
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
------------------------------      

 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพ่ือสอบคัดเลือก 
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ านวน 5 ต าแหน่ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  1.1 เจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน 2 ต าแหน่ง 
  1.2 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
  1.3 เจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 2.1.1 มีสัญชาติไทย 
                        2.1.2 อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร 
                        2.1.3 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน 
                        2.1.4 ไม่เป็นโรคติดต่ออาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
                        2.1.5 ไมต่ิดยาเสพติดให้โทษ 
                        2.1.6 ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 
                        2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                        2.1.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 2.1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐ หรือสถาบันการเงินอ่ืน 
 2.1.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
 2.2.1 เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับ
การยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปและมีเกรดเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
    2.2.3 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Office  
  3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
                    3.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 2 รูป 
                    3.2 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  
                    3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของตนเองและบิดา มารดา  
 3.4 หนังสือรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง  
สาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
 3.5 ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองว่า
ส าเร็จการศึกษาฉบับจริง พร้อมส าเนา  

/3. สถานที่รับสมัคร... 



 
-2- 

 4. สถานที่รับสมัครและวันรับสมัคร 
  4.1 สมัครด้วยตนเองที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด เลขที่ 2509 หมู่ 1  
ค่ายกรมหลวงชุมพร ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 4.2 วันเวลารับสมัคร  วันที่  25 – 29 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา 
และ 13.00 – 16.30 นาฬิกา  
                   4.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 100 บาท  
 5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์   ที่ส านักงานสหกรณ์
และเว็บไซต์สหกรณ์   http://www.thaimarinecoop.com 
  5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 
  5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 
 6. วัน เวลา และสถานที่สอบ  
 6.1 สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ  ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.50 
นาฬิกา ที่กองนายทหารนักเรียน โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
ค่ายกรมหลวงชุมพร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
   6.2  สอบสัมภาษณ์  ( เฉพาะผู้ที่ สอบผ่ านเกณฑ์การสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ) 
ในวันศุกร์ 12 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน 
จ ากัด  
 7. วิชาที่สอบ   (คะแนนเต็ม 350 คะแนน)  
                7.1 สอบข้อเขียน 150 คะแนน 
                       7 .1 .1 วิชาความรู้ เกี่ยวกับการสหกรณ์  (ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับระบบสหกรณ์ 
การด าเนินงานของสหกรณ์  กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวกับสหกรณ์  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
(ปรนัยจ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน)  
 7.1.2 วิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ปรนัย 50 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน) 
                  7.2 สอบภาคปฏิบัติ  100 คะแนน 
                          -  ทดสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Office 2010 (Word, 
Exel, Power Point) 
  7.3 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน   หัวข้อละ 20 คะแนน 
  7.3.1 บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ 
  7.3.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
  7.3.3 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ 
  7.3.4 แนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
  7.3.5 แนวความคิดและทัศนคติการท างาน                  
 8. การตัดสินผลการสอบ 
                   8.1 เกณฑ์การสอบผ่าน  
                         8.1.1 คะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
                         8.1.2 คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
                 8.2 จัดล าดับการสอบ 
 8.2.1 จัดเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยกรณีคะแนนรวมเท่ากันพิจารณาจาก
คะแนนวิชาตามข้อ 7.1.2 
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               8.2.2 ประกาศรายชื่อตัวจริง พร้อมจัดล าดับเป็นตัวส ารองไม่เกิน 5 คน ขึ้นบัญชีไว้ 
มีก าหนด 2 ปี นับจากวันประกาศผลผู้สอบได้  
 9. ประกาศผลผู้สอบได้   วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ที่ส านักงานสหกรณ์และเว็บไซต์
สหกรณ ์ 
 10. ท าสัญญาจ้าง   วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 
 11. รายงานตัวเพื่อทดลองปฏิบัติงาน   วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
 12. เงื่อนไขเพิ่มเติม 
 12.1 การตัดสินของคณะกรรมการสรรหาเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สุด 
  12.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนดและจัดหาหลักประกันการเข้าท างานตามระเบียบของสหกรณ์ 
 12.3 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาบรรจุผู้สอบได้ในต าแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสม  
 13. เงินเดือนและสวัสดิการ   เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้ 
  13.1 คุณวุฒิปริญญาตรี  รับเงินเดือนเริ่มต้น 9,010 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
3,300 บาท รวมเป็นเงิน 12,310 บาท 
  13.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  รับเงินเดือนเริ่มต้น  8,190 บาท และเงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 11,490 บาท 
  13.3 สวัสดิการอ่ืน ๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (ส าหรับตนเองและบุ คคล 
ในครอบครัว 20,000 บาท/ปี)  เงินช่วยเหลือเพ่ือการศึกษาบุตร  เบี้ยขยัน  เงินเพ่ิมพิเศษเนื่องจากปฏิบัติงาน 
กับสหกรณ์เป็นเวลานาน  เงินสวัสดิการส่งเสริมการศึกษา (สูงสุดระดับปริญญาโท) เงินช่วยเหลือทั่วไป 
6 ประเภท (เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งกาย, เงินช่วยเหลื อค่าครองชีพ,  เงินช่วยเหลือการอุปสมบท 
และการสมรส, เงินช่วยเหลือจัดการศพบุคคลในครอบครัว,  เงินช่วยเหลือการคลอดบุตรและเงินช่วยเหลือ 
เพ่ือการเยี่ยมเจ้าหน้าที่เจ็บป่วย) ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวันหยุดและเงินโบนัสประจ าปี 
  13.4 สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
 14.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  นาวาตรี  ประกาย ภู่ระหงษ์  หัวหน้าฝ่ายธุ รการ   
โทร. 0 – 3830 – 8723 และ 08 - 6367 - 1191 หรือหมายเลขโทรศัพท์กองทัพเรือ 61047 – 8 ต่อหมายเลข
ภายใน 20  
 
 ประกาศ       ณ       วันที่        7       ธันวาคม  พ.ศ.2560 
 
             พลเรือโท  กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี 

       (กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี) 
             ประธานกรรมการด าเนินการ  
                    สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
 
 
 
 
 


