
 
ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด 

ฉบับท่ี  6/2565 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทดลองปฏิบัติงาน 
……………………………… 

 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (สอ.มม.) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทดลอง
ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร ของ สอ.มม. โดยกำหนดดังนี้ 

1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,150 บาท 

1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

(1) เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) สำหรับเพศชายต้อง
ผ่านการเกณฑ์ทหาร 

(2) สัญชาติไทย 
(3) คุณวุฒิทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท นิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา

ที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง  
(4) ได้เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
(5) ถ้ามีใบอนุญาตทนายความหรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งนิติกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และ

ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม 
(6) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

 1.2 ลักษณะงาน 

(1) เสนอความเห็นต่อผ ู ้บ ังค ับบัญชาในการตอบข้อหารือหร ือว ิน ิจฉัยปัญหากฎหมายเกี ่ยวกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานสหกรณ์
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวย
ความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

(3) งานนิติกรรมและสัญญา 
(4) การติดตามหนี้ 
(5) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้ 
(6) งานโต้ตอบเอกสาร ร่างจดหมาย หนังสือตอบโต้ 

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
 3.1 ใบสมัครตามแบบที่ สอ.มม. กำหนด 
 3.2 บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง  พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง  
 3.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา      
 3.4 หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน 
 3.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ 
 3.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน      
 3.7 เครดิตบูโร  

4. การรับสมัครและการส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน 
 4.1 ผู้สมัครสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ สำนักงานใหญ่ สอ.มม. เลขที่ 2 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์      
02-444-7741-3 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.musaving.com ตั้งแตว่ันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2 ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองในวันสมัคร ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2 อาคารศรีสวริน -  
ทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

5. ค่าธรรมเนียมสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียม  เป็นเงิน  100  บาท  (ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

6. กำหนดวันสอบข้อเขียนและปฏิบัติ   
 6.1 สอบข้อเขียนและปฏิบัติ วันที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา  09.00 น.   

6.2  สถานที่สอบ  ตรวจสอบทาง www.musaving.com  

7.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวันที ่25 เมษายน พ.ศ. 2565    
7.1 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  ทาง  

 (1) www.musaving.com   
 (2)   สำนักงานสหกรณ์ทั้ง  4  สาขา   
 (3)   โทรศัพท์หมายเลข  02-444-7741-3, 02-419-7543-4, 02-419-8363-4  

7.2  สอบสัมภาษณ์  ณ  สำนักงานใหญ่  ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

8. เกณฑ์การสอบคัดเลือก 
8.1 การสอบข้อเขียนและปฏิบัติ 
8.2 การสอบสัมภาษณ ์
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9. เกณฑ์การตัดสิน 
9.1 คะแนนสอบข้อเขียนและปฏิบัติ  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิสอบ

สัมภาษณ์ 
9.2 พิจารณาตามความเหมาะสมจากการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้

ความสามารถ  และประสบการณ์  

10. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัว 
 (1)  www.musaving.com   
   (2)   สำนักงานสหกรณ์ทั้ง  4  สาขา   
  (3)   โทรศัพท์หมายเลข  02-444-7741-3, 02-419-7543-4, 02-419-8363-4 
   และให้รายงานตัว  ณ  สำนักงานใหญ่  ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่  28 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 
 
 
 

(อาจารย์นายแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล   จำกัด 


