
 
ประกาศสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบแขงขันเปนเจาหนาท่ีสหกรณ 
------------------------------    

       
 สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ประสงครับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบแขงขันเปน
เจาหนาท่ีสหกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. จํานวนท่ีเปดรับสมัคร  3 ตําแหนง  
                  2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
     2.1 คุณสมบัติโดยท่ัวไป 
          2.1.1 เปนเพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทยและอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ แตไมเกิน 
30 ปบริบูรณนับถึงวันสมัคร 
                            2.1.2 ไมเปนผูไรความสามารถ จิตฟนเฟอน 
                            2.1.3 ไมเปนโรคติดตออาการเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
                            2.1.4 ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
                            2.1.5 ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง 
                            2.1.6 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
                            2.1.7 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
          2.1.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงออกจากสหกรณ หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องคกรของรัฐ หรือสถาบันอื่น 
       2.1.9 ไมเปนผูท่ีเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก   เวนแตความผิด 
ลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
   2.1.10 ผูสมัครเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลวหรือไดรับการยกเวนตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหาร 
  2.2 คุณสมบัติดานการศึกษา 
     2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงข้ึนไปและมีเกรดเฉล่ียสะสม 
ไมตํ่ากวา 2.50  
   2.2.2 มีความสามารถในการใชโปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ Microsoft Office 
                3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
                      3.1 รูปถายขาวดํา/สี ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน  จํานวน 2 รูป 
                      3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
                      3.3 สําเนาทะเบียนบานของตนเอง บิดา มารดา คูสมรส และสําเนาใบสําคัญการสมรส (ถามี) 
     3.4 หนังสือรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองโดยแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง 
สาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองไวไมเกนิ 1 เดือน 
 3.5 ปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรอง
วาสําเร็จการศึกษาฉบับจริง พรอมสําเนา  
  



 
 
 
 4. สถานท่ีรับสมัคร และวันรับสมัคร 

 4.1 สมัครดวยตนเองท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด เลขท่ี 2509 หมู 1    
คายกรมหลวงชุมพร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
                        4.2 วันเวลารับสมัคร วันท่ี  14 – 31 พฤษภาคม 2556 ระหวางเวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และ 
13.00 – 16.30 นาฬิกา ในวันราชการ 
                        4.3 คาธรรมเนียม คนละ 100 บาท  
 5. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ ท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด  และเว็บไซต
สหกรณ   http://www.thaimarinecoop.com 
                      5.1 ขอเขียนและภาคปฏิบัติ  ในวันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2556    
                      5.2 สัมภาษณ ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน 2556      
 6. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  
 6.1 สอบขอเขียนและภาคปฏิบัติ  ในวันท่ี 15 – 16 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 – 1600 
นาฬิกา ท่ีโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ คายกรมหลวงชุมพร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
     6.2 สอบสัมภาษณ (เฉพาะผูท่ีผานขอเขียนและภาคปฏิบัติ) ในวันอังคาร
ท่ี 25 มิถุนายน 2556 ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด  
  7. วิชาท่ีสอบ (คะแนนเต็ม 400) คะแนน  
                      7.1 ขอเขียน  200 คะแนน 
                           7.1.1 วิชาความรูเกี่ยวกับการสหกรณ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสหกรณ  
(ปรนัย จํานวน 50 ขอ ๆ ละ 2 คะแนน)  
                           7.1.2 ความรูท่ัวไปดานธุรกิจ (วิชาเศรษฐศาสตร การเงินและการธนาคาร  การ
บริหารธุรกิจ) (ปรนัย จํานวน 50 ขอ ๆ ละ 2 คะแนน)   
               7.2 ภาคปฏิบัติ  100 คะแนน  
                           - ทดสอบปฏิบัติการใชโปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ Microsoft Office  
                      7.3 สัมภาษณ 100 คะแนน  
                           7.3.1 บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ  20 คะแนน 
        7.3.2 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณดานเศรษฐกิจ 20 คะแนน 
        7.3.3 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ 20 คะแนน 
        7.3.4 แนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ 20 คะแนน 
        7.3.5 แนวความคิด และทัศนคติในการทํางานรวมกับผูอื่น 20 คะแนน 
                  8. การตัดสินผลการสอบ 
                      8.1 เกณฑการสอบผาน  
                           8.1.1 คะแนนรายวิชาไมนอยกวา รอยละ 50 
                           8.1.2 คะแนนรวมไมนอยกวา รอยละ 60 
                     8.2 จัดลําดับการสอบ 
  8.2.1 ผูสมัครสอบแขงขันท่ีเปนสามี ภรรยา หรือบุตรของขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานราชการสังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธนิ จะไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ รอยละ 2 ของคะแนนเต็ม 
  8.2.2 จัดเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย  กรณีคะแนนรวมเทากัน พิจารณาจาก
คะแนนวิชาตามขอ 7.2 
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   8.2.3 ประกาศรายช่ือตัวจริง พรอมจัดลําดับเปนตัวสํารองไมเกิน 4 คน ข้ึนบัญชีไว 
มีกําหนด 2 ป นับจากวันประกาศผลสอบ 
 9. ประกาศผลผูสอบได วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2556 ท่ีสํานักงานสหกรณ และเว็บไซตสหกรณ  
                10. ทําสัญญาจาง วันท่ี 1 - 5 กรกฎาคม 2556 
 11. รายงานตัวเพื่อทดลองปฏิบัติงาน วันจันทรท่ี 8 กรกฎาคม 2556 
 12. เงื่อนไขเพิ่มเติม 
                       12.1  การตัดสินของคณะกรรมการสรรหาเจาหนาท่ีถือเปนอันส้ินสุด 
    12.2  สหกรณขอสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุผูท่ีสอบไดในตําแหนงท่ีเห็นสมควร 
    12.3  ผูผานการสอบคัดเลือกเปนเจาหนาท่ี ตองทําสัญญาจางตามแบบท่ีสหกรณกําหนดและ
จัดหาหลักประกันการเขาทํางานตามระเบียบของสหกรณ  
 13. เงินเดือน สวัสดิการตาง ๆ เปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของสหกรณ เชน เงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาล (สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว) เงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร เบ้ียขยัน เงินเพิ่ม
พิเศษเนื่องจากปฏิบัติงานกับสหกรณเปนเวลานาน เงินชวยเหลือท่ัวไป 6 ประเภท เงินสวสัดิการสงเสริม
การศึกษา (สูงสุดระดับปริญญาโท) คาลวงเวลา เงินโบนัส และเงินอื่น ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและการ
ประกันสังคม 
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นาวาตรีประกาย ภูระหงษ  หัวหนาฝายธุรการ โทร. 0 – 3830 – 
8309, 08 - 5970 - 1274, 08 – 4143 - 0974 หรือหมายเลขโทรศัพทภายในกองทัพเรือ 61047 – 8 ตอ 20  
 
 ประกาศ       ณ       วันท่ี      22       เมษายน  พ.ศ.2556 
 
      พลเรือตรี   

        (สิริบุญ สุคนธมาน) 
           ประธานกรรมการดําเนินการ  
                 สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ขอบเขตวิชา และเอกสารอางอิงท่ีใชออกขอสอบเปนเจาหนาท่ีสหกรณ 
1. วิชาความรูเกี่ยวกับการสหกรณ ฯ (50 ขอ ๆ ละ 2 คะแนน) 100 คะแนน (สืบคนขอมูลไดท่ีเว็บไซตกรม
สงเสริมสหกรณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
เว็บไซต สอ.นย. http://www.thaimarinecoop.com  

- พ.ร.บ.สหกรณ  
- คําส่ังนายทะเบียนสหกรณท่ีเกี่ยวของ 
- ระเบียบนายทะเบียนสหกรณท่ีเกี่ยวของ 
- ประกาศนายทะเบียนสหกรณท่ีเกี่ยวของ 
- ขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 
- ระเบียบสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 
- ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการสหกรณ 

2. วิชาเศรษฐศาสตร การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ (50 ขอ ขอ ๆ ละ 2 คะแนน) 100 คะแนน 
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรทางธุรกิจ 
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร 
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจท่ัวไป 

3. วิชาคอมพิวเตอร   100 คะแนน 
- ทดสอบปฏิบัติการใชโปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ  Microsoft Office  

5. สอบสัมภาษณ 100 คะแนน  
- บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน 
- ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณดานเศรษฐกิจ 20 คะแนน 
- ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ 20 คะแนน 
- แนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ 20 คะแนน 
- แนวความคิด และทัศนคติในการทํางานรวมกับผูอื่น 20 คะแนน 

 
หมายเหตุ 
1. คะแนนเต็ม 400 คะแนน 
2. ผูท่ีสอบไดคะแนนขอเขียนและภาคปฏิบัติ รายวิชาไมนอยกวา รอยละ 50 จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ 
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ใบสมัครสอบแขงขันเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

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

                                         วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ............ 
 ขาพเจา............................................................สัญชาติ............เลขประจําตัวประชาชน......................... .................. 
อยูบานเลขท่ี..................หมูบาน............................หมูท่ี.........ถนน......................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต
...............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย....................  

 ขาพเจาเกิดเมื่อวันท่ี............. เดือน........................พ.ศ...............อายุ..........ป บิดาช่ือ........................................... 
สัญชาติ............ มารดาช่ือ......................................สัญชาติ........... บิดา มารดา มีภูมิลําเนาอยูท่ีบานเลขท่ี............หมูบาน
............................หมูท่ี........ถนน.......................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย..........................หมายเลขโทรศัพท...................................................ขณะนี้ขาพเจาอยูในความปกครองของ
.......................................(กรณียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

 ขาพเจาสําเร็จการศึกษาระดับ..........................หลักสูตร/สาขา.............................................................สถานศึกษา 
...............................เมื่อ..............................เกรดเฉล่ียสะสม...........มีความสามารถพิเศษคือ................................................. 

 ขาพเจาเคยทํางานท่ี......................................ในตําแหนง...............................หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
.................................................................................................................................................................. ............................. 
..........................................................................และออกจากงานเมื่อ............................สาเหตุ............................................. 

 ขาพเจาไมเคยรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก   (เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได
กระทําโดยประมาท) 

               (ลงช่ือ)..................................................  ผูสมัคร 
                                                                                 (.................................................) 

       (ลงช่ือ)..................................................  เจาหนาท่ี 
        (.................................................) 

       (ลงช่ือ)..................................................  เลขานุการ 
        (.................................................) 

รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครสอบ 
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร (ตรวจสอบกับบัตรประจําตัวฯ ฉบับจริงพรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
2.สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร(ตรวจสอบกับสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
3.สําเนาทะเบียนบาน บิดา มารดา หรือผูปกครอง คูสมรส สําเนาใบสําคัญการสมรส 
4.หลักฐานการศึกษา (ตรวจสอบกับเอกสารฉบับจริง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
5.รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
6.หนังสือรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองโดยแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง สาขาเวชกรรม ท่ีออกใหไมเกิน    
  1 เดือน 
7.เรียกเก็บคาธรรมเนียมคนละ 100 บาท (การเงินออกใบเสร็จรับเงิน) 

 

ติดรปู และ
ประทบัตราสหกรณ 

 


