
ประกาศ 

ชุมนุมสหกรณทหาร  จำกัด 

เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือแตงต้ังและบรรจุเปน 

บุคลากรของชุมนุมสหกรณทหาร 

 

ดวยชุมนุมสหกรณทหารจำกัดมีความประสงคจะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อแตงตั้งและบรรจุเปน

บุคลากรของ ชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด จำนวน 1 อัตรา ดังน้ี 

 เจาหนาท่ีบัญชี 

2.1 สัญชาติไทย 

2.2 มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 

2.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธ์ิใจ 

2.4 ไมเปนผูมีกายทุกพลภาพไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ท้ังไมเปนโรคเร้ือน

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุรา

เร้ือรัง หรือโรคอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

2.5 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี

2.6 ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว 

2.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากสหกรณ หรือออกจากราชการ หรือออกจากองคกรของ

รัฐบาล หรือสถาบันอ่ืน 

2.8 ไมเปนผูรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกเวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอัน

ไดกระทำโดยประมาท 

2.9 ไมเปนผูเคยลาออกจากสหกรณโดยกระทำผิดวินัย ซึ่งจะไดรับโทษไลออก หรือใหออกตาม

ระเบียบ วาดวยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจาหนาท่ีและลูกจาง 

3.1 ความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานดานบัญชี ในการจัดทำบัญชีการเงิน รายงานสถานภาพ

ทางการเงิน เก็บรักษาบัญชีทางการเงิน และเอกสารทางการเงิน ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของไวในท่ีปลอดภัย และงาน

ดานอ่ืน ๆ ตามท่ีชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด มอบหมาย 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ดานการบัญชี



(2) สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม  ไดเปนอยางดี 

(3) อายุไมเกิน 35 ป

(4) มีความกระตือรือรนและอดทนในการทำงานซ่ือสัตยสุจริต

(5) บุคลิกภาพดีมีจิตใจพรอมบริการ  สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี

(6) หากเปนผูมีประสบการณปฏิบัติงานในตำแหนงท่ีสมัครจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

4.1 ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครไดท่ีชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด เลขท่ี 1 

ซอยนาวงประชาพัฒนา 5 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือดาวนโหลดใบ

สมัครไดที่  หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด โทรศัพท/โทรสาร 02 004 

8519 มือถือ 09 4840 2693 

4.2 ใหผูประสงคจะสมัครตองกรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตั้งแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 

ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เวนวันหยุดราชการ) ท่ี ชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด 

4.3 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูไดรับวุฒิการศึกษาตามท่ีกำหนดโดยตองเปนผูสำเร็จการศึกษา และ

ไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัต ิภายในวันท่ีเปดรับสมัคร (วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

4.4 ผูสมัครจะตองแนบหลักฐานดังน้ี 

(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกขนาด 1 น้ิวจำนวน 2 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ (พรอมฉบับจริง)

(3) สำเนาทะเบียนบานจำนวน 1 ฉบับ (พรอมฉบับจริง)

(4) สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ (พรอมฉบับจริง)

(5) หนังสือรับรองประสบการณหรือทักษะงานจากหนวยงานเดิม (ถามี)

ชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือก ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 และ

จะสอบความรูเก่ียวกับงานในตำแหนง ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2565 ระหวางเวลา 0900 – 1200 ณ หองประชุม อาคาร

ชุมนุมสหกรณทหาร 

6.1 วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

6.1.1 กฎหมายวาดวยสหกรณ 20 คะแนน 

6.1.2 ดานการบัญชี 50 คะแนน 

6.1.3 การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 

- ทฤษฎี 10 คะแนน

- ปฏิบัติ 20 คะแนน
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6.2 ประกาศรายชื่อผูท่ีสอบความรูผานตามเกณฑ ในวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 1000 

6.3 การสอบสัมภาษณ ผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ ตองเปนผูที่ไดคะแนนการสอบความรู ไมนอย

กวารอยละ 50 โดยกำหนดสอบสัมภาษณ ในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 1000 ณ หองประชุม อาคารชุมนุม

สหกรณทหาร 

7.1 ผูผานเกณฑการสอบคัดเลือก ตองไดคะแนนสอบความรูและสอบสัมภาษณ ไมนอยกวารอยละ 

60 ของคะแนนท้ังหมด จึงจะถือวาเปนผูสอบผานการคัดเลือก 

7.2 การขึ้นบัญชีผูสอบผานการคัดเลือก ใหเรียงตามลำดับคะแนนจากผูสอบท่ีไดคะแนนสูงสุดมายัง

ผูสอบท่ีไดคะแนนต่ำกวา ถาไดคะแนนเทากัน ใหผูท่ีไดรับคะแนนสอบความรูมากกวาเปนผูท่ีไดลำดับท่ีสูงกวา และถา

ไดคะแนนสอบความรูเทากัน ใหผูไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูในลำดับท่ีสูงกวา 

7.3 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 1000 

8.1 ผูผานการสอบคัดเลือกตองพรอมปฏิบัติงานในทันที เมื่อผานระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน 

และไดรับการประเมินใหผาน จึงจะไดรับการบรรจุเปนเจาหนาท่ี ชุมนุมสหกรณทหาร โดยจะไดรับเงินเดือน เดือนละ 

15,140.00 บาท รวมท้ัง ประกันสังคม คาเคร่ืองแบบ โบนัสประจำป และสวัสดิการอ่ืน ๆ 

8.2 ตองมีขาราชการประจำการชั้นสัญญาบัตรเปนผูค้ำประกัน สำหรับขาราชการทหาร ตั้งแตชั้น

ยศรอยเอก หรือขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป หรือวงเงินค้ำประกันไมต่ำกวา 20,000.00 บาท 

8.3 ในกรณีที่มีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจำนวนตำแหนงที่มี ชุมนุมสหกรณทหารจะขึ้นบัญชี

ผูสอบคัดเลือกไวไมเกิน 2 ป นับถัดจากวันที่ประกาศรายชื่อ ผูสอบคัดเลือกได และภายหลังมีตำแหนงวางลักษณะ

เดียวกันหรือคลายคลึงกัน ชุมนุมสหกรณทหารอาจพิจารณา จัดจางผูท่ีผานการคัดเลือกท่ีเหลืออยูในบัญชีดังกลาวหรือ

จะดำเนินการเลือกสรรใหมก็ได 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  เมษายน  พ.ศ.  2565 

 พันเอก 

(สิทธิชน  นามสุข) 

ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณทหารจำกัด 
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ชื่อ   ตำแหนงท่ีสมัคร   

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี   หมูท่ี   ถนน   ตำบล/แขวง   

อำเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

โทรศัพท   มือถือ   อีเมล   

 อาศัยกับครอบครัว   บานตัวเอง    บานเชา    หอพัก 

วัน เดือน ปเกิด   อาย ุ  ป เชื้อชาติ   สัญชาต ิ  ศาสนา   

บัตรประชาชนเลขท่ี   บัตรหมดอายุ   สวนสูง   ซม. 

น้ำหนัก  กก. 

   โสด    แตงงาน    หมาย    แยกกัน 

  ชาย/ภาวะทางทหาร   ไดรับการยกเวน   ปลดเปนทหารกองหนุน   ยังไมไดรับการเกณฑ 

       หญิง 

 

บิดา ชื่อ-สกุล   อาย ุ  ป อาชีพ   

มารดา ชื่อ-สกุล   อาย ุ  ป อาชีพ   

ชื่อภรรยา/สามี   สถานท่ีทำงาน   

ตำแหนง   มีบุตร   คน 

 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ตั้งแต ถึง 

ปริญญาตรี         

อ่ืน ๆ         

 

สถานที่ทำงาน ระยะเวลา ตำแหนงงาน ลักษณะงาน คาจาง เหตุที่ออก 

  เร่ิม ถึง         

              

              



 

ภาษา 
พูด เขียน อาน 

ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช ดี ปานกลาง พอใช 

                    

                    

 

 พิมพดีด      ไมได          ได              ไทย .................................... คำ/นาที                อังกฤษ ........................... คำ/นาท ี

 คอมพิวเตอร     :      ไมได          ได         ระบุ .................................................................................... 

 ขับรถยนต       :       ไมได          ได     ใบขับขี่เลขที่ ................................................................................. 

 อ่ืน ๆ            :     ระบุ ............................................................................................................................. 

กรณีฉุกเฉินบุคคลท่ีติดตอได แจงชื่อ – นามสกุล   เก่ียวของกับผูสมัคร   

ท่ีอยู   

  โทรศัพท   

ทราบขาวการรับสมัครจาก   

ทานเคยปวยหนักและเปนโรคติดตอรายแรงมากอนหรือไม?       เคย            ไมเคย 

ถาเคยโปรดระบุชื่อโรค   

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวทั้งหมดในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการหลังจากชุมนุมสหกรณ

ทหาร จำกัด จางขาพเจาเขามาทำงานแลว ปรากฏวาขอความในใบสมัครงาน เอกสารท่ีนำมาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไว 

ไมเปนความจริง ชุมนุมสหกรณทหาร จำกัด มีสิทธิ์ที่จะเลิกจางขาพเจาไดโดยไมตองจายเงินชดเชย หรือคาเสียหายใด ๆ  

ท้ังสิ้น 

 

 

   

 ลายมือชื่อผูสมัคร 

 

 

 




