
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพือ่สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
----------------------------------------- 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับอัตราเงินเดือนตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์   
ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

 ๑.๑ นิติกร    จำนวน ๑ ตำแหน่ง  
 ๑.๒ เจ้าหน้าท่ีธุรการ   จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด ไม่มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 

ท้ังไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์  หรือออกจากราชการ  หรือออกจาก

องค์การของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือ

ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
(๙) ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์  โดยกระทำผิดวินัย  ซึ่งรับโทษไล่ออก หรือให้ออกตาม

ระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
(๑๐) ไม่เคยเป็นคณะกรรมการที่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

จนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก  และถูกนายทะเบียนออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือ
ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งจากท่ีประชุมใหญ่ 

(๑๑) ไม่อยู่ในสมณเพศ  
 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
  ๒.๒.๑ นิติกร  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
  ๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า ในด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 

 
 



- ๒ - 
 
  ๒.๓ อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ 
   ๒.๓.๑ นิติกร    อัตราเงินเดือน ๑๕,๑๘๐ บาท 
   ๒.๓.๒ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  อัตราเงินเดือน ๑๑,๔๓๐ บาท  และเงินค่าครองชีพ ๑,๐๗๐ บาท 
   ๒.๓.๓ สวัสดิการอื่น ๆ เช่น เงินชดเชย เงินบำเหน็จ เงินโบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 
ประกันสังคม ค่าเครื ่องแบบ ค่าเล่าเรียนบุตร และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 ๓. การสอบคัดเลือก 

  ๓.๑ วิชาท่ีใช้ในการสอบคัดเลือก 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ 
 (๒) คณิตศาสตร์ และ/หรือบัญชี 
 (๓)  ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน 
 (๔) ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าท่ี 

  (๕) สัมภาษณ์ 
    ๓.๒ ผู้สอบคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนท้ังหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 

๔. หลักฐานที่จะยื่นพร้อมใบสมัคร 

 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว โดยเป็นการถ่ายครั้งเดียวกัน
และไม่เกิน ๒ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป 

 ๔.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด 

 ๔.๓ กรณีผู้สมัครเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พร้อม
รับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด 

 ๔.๔ หลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญา หรือระเบียนแสดงผลการ ศึกษา 
(Transcript Of Records) โดยจะต้องจบการศึกษา และได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร ฉบับจริง
พร้อมรับรองสำเนา ๑ ชุด 

 ๔.๕ หลักฐานทางทหาร สำหรับผู้สมัครเพศชาย ได้แก่ ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) และใบรับรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน(สด.๔๓) หรือใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.๘) และหลักฐานการได้รับการยกเว้น
ฉบับจริง พร้อมรับรองสำเนา ๑ ชุด 

 ๔.๖ ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ รับรองว่า
ผู้สมัครสอบไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค   
โรคเท้าช้าง หรือโรคอันเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 

 ๔.๗ แฟ้มสะสมผลงาน หรือหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
 

๕. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร และสอบคัดเลือก 

 ๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือ    
สัตหีบ จำกัด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่ www.Sattahip-coop.com หรือ Facebook: สหกรณ์ออมทรัพย์  
ฐานทัพเรือสัตหีบ Line ID: @RVE6113W 

 
 
 



- ๓ - 
 
 

 ๕.๒ กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ 
- ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

 ๕.๓ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ ในวันจันทร์ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 ๕.๔ ต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครคนละ ๑๐๐ บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครนี้สหกรณ์จะไม่คืนให้   
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่เฉพาะผู้ขาดคุณสมบัติ 

 ๕.๕ สอบภาควิชาการในวันศุกร์ที ่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ที่ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด และประกาศผลสอบภาควิชาการและรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

  ๕.๖ สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ ท่ีห้องประชุมสหกรณ์  
ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด  ผลการสอบสัมภาษณ์ใช้เกณฑ์ “ผ่าน”  

 ๕.๗ ประกาศผลสอบ ในวันศุกร์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทางบอร์ดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์   
ฐานทัพเรือสัตหีบ เวปไซต์ www.Sattahip-coop.com หรือ Facebook: สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ  

 ๕.๘ รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างงานและสัญญาการค้ำประกันการจ้างงาน ในวันจันทร์ท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และคณะ
กรรมการฯ จะเรียกผู้ท่ีสอบได้ในลำดับถัดไปทดแทน  โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 ๕.๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด โทร ๐๓๘๑๑๐๗๙๕ 
๐๙๘๖๒๗๕๐๐๐ ภายในกองทัพเรือ ๗๑๑๖๐, ๗๑๓๐๕, ๗๑๑๕๘ ในเวลาราชการ 

 

   ประกาศ    ณ  วันท่ี               กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 

  
      พลเรือตรี 
           ( ธีรยุทธ ดาวมุกดา ) 
            รองประธานกรรมการดำเนินการ 

                 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


