
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จ ากัด 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จ ากัด 

---------------------------------------- 

 สหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 6 จ ากัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.  ต าแหน่งท่ีสมัคร 

  - ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการเงิน จ านวน 1 ต าแหน่ง 

  -  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีรับฝากเงิน จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไป 

  2.1  มีสัญชาติไทย 

  2.2  มีอายุไม่เกิน  35 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร  หากเป็นเพศชาย  ต้องผ่านการ

เกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 

  2.3  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  2.4  เป็นผู้เล่ือมใสศรัทธาในหลักการของสหกรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  2.5  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ  หรือ จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ   

ท้ังไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม      

โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคอื่นท่ีน่ารังเกียจ หรือติดยาเสพติด 

  2.6  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

  2.7  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลท่ีศาลส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

  2.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการ  หรือออกจาก

องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 

  2.9  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอันอื่น ได้กระท าโดยประมาท 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  - ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการเงิน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สาขาการเงินหรือบัญชี 

  - ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีรับฝากเงิน ต้องมีวุฒิศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ไม่จ ากัดสาขา หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

 4.  ประสบการณ์ท่ีพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

  4.1  มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือก 
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  4.2  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป MS.WORD, EXCEL ได้เป็นอย่างดี 

 5.  เงินเดือนและสวัสดิการ 

  5.1  อัตราเงินเดือน 9,000 บาท รวมค่าครองชีพ 2,000 บาท รวมเป็น 11,000 บาท 

  5.2  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง  (เบิกจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย

ประกันสังคม) 

  5.3  สวัสดิการอื่น ๆ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  5.4  วันหยุด วันลา ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 6.  วิธีการสมัคร /วันรับสมัคร 

  6.1  วัน เวลา รับสมัคร ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 

2562 ในวันเปิดท าการเวลา 8.30 น. - 15.30 น. 

  6.2  สถานท่ีรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จ ากัด 

อาคาร 1045 ช้ัน 2  

  6.3  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2562          

ณ ท่ีท าการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จ ากัด 

 7.  ค่าธรรมเนียมและหลักฐานการสมัคร 

  7.1  ค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

  7.2  เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริงและฉบับส าเนา (ฉบับจริงคืนเมื่อตรวจสอบแล้ว) 

  7.3  เอกสารรับรองประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

  7.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์

ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ฉบับจริงและฉบับส าเนา (ฉบับจริงคืนเมื่อตรวจสอบแล้ว)  

  7.5  ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

  7.6  ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

นับถึงวันรับสมัคร จ านวน 3 รูป 

  7.7  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปล่ียนช่ือ นามสกุล ทะเบียนสมรส 

  7.8  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม

ประกาศรับสมัครจริงและให้ผู้สมัครรับรองส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  โดยเขียนรับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง ” พร้อม

ลงลายมือช่ือก ากับ (หากเอกสารที่ยื่นสมัครไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดข้างต้นสหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณา) 

 8.  วิธีการสอบคัดเลือก 

  คัดเลือกโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี โดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

 





 

ใบสมัครงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จ ากัด 

เขียนท่ี............................................... 

วันท่ี………… เดือน.........................พ.ศ. ........... 

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จ ากัด  

   ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะขอสมัครงานเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จ ากัด     
จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

  1. ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………….. สัญชาติ…………………….……………..  

2. เกิดวันท่ี...…….. เดือน……………………..พ.ศ. ………..  อายุ...................ปี 

3. วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่งท่ีสอบ คือ ได้รับประกาศนียบัตร.................................................................. 

              สาขา.................................... ช่ือสถานศึกษา....................................................เมื่อ...................................... 

4. ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………..…………………  

5. อาชีพปัจจุบัน……………………………….…………..สถานท่ีท างาน………………………..…………………………………….  

6. วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีข้าพเจ้าได้รับคือ…………………………..……………………………….……………………….……..….  

ความรู้ความสามารถพิเศษ……………………….…………………………………….…………………………………………..….  

  7. บัตรประจ าตัวประชาชน ออกให้ ณ จังหวัด................................................................................................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี................ถนน.............................ต าบล/แขวง……………………….…. 

อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์........................ 

  9. ช่ือบิดา..........................................................................อาชีพ....................................................................... 

 10. ช่ือมารดา....................................................................อาชีพ....................................................................... 

  11. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ โดยได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว รวม………….ฉบับ ดังนี้ 
- รูปถ่ายติดไว้ที่ใบสมัคร จ านวน 1 รูป ติดไว้ที่บัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 2 รูป 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ  
- ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ  
(หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครใ ห้ถือว่า ข้าพเจ้า

ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้)  
 
 
 



 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ท่ัวไป 

และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  
 
                                ลงลายมือช่ือ ……..…..………………………….…… ผู้สมัครสอบ  

     (……………………………………..…….)     

                                       วันท่ี ……….เดือน……………… พ.ศ. ………… 




