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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จ ากัด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จ ากัด 

................................................................. 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จ ากัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จ ากัด จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

    ๑. ชื่อต าแหน่ง และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

           เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จ ากัด จ านวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 
๑๑,๐๗๐ บาท  
    ๒. หน้าที ่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

              เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินทุกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       

           ๓.๑  รับค าขอกู้เงินทุกประเภท ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯที่
ก าหนด 
               ๓.๒  จัดท ารายละเอียดหุ้นและหนี้รายตัวสมาชิก 
               ๓.๓  ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่สมาชิกในเรื่องเงินกู้ประเภทต่างๆ 
               ๓.๔  ตรวจสอบข้อมูลการลาออกและรวบรวมรายชื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี 
               ๓.๕  เรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวกับการกู้เงิน 

             ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

            ๔.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่ า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้  
             ๔.๒  มีสัญชาติไทย                                                                               
                       ๔.๓  เพศหญิง/ชาย มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี ไม่เกิน ๓๖ ปี 
       ๔.๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       ๔.๕  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ รวมทั้ง
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือโรคอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 
       ๔.๖  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 
                       ๔.๗  ไม่เป็นผู้มีหนี้สิน... 



๒ 

 

                       ๔.๗  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
       ๔.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือ ออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น ๆ 
       ๔.๙  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
       ๔.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์อ่ืนโดยได้กระท าผิดวินัย ึึ่งจะ
ได้รับโทษไล่ออกหรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ ์  
       ๔.๑๑  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ 

ด าเนินการสหกรณ์เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

     ๕.  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

            ๕.๑  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
              ๕.๒  มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี 

     ๖. การรับสมัคร 

           ๖.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ต้องกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จ ากัด  ตั้งแต่วันที่ ๕ มี.ค.๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๑ ในวันและเวลาราชการ  
สามารถติดต่อสอบถามได้ทีห่มายเลขภายใน ๓๖๓๕๑-๓ และ โทร. ๐๒ ๑๕๕ ๖๓๕๑-๓                                                          
      ๖.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมส าเนา ๑ ชุด) ดังนี้ 
        ๖.๒.๑  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
        ๖.๒.๒  ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับ
ประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่
รับสมัคร 
        ๖.๒.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ                                                                     
                              ๖.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร    
        ๖.๒.๕  ส าเนาหลักฐานอ่ืน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  ใบส าคัญการสมรส  
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืน) 
        ๖.๒.๖  ส าเนาหลักฐานสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือหลักฐานทะเบียน 
กองประจ าการ (สด.๓) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.๔๓) 
         
            
                      ๖.๒.๗  หนังสือรับรอง... 



๓ 

 

        ๖.๒.๗  หนังสือรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ และ
รับรองด้วยว่าผู้สมัครเป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์ 
      ๖.๓  เงื่อนไขการรับสมัคร 
        ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน 
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา 
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้ง
นี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   
       ๖.๔  ค่าสมัคร 
        ผู้สมัครจะต้องึื้อใบสมัครในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์  
กรมช่างอากาศ จ ากัด คนละ ๑๐๐ บาท 

    ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

       ก าหนดการสอบภาคปฏิบัติด้ านการใช้คอมพิวเตอร์  และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  
๒๘ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จ ากัด โดยมีหลักเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้ 
      ๗.๑  บุคลิกลักษณะ 
      ๗.๒  ความรู้ทั่วไปที่เก่ียวข้องกับกิจการสหกรณ์ 
       ๗.๓  การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 

    ๘.  ประกาศผล 
               ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และการสอบสัมภาษณ์  
เรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้จ านวน ๓ คน (ตัวจริง ๑ , ส ารอง ๒ คน)  ในวันที่ ๓ เม.ย.๖๑ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จ ากัด และทางเว็บไึด์ www.sccl.dae.rtaf.mi.th                                                                                                   

    ๙. การท าสัญญาค้ าประกัน 

       ผู้ที่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะเข้าทดลองปฏิบัติงาน ตั้งแต่  ๑๗ เม.ย.๖๑ และให้ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกทดลองปฏิบัติงาน จะต้องเขียนสัญญาค้ าประกันในการปฏิบัติงาน โดยวางหลักทรัพย์  
ค้ าประกันในวงเงินไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท หรือ ถ้าใช้บุคคลค้ าประกันจะต้องได้รับเงินเดือนเทียบเท่า 
ไม่ต่ ากว่าข้าราชการระดับ ๖ (๑๖,๑๙๐ บาท) หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้มี ยศตั้ งแต่  พันโท นาวาโท  
นาวาอากาศโท หรือ พันต ารวจโท 

ประกาศ ณ วันที่    ๒   มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                            นาวาอากาศเอก       
                                                 ( สุเมธ  กูบกระบี่ ) 
               ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จ ากัด 

http://www.sccl.dae.rtaf.mi.th/

