
   
 
 
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จำกัด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2565 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 13/2564      
เมื่อวันที ่3 กุมภาพันธ์ 2565  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์  ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย จำนวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  15,000.-  บาท 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
2.1  มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ ์
2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แตไ่ม่เกิน 35  ปีบริบูรณ์ 
2.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น

โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติด     
ให้โทษโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

2.4  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
2.5  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
2.6  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการหรอืหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
2.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
2.8  ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษ ไล่ออก

หรือใหอ้อกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ 
2.9  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ

เพราะเหตทุุจริตต่อหน้าที ่
2.10 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

3.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)  จากสถาบันการศึกษาของ
รัฐหรือเอกชนที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง 

3.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานไดเ้ป็นอย่างดี 
 
 

563  ถนนนนทบุรี   ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท์ 0 2507 6275 – 8  โทรสาร 0 2507 6277  www.scc.moc.go.th  E-mail : sccmoc@gmail.com 
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4. การสมัคร 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ได้ตั้งแต่   

วันจันทร์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันจันทร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 16.00 น.    
โดยขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scc.moc.go.th ทั้งนี้ สามารถยื่น
ใบสมัครผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 (1) ยื่นใบสมัครโดยตรงที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด อาคาร
บริการ 2 ชั้น 3 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือ 
 (2) ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง “ผู้จัดการสหกรณ์        
ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จำกัด สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด เลขที่  563      
อาคารบริการ 2 ชั้น 3  ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000” วงเล็บมุมซอง
ด้านล่างขวามือว่า “สมัครคัดเลือก” ทั้งนี้  ใบสมัครต้องส่งถึงสำนักงานสหกรณ์ฯ ภายในวันจันทร์ที่           
28  กุมภาพันธ์  2565   เวลา 16.00 น.   หรือ 
 (3) ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) sccmoc@gmail.com ได้ตลอด 
24 ชั่วโมง โดยสแกนเอกสารเป็นไฟล์นามสกุล .PDF (ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง) โดยถือวันที่และเวลาที่ส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จะเสร็จ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้รับข้อความตอบรับการได้รับใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จาก
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด ในกรณีที่ส่งใบสมัครแล้ว ไม่ได้รับข้อความตอบรับจาก
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (คุณสมจิตต์  ทองทับ)     
ทีห่มายเลขโทรศัพท์ 0 2507 6276 ภายในวันรับสมัคร 

5. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร 
5.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้) 
5.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

จำนวน  1  รูป 
5.3  สำเนาหลักฐานการแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
5.4  หลักฐานแสดงการผ่านงานจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
5.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ 
5.6  ใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2.3 
5.7  สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย) 
5.8  สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
5.9  แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ (ความยาวไม่เกิน 2 หน้า 

กระดาษ A4 ตัวอักษรใช้ในราชการ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์ พิมพ์หน้าเดียวไม่ต้องส่งเอกสารอ่ืน
ประกอบ) จำนวน 1 ชุด 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้านำเสนอแนวความคิดฯ การสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่  
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก        

ในวันศุกร์ที่ 4  มีนาคม  2565  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด  และเว็บไซต์สหกรณ์  
www.scc.moc.go.th 

7. วิธีการคัดเลือก 
การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
7.1 พิจารณาจากการนำเสนอแนวความคิดฯ ตามข้อ 5.9  (30 คะแนน) 

mailto:sccmoc@gmail.com%20ได้
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7.2 พิจารณาจากประวัติส่วนตัว/การศึกษา/การทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้สมัคร และพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น (70 คะแนน) 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการนำเสนอแนวความคิดฯ 

และการสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 8.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 

9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน เกณฑ์การคัดเลือก

ตามลำดับคะแนนที่ได้  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด และเว็บไซต์สหกรณ์   
www.scc.moc.go.th 

10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
10.1 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับรายชื่อผู้ผ่านการ

คัดเลือก และผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
10.1.1 ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด 
10.1.2 ต้องสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด และ

ต้องไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
10.1.3 ต้องมีหลักประกัน เพ่ือประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ 

จำนวนหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันคิดเป็นเงินเท่ากับหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่
ได้รับจากสหกรณ ์

 1) เงินสด  
 2) ทรัพย์สิน 
 3) บุคคลค้ำประกัน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

10.2 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน 
 

  ทั้งนี้  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความ
โปร่งใสยุติธรรมและเสมอภาค  ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้าปฏิบัติงานที่สหกรณ์ฯ 
ได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้  โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ 
จำกัด ทราบด้วย รวมทั้งให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
คัดเลือกของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 
          
           ประกาศ ณ วันที่   4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565      
       
 
                 (นายนิลรัตน์   ตันสกุล) 
           ประธานกรรมการ 
               สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 

http://www.scc.moc.go.th/


 
 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จำกัด 

ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 
1. ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี เกิด ....../....../......   อายุ.......... ปี   เชื้อชาติ............... สัญชาติ................... ศาสนา................. 
บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี........................................................... บัตรหมดอายุวันที่...............................  
เพศ   (   ) หญิง    (   ) ชาย  สถานภาพ  (   ) โสด    (   ) สมรส  (   ) หย่าร้าง    (   ) อื่นๆ ...................  
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี...................... หมู่ที่.......... ซอย....................................ถนน...........................................  
ตำบล.................................อำเภอ...................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.............   
หมายเลขโทรศัพท์................................. มือถือ..................................... E-mail……………………………………….  
2. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา ปีที่จบ 

     
     
     
    
3. ประวัติการทำงาน 

ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน ระยะเวลา สาเหตุที่ออกจากงาน 
     
     
     
 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ 
 .............................................................. .............................................................................................
................................................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..................................................... 
 
5. ปัจจุบันเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นหรือไม่  (  )  ไม่เป็น    (   )  เป็นสมาชิกสหกรณ์.................................... 
 
 
 
 
 

563  ถนนนนทบุรี   ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท์ 0 2507 6275 – 8  โทรสาร 0 2507 6277  www.scc.moc.go.th  E-mail : sccmoc@gmail.com 

สำหรับเจ้าหน้าที ่
 

เลขรับที่..................................... 
 

วันท่ีรับ....................................... 

http://www.scc.moc.go.th/
mailto:sccmoc@gmail.com
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 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัคร  โดยมี
เอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 2  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  
จำนวน  1  รูป 

2. สำเนาหลักฐานการแสดงคุณวุฒิการศกึษา  จำนวน  1  ฉบับ 
3. หลักฐานแสดงการผ่านงานจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ 
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2.3 
6. สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย) 
7. สำเนาหลักฐานอื่น  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล   ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
8. แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ (ความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ 

A 4 ตัวอักษรใช้ในราชการ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์ พิมพ์หน้าเดียวไม่ต้องส่ง
เอกสารอ่ืนประกอบ) จำนวน 1 ชุด 

 
 ขอรับรองข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความใดเป็นความเท็จ  หรือ  
ไม่ตรงกับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือไม่รับสมัครและยกเลิกสิทธิการได้รับคัดเลือก  หรือหากได้รับ  
การว่าจ้างแล้วให้เลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร 
      (......................................................) 
วันที่.........................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐานต่าง ที่ผู้สมัครสอบนำมายื่นแล้ว 
 
(   )    ครบถว้น 
 
(   )    ไม่ครบถ้วน  คือ ...............................................  
         .......................................................................... 
         .......................................................................... 

 
 
ลงชื่อ......................................................เจ้าหน้าที่ 
      (......................................................) 
วันที่........................................................ 
 

 


