ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
****************************************
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ จานวน 2 ตาแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 ตาแหน่งที่รับสมัคร จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จานวน
1 ตาแหน่ง
1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
จานวน
1 ตาแหน่ง
2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
- หากมีประสบการณ์งานด้านสหกรณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เงินเดือน 15,440 บาท
2.2 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
- มีใบอนุญาตว่าความ (จากสภาทนายความแห่งประเทศไทย)
- มี ป ระสบการณ์ ท างานด้ า นกฎหมายไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี (เอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบใบสมัคร)
- หากมีประสบการณ์งานด้านสหกรณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เงินเดือน 15,440 บาท และค่าประกอบวิชาชีพว่าความ เดือนละ 3,500 บาท
- ค่าตอบแทนการว่าความ คดีละ 3,000 บาท (ถ้ามี)
3 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
3.1 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคที่รังเกียจแก่สังคม หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
กาหนด
3.2 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.3 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.4 ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจาหน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่
3.5 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาการโดยประมาท
4 หลักฐานประกอบการรับสมัคร และเงื่อนไขการสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัครสอบคัดเลื อก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ส หกรณ์กาหนดพร้อม
หลักฐาน ดังนี้
4.1 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติสาหรับตาแหน่ง ได้แก่ สาเนาปริญญา
บัตร และ/หรือประกาศนียบัตร และ Transcript พร้อมฉบับจริง
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.4 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรมซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ที่
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 3 (3.1)
4.6 รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือนและต้องถ่ายในคราวเดียวกัน
4.7 สาเนาใบอนุญาตว่าความฯ พร้อมฉบับจริง (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย)
4.8 หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานด้านกฎหมาย พร้อมฉบับจริง (เจ้าหน้าที่
ฝ่ายกฎหมาย)
4.9 สาเนาหลักฐานอื่นได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล การผ่านการเกณฑ์
ทหารหรืออื่นๆ ประเภทละ 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนด และต้อง
กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมรายละเอียดของบุคคล
อ้างอิงซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้ กรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือ
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามที่กาหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่วัน
ก่อนยื่นใบสมัคร
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาเอกสารและหลักฐานพร้อมลงลายมือชื่อกากับทุกฉบับ
และสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนใบสมัครและเอกสารที่ยื่นพร้อมใบ
สมัครทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
5 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5.1 ลงทะเบียนรับ - ส่ง เอกสารต่าง ๆ
5.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
5.3 ส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์
5.4 จัดทาหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินของสหกรณ์
5.5 เก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และสัญญาเงินกู้ทุกประเภทจนกว่าจะหมดอายุความ

5.6 ค้น หาและจั ด เก็ บเอกสารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น การของสหกรณ์ เช่ น
รายงานการประชุม ระเบียบต่าง ๆ และหนังสือ เข้า – ออก เป็นต้น
5.7 ดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของสานักงานสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้
5.8 อานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อด้วยอัธยาศัยอันดีและรวดเร็ว
5.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งฝ่ายกฎหมาย
6.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง ตรวจสอบ จัดทา ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ คาสั่ง สัญญาต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
6.2 ปฏิบั ติ งานเกี่ย วกับ กฎหมาย ความรับ ผิ ดทางแพ่ง นิ ติกรรมสั ญญา คดี อาญา
งานทางปกครองที่เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ทั้งหมด
6.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย การบังคับคดีแพ่ง
6.4 ปฏิบั ติ งานเกี่ยวกับการฟ้ องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีป กครอง และคดีล้ มละลาย
รวมทั้งแก้ต่างในคดีดังกล่าวแทนสหกรณ์ฯ
6.5 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดาเนินการ ประชุมใหญ่หรือการประชุมอื่น ๆ
ตามที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้เข้าร่วมประชุม
6.6 ปฏิบัติงานให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้ าที่ฝ่ายจัดการ
เกีย่ วกับประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.7 ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
7 การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวัน
ศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สานักงาน
สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด อาคารจอดรถ ชั้น 1 เลขที่ 90 พหลโยธิ น ซอย 7 ถนน
พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-272 9042
8 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และ วัน เวลา สถานที่สอบ
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันอังคารที่ 9
ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยจะประกาศ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด และทาง
เว็บไซต์สหกรณ์ www.rdcoop.com
9 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
9.1 สอบข้อเขียน วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สอบข้อเขียน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
- งานด้านธุรการทั่วไป
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ หลักการและอุดมการณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
สอบข้อเขียน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง (ปปง.)
- พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ หลักการและอุดมการณ์ ตลอดถึงความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ผู้เข้าสอบทั้ง 2 ตาแหน่ง ที่มีคะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และ
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ เป็นการทดสอบปฎิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ทางาน ทัศนคติ ความเหมาะสมและความพร้อมในการปฏิบัติงาน
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
และสอบสัมภาษณ์ใน วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ สานักงานสหกรณ์
11 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการสอบคัดเลื อกในวัน ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 โดยจะประกาศ ณ สานั กงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด และทางเว็บไซต์
สหกรณ์ www.rdcoop.com โดยเรียงตามลาดับคะแนน ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือ
คะแนนสอบข้อเขียนเป็นเกณฑ์ตัดสินและถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณาก่อน สหกรณ์จะขึ้นบัญชีรายชื่อระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการจัดสอบคัดเลือกใหม่
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
12 การรายงานตัวและการทาสัญญา
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสอบคั ด เลื อ กในล าดั บ ที่ 1 มารายงานตั ว ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
และจะต้องทาสัญญาจ้างและค้าประกันต่อสหกรณ์ฯ หากไม่ทาสัญญาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์
สหกรณ์ฯจะเรียกผู้สอบผ่านลาดับถัดไป
13 การจัดจ้างและแต่งตั้ง
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับแจ้งให้มาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการทดลองงานเป็น
เวลา 4 เดือนตามตาแหน่งงาน หรือตาแหน่งอื่นตามที่สหกรณ์ฯ เห็นสมควร และต้องได้รับการประเมินผลงาน
ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้จึงจะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของสหกรณ์
- การบรรจุเป็นลูกจ้างทดลองงาน ไม่เป็นข้อผูกมัดสหกรณ์ฯ ให้จาต้องบรรจุเป็น
เจ้าหน้าที่ต่อไปแต่อย่างใด และผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องจัดหาหลักประกันการทางานตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ
กาหนด

- ในระหว่ า งเป็ น ลู ก จ้ า งทดลองงาน ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบ และคาสั่งของสหกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว และหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ และหากต้องการออก
จากงานก่อนครบกาหนดการเป็นลูกจ้างทดลองงาน ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันทาการ
14 หลักประกันการปฏิบัติงาน
บุคคลซึ่งมีตาแหน่งทางราชการตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็นผู้ค้า
ประกัน หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็นผู้ค้าประกัน
อนึ่ง สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุหากเห็นว่าไม่เหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

(นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

-ร่ าง- (นายสมชาย ชมสุ วรรณ)

