
 
 

 

 
 

 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 
 

                 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแข่งขัน              

เข้ำปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่งนักกำรเงิน จ ำนวน 1 อัตรำ 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 1. ชื่อต าแหน่ง ฝ่าย และรายละเอียด 
  1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา  
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1) ให้บริกำรรับฝำกเงิน-ถอนเงินของสมำชิก 
   2) ให้บริกำรรับ-จ่ำยเงินของสหกรณ์ฯ 
   3) ควบคุมทะเบียนกำรจ่ำยเงิน 
   4) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
   1) เพศชำย หรือ หญิง (ถ้ำเป็นชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร หรือได้รับกำรยกเว้น  
    เนื่องจำกได้ผ่ำนหลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำร) 
   2) อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์   
   3) วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรประโยควิชำชีพชั้นสูง   
    3.1) สำขำกำรบัญชี/กำรเงินและกำรธนำคำร 
    3.2) สำขำบริหำรธุรกิจ 
   ทักษะ/สมรรถนะ 
   1) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพูด ฟัง อ่ำน เขียน และสื่อสำรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได ้
   2) สำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้ 
   3) มีควำมรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft office) 
   อัตราเงินเดือน 11,180 บาท ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บำท 
 

  1.2 นักการเงิน 1 อัตรา 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   1) รับผิดชอบกำรรับ - จ่ำยเงิน  
   2) จัดท ำทะเบียนกำรเงิน  
   3) สรุปรำยงำนเงินสดย่อยประจ ำวัน   
   4) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
   1) เพศชำย หรือ หญิง (ถ้ำเป็นชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร หรือได้รับกำรยกเว้น  
    เนื่องจำกได้ผ่ำนหลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำร) 
   2) อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ 
   3) วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ หรือสำขำกำรบัญชี/กำรเงิน  
    กำรจัดกำรทั่วไป (เฉพำะทำงบริหำรธุรกิจ และกำรจัดกำรทั่วไป ต้องมีกำรศึกษำ 
    วิชำบัญชีมำไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต)     
   ทักษะ/สมรรถนะ 
   1) มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพูด ฟัง อ่ำน เขียน และสื่อสำรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้ 
   2) สำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้ 
   3) มีควำมรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft office) 
   4) หำกมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรกำรเงิน จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
   อัตราเงินเดือน 15,340 บาท 
 

 2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  2.1 ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 1 ชุด   
  2.2 บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 1 ชุด   
  2.3 เอกสำรแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 1 ชุด   
  2.4 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป โดยถ่ำย
ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   
  2.5 หลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร หรือได้รับกำรยกเว้น เนื่องจำกได้ผ่ำนหลักสูตร
นักศึกษำวิชำทหำรฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 1 ชุด (เฉพำะเพศชำย) 
  2.6 หลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัคร
ไม่ตรงกัน) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
ทั้งนี้ ในเอกสำรและหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” และลงชื่อก ำกับไว้ด้วยทุกครัง้ 
 

 3. วิชาที่สอบคัดเลือก 
  3.1 สอบข้อเขียน   
   ภำค ก กำรเงินและบัญชี     100  คะแนน  
   ภำค ข ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และคอมพิวเตอร์พื้นฐำน   050  คะแนน 
  3.2 สอบสัมภำษณ์          50  คะแนน 
   ผู้ที่มีสิทธิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนรวมกันไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
 

 4. สถานที่และระยะเวลาการรับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
กรมปศุสัตว์ ชั้น 2 อำคำรชัยอัศวรักษ์ ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 
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  4.1 ยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1  กุมภำพันธ์ 2561 - วันศุกร์ที่ 9 มีนำคม 2561     
ในวันและเวลำรำชกำร   
  4.2 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันพร้อมวันเวลำและสถำนที่สอบ วันจันทร์ที่ 12 มีนำคม 2561          
  4.3 สอบข้อเขียน  วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนำคม 2561   
  4.4 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ วันจันทร์ที่ 19 มีนำคม 2561   
  4.5 สอบสัมภำษณ์ วันอังคำรที ่20 มีนำคม 2561 เวลำ 13.30 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
  

 5. ประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
  5.1 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน วันพุธที่ 21 มีนำคม 2561 ตำมล ำดับคะแนนสอบ    
ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป  
เมื่อครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในงำนที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 
  5.2 ผู้ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน จะต้องมำรำยงำนตัวและเริ่มปฏิบัติงำน วันจันทร์ที่ 2 เมษำยน 2561
เวลำ 08.30 น.  
  

 6. การเรียกบรรจุ 
  ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบแข่งขันต้องทดลองปฏิบัติงำน เป็นเวลำ 3 เดือน 
 
 

             ประกำศ  ณ  วันที่   1  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561  
 
 
 
 

                   (นำยพนม  มีศิริพันธุ์) 
                ประธำนอนุกรรมกำร 
              คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเจ้ำหน้ำที่ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 


