ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ที่ 75 / 2560
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
*************************
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จานวน 2 อัตรา เพื่อบรรจุในตาแหน่งเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการ
ของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการ
ของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือ
ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และไม่สูบบุหรี่
1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เล่นการพนัน
1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพันตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์การของรัฐบาล หรือออกจากสถาบันอื่น
1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
1.9 ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์ สถาบันอื่น ๆ โดยได้กระทาผิดกฎ ระเบียบ ถึงขนาด
ให้ออกหรือไล่ออก หรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจากองค์การของรัฐบาลโดยได้กระทาผิดวินัย ถึง
ขนาดโทษไล่ออก หรือให้ออก
2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือ
วิทยาการจัดการ
2.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในระดับใช้งานได้
2.3 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ด้าน
โปรแกรม Microsoft office และมีความสามารถในการใช้ Internet และ e-mail

-23. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาใช้ในวันรับสมัคร
3.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3x4 เซนติเมตร
จานวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัครสอบ
3.2 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3.4 ใบปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.5 ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
3.6 หลักฐานทางการทหาร สด.8 , สด.9 หรือ สด.43
แล้วแต่กรณี (สาหรับเพศชาย) พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3.7 หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.8 ชาระค่าธรรมเนียม 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ผู้สมัครจะต้องนาเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัครด้วย
4. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด 146/69-74 ข้างวังศุโขทัย ถนนสุโขทัย แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ในวันทาการของสหกรณ์ ตั้งแต่เวลา
08.30 - 15.30 น.
5. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
5.1 การสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น. ความรู้ทั่วไป
20 คะแนน
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
20 คะแนน
ความรู้เรื่องการเงิน
30 คะแนน
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
30 คะแนน
สถานที่สอบ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
5.2 สอบสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
- เวลา 09.00 น. ทดสอบทางจิตวิทยา
- เวลา 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ ห้องประชุมนายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล ชั้น 3 สานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด

-36. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด และ
ที่เว็บไซต์ www.vajiracoop.com
7. การรับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ผู้ที่สอบคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้คะแนนสูงสุดจะถูกเรียกบรรจุให้เป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ระดับปฏิบัติการ เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2552 โดยได้รับเงินเดือน 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
(ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินค่าครองชีพ และค่าเบี้ยขยัน)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
(นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์)
ประธานกรรมการ

