
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด 

เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์

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

 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด (สอมธ.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับ

การคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ระหว่างวันท่ี 21 มีนาคม 2556 – 11 เมษายน 2556 และได้ก าหนด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในวันท่ี 18 เมษายน 2556 นั้น  

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด (สอมธ.) มีความประสงค์ขอขยายเวลาในการ

รับสมัครคัดเลือกเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ ไปจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 

             - เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

             2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตร ีสาขาการจัดการท่ัวไป การบัญช ีการเงิน  

         การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

             2.2 มีสัญชาติไทย 

             2.3 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

             2.4 ถ้าเป็นชายต้องได้รับการยกเว้นเกณฑ์ทหาร หรือพ้นจากการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 

             2.5 สามารถไปปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด 

         ทุกแห่งได ้

3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

             3.1 ก าหนดรับสมัคร 

                     - ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ Download แบบฟอร์ม 

                        ใบสมัครได้จาก www.savings.tu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานไดต้ั้งแต่บัดนี ้
    ไปจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักงาน สอมธ. 

    ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต 

                     - สมัครได้ท่ีส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด ท่าพระจันทร์  

                     อาคารธรรมศาสตร ์60 ปี ชั้น U 1 หรือส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย ์

                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด ศูนย์รังสิต 

                 -  ติดตอ่สอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2623-5086-7 ต่อ 108   
    3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารพร้อมใบสมัคร ดังนี ้

- ส าเนาใบปริญญาบัตร 

- ส าเนาใบแสดงรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript)  
       - ส าเนาทะเบียนบ้าน  และบัตรประชาชน   

- ส าเนาหลักฐานการได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร            

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

                  - ใบรับรองแพทย์ มีอายุไมเ่กิน 3 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

          - ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 100 บาท 

http://www.savings.tu.ac.th/
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3.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

      สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าท าการ  

                    สอบคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี วัน เวลา และสถานท่ีในการทดสอบในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556                 

4. การสอบคัดเลือก 

             สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด จะท าการทดสอบในวิชาต่อไปนี ้

             4.1 การทดสอบความถนัด  

             4.2 ความรู้ท่ัวไป ประกอบด้วย ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับกฎหมาย บัญชี คอมพิวเตอร ์

                    และภาษาอังกฤษ 

    โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด ไดก้ าหนดวันในการสอบคัดเลือก         

และสอบสัมภาษณ์ ดังนี ้

     1. สอบคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี วันท่ี 18 พฤษภาคม 2556 

     2. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

     3. สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 

     4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 

     5. การบรรจุแต่งตั้ง 

     ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ จะต้องท าหนังสือสัญญาจ้าง  

ไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องน าหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้มาวางเป็นหลักประกัน 

ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด จะก าหนดตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 

              5.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

                    - มีเงินสดจ านวนไมน่้อยกว่าสองหมื่นบาทฝากไว้กับสหกรณ์ และ 

                    - มีบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการระดับช านาญงานข้ึนไป หรือเทียบเท่าค้ าประกัน หรือ 

                    - มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย หรือหลักประกันอย่างอื่น ซึ่ง 

                       คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าต่อสหกรณ์ หรือ 

                    - มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดภาระจ านองรายอื่นเป็นประกันต่อสหกรณ์ฯ 

              5.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานก่อนเป็นเวลา 3 เดือน หากสหกรณ์ออมทรัพย ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด  พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ท่ีทดลองปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู ้ ความสามารถ

เหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมาย จึงจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไป 

              5.3 ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์จะได้รับเงินเดือน ค่าครองชีพ  

ค่าอาหาร โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  เมษายน  2556 

     ลงชื่อ         วรวุฒิ  หิรัญรักษ์ 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ)์        

ประธานกรรมการ 

 

 


