ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
*****************************
ด้วยสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง และจานวนอัตรา
1.1 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จานวน 1 อัตรา
1.2 เจ้าหน้าที่การเงิน จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่ เป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ไร้ ค วามสามารถ หรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็ นผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน
2.8 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นจากเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ
มีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน
3.1 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
3.1.1 คุ ณ วุฒิ ประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ ชั้น สู ง (ป.ว.ส.) หรือเทียบเท่ าขึ้นไป สาขา
การเงิน และสาขาการบัญชี
3.1.2 อัตราเงินเดือน เดือนละ 12,990.00 บาท
3.1.3 หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.2 เจ้าหน้าที่การเงิน
3.2.1 คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาการบัญชี
3.2.2 อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000.00 บาท
3.2.3 หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-24. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา ขอรับใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 – 19 ตุลาคม 2561
เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดทาการ (เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ที่ทาการสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ พ นั ก งานส านั ก งานสลากกิ น แบ่ งรั ฐ บาล จ ากั ด (สนามบิ น น้ า) หรื อ ดาวน์ โหลดได้ ที่ อิ น เตอร์ เน็ ต
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
4.2 สถานที่รับสมัคร
สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 4 ตุล าคม 2561 – 19 ตุล าคม 2561 ณ ที่ท าการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด ที่อยู่ 359 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000 เวลา 8.00 ถึง 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดทาการสหกรณ์ฯ โทรศัพท์ 02-528-9952 - 3
4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
4.3.2 สาเนาแสดงผลการศึกษา ตามคุณวุฒิที่ใช้สมัครใบรับรองผลการศึกษาหรือ
ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
จานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัคร
4.3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.3.4 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
4.3.5 หลั กฐานได้รับ การยกเว้นการเกณฑ์ ทหารหรือผ่ านการเกณฑ์ ทหารพร้อม
สาเนา 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
4.3.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ ผู้ สมัครเขียนคารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
กากับไว้ด้วย พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานฉบับจริงในวันสมัคร
4.4 ค่าสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าสมัครสอบ 100.00 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครจะไม่คืนให้
4.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ น ผู้ มีคุณ สมบั ติทั่ว ไปและคุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และสหกรณ์จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกาหนด วัน เวลา
สถานที่สอบในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (สนามบินน้า) , อินเตอร์เน็ตสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th หรือ Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

-36. กาหนดสอบในวัน ที่ 25 ตุล าคม 2561 ณ ส านั กงานสลากกิน แบ่ งรัฐ บาล (สนามบิ นน้า)
ผู้สมัครต้องได้รับการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ดังนี้
ภาค ก. สอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
1. การสอบข้อเขียนความรู้เกี่ยวกับทักษะเฉพาะตาแหน่ง และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ (100 คะแนน)
2. การสอบความรู้ Microsoft office , Word , Excell (100 คะแนน)
ภาค ข. การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในภาค ข. จะต้องได้รับคะแนนในภาค ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
7. เกณฑ์การตัดสิน
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนภาค ก. และ
ภาค ข. รวมกันมีคะแนนสูงที่สุด หากในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากผลคะแนนการสอบภาค ก.
(ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ) ถ้าภาค ก. มีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากลาดับที่การสมัครก่อนหลัง
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ฯ จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อ กตามล าดั บ ผลคะแนนสอบ
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสานั กงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด 359 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ,อินเตอร์เน็ตสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th หรือ Facebook
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสานักงานสลากกินแบ่งรั ฐบาล โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี
9. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กาหนด
9.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
หรือของหน่วยงานอื่น
9.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
ในกรณี ที่มีผู้ได้รั บ การเลื อกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่ง ที่มี และภายหลังมีตาแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว
หรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561
(นางผกาพรรณ วีระไวทยะ)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด

ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
ชื่อ – นามสกุล : .……………………………………………………………….………………….…………………………………………..
เพศ
ชาย
หญิง
Name English : ………………………………………………………………………………….………………….…………………………
สมัครตาแหน่ง :………………………………………………………………………………….………………….…............................
เงินเดือน
: …………………………………………………………………………………………….………………….……………...

ประวัติส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ………………….. หมู่ที่ …………………………………..…….….ถนน .........…………….................…….....
ตาบล/แขวง …………………...........อาเภอ/เขต …………………………………จังหวัด ...…………...........…...................
รหัสไปรษณีย์ ………………….........โทรศัพท์ ………........………................. มือถือ .................................................
อีเมล์ .…………………………………………………………………………………………………………………………
บ้านที่อาศัยเป็น
อาศัยกับครอบครัว
บ้านตัวเอง
บ้านเช่า
หอพัก
วัน เดือน ปีเกิด ................…………................อายุ ……................... ปี ส่วนสูง...................... นาหนัก.............กก.
เชือชาติ ……………….............................. สัญชาติ …………………...........ศาสนา…………………...........................
บัตรประชาชนเลขที่..............…...................... สถานที่ออกบัตร...........................บัตรหมดอายุ ….………..............
ภาวะทางทหาร
ได้รับการยกเว้น
ปลดเป็นทหารกองหนุน
ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
แยกกัน/หย่า
กรณีแต่งงาน
จดทะเบียน
ไม่ได้จดทะเบียน
ชื่อภรรยา/สามี ….……………………………… สถานที่ทางาน ……………….……… ตาแหน่ง ……………….…………
มีบุตร …………. คน
(ประวัติครอบครัว)
บิดา ชื่อ-สกุล ...............................................................…….... อายุ ........... ปี อาชีพ .................................
มารดา ชื่อ-สกุล........................................................................อายุ ........... ปี อาชีพ …………………………...
มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร) ............. คน
ชาย ............. คน หญิง ............. คน เป็นบุตรคนที่ ...............
ชื่อ
อายุ (ปี)
อาชีพ
Name
Age
Occupation

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

ตังแต่

ถึง

เกรดเฉลี่ย

มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวท. / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลาดับจากปัจจุบันก่อน
ระยะเวลา
ตาแหน่งงาน
ลักษณะงาน
เริ่ม
ถึง

สถานที่ทางาน

ภาษา

ดี

ความสามารถทางภาษา
พูด
เขียน
ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้

ดี

ค่าจ้าง

อ่าน
ปานกลาง

เหตุที่ออก

พอใช้

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ (Other)

ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีด
ไม่ได้
ได้
ไทย ............ คา/นาที
อังกฤษ............ คา/นาที
คอมพิวเตอร์ ไม่ได้
ได้
ขับรถยนต์ : ไม่ได้
ได้
ใบขับขี่เลขที่
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
งานอดิเรก : ระบุ ………………………………………………………………………………………....................................
กีฬาที่ชอบ : ระบุ ………………………………………………………………………………………....................................
ความรู้พิเศษ : ระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………
อื่นๆ
:ระบุ …………………………………………………………………………………….....................................

ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
ไม่ได้
ได้
ท่านเคยถูกฟ้องร้องดาเนินคดีหรือต้องคาพิพากษาหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ถ้าเคยอธิบาย............................................................................................................................. ........................
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?
เคย
ไม่เคย
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค............................................................................................................................. .............
ท่านมีโรคประจาตัวหรือโรคเรือรังหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค..........................................................................................................................................
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล ……........................................ เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ....................
ที่อยู่ ................................................................................................................โทร. ..................................…........
ทราบข่าวการรับสมัครจาก ................................................................................................................................
เขียนชื่อญาติ / เพื่อน ที่ทางานอยู่ในสหกรณ์ฯ ซึ่งท่านรู้จักดี ...........................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทังหมดในใบสมัครนีเป็น ความจริงทุกประการ หลังจากสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด จ้างเข้ามาทางานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัคร
งาน เอกสารที่นามาแสดง หรือรายละเอีย ดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้าง
ข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทังสิน

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้สมัคร
(..........................................)
........./............/...........

สาหรับคณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่รับสมัคร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................
(.......................................)
......../........./.........

