
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

เร่ือง  รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
************************* 

       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
จ านวน 2 อัตรา  เพ่ือบรรจุในต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ัญชี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  คุณสมบัติทั่วไป 
      1.1  มีสัญชาติไทย 
      1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
      1.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      1.4  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่ปรากฏอาการ 
ของโรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน  หรือปัญญาอ่อน  ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ  และอาการ  
ของโรคพิษสุราเรื้อรัง  และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือ 
ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ 
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และไม่สูบบุหรี่ 
      1.5  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เล่นการพนัน 
      1.6  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพันตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล 
      1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์การของรัฐบาล  หรือออกจากสถาบันอ่ืน 
      1.8  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือ 
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
      1.9  ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์  สถาบันอ่ืน ๆ โดยได้กระท าผิดกฎ  ระเบียบ ถึงขนาด
ให้ออกหรือไล่ออก  หรือลาออกจากราชการ  หรือลาออกจากองค์การของรัฐบาลโดยได้กระท าผิดวินัย  ถึง
ขนาดโทษไล่ออก หรือให้ออก 
  2.  คุณสมบัติเฉพาะ 
      2.1  ได้รับปริญญาตรี  สาขาบัญชี   
      2.2  มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
      2.3  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในระดับใช้งานได้ 
      2.4  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  ด้าน
โปรแกรม Microsoft office และมีความสามารถในการใช้ Internet และ e-mail 
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  3.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาใช้ในวันรับสมัคร 
      3.1  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 3x4 เซนติเมตร 
                             จ านวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัครสอบ  
      3.2  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา            จ านวน  1  ฉบับ 
      3.3  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
      3.4  ใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา  
                             (Transcript)                                         จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
      3.5  ใบรับรองแพทย์  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  1  ฉบับ 
      3.6  หลักฐานทางการทหาร สด.8 , สด.9 หรือ สด.43 
                             แล้วแต่กรณี (ส าหรับเพศชาย) พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
   3.7  หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว 
                             ชื่อสกุล  ใบส าคัญการสมรส  หลักฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 2.2   
                             จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
      3.8  ช าระค่าธรรมเนียม 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
      ผู้สมัครจะต้องน าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัครด้วย 
  4.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วชิรพยาบาล จ ากัด ตั้งแต่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที ่31 มีนาคม 2560 ในวันท าการของสหกรณ์ 
ช่วงเวลา 08.30 - 15.30 น. 
  5.  วิธีการสอบคัดเลือก 
      5.1  การสอบข้อเขียนด้านการบัญชี  และภาคปฏิบัติจัดท าบัญชี  เมื่อผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว 
                             จึงทดสอบทางจิตวิทยา  และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์  
      5.2  การทดสอบทางจิตวิทยา และการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลจากประวัติส่วนตัว  
                             ประวัติการท างาน ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ความรู้ความสามารถ  ท่วงที  วาจา   
                             ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  บุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
  6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบและก าหนดวันสอบ 
                      จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 
2560  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด และท่ีเว็บไซค์ www.vajiracoop.com 
  7.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
                      การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ 
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  8.  การจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
                      ผู้ที่สอบคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้คะแนนสูงสุดจะถูกเรียกบรรจุให้เป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ระดับปฏิบัติการ เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2552 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 

 
  

                           (นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
                  ประธานกรรมการ ……………………. 

(…………………….) หมายเหต ุ: เฉพาะหน่วยงานในขอ้ 2.1 ตามประกาศ 


