ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
****************************************
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ จานวน 1 ตาแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จานวน
1 ตาแหน่ง
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- ได้รั บวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่า ประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า
สาขาการบัญชี
- หากมีประสบการณ์งานด้านสหกรณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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 อกจากหน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่
3.5 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาการโดยประมาท
4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร และเงื่อนไขการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ ฯ กาหนดพร้อม
หลักฐาน ดังนี้
4.1 หลั กฐานแสดงวุฒิ การศึ กษา ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิช าชีพ 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...

-24.6 รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือนและต้องถ่ายในคราวเดียวกัน
4.7 สาเนาหลักฐานอื่นได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) การผ่านการ
เกณฑ์ทหารหรืออื่นๆ ประเภทละ 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที่กาหนด และต้อง
กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมรายละเอียดของบุคคล
อ้างอิงซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้ กรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือ
หลั กฐานต่าง ๆ ของผู้ส มัครไม่ตรงหรื อไม่เป็นไปตามที่กาหนด จะถือว่าผู้ ส มัครเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติตั้งแต่
วันก่อนยื่นใบสมัคร
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาเอกสารและหลักฐานพร้อมลงลายมือชื่อกากับทุกฉบับ
และสหกรณ์ออมทรั พย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนใบสมัค รและเอกสารที่ยื่น พร้อ ม
ใบสมัครทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งฝ่ายสินเชื่อ
5.1 รับคาขอกู้และตรวจสอบเอกสาร
5.2 ตรวจสอบสิ ทธิการกู้เงิ นและสิ ทธิก ารค้าประกั นพร้อ มลายเซ็นของสมาชิกให้
เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
5.3 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเงินกู้สามัญทุกประเภทและสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
5.4 จัดทารายงานการขอกู้เงิน ฉุกเฉิน และสามัญ เพื่อเสนอกรรมการเงินกู้พิจารณา
อนุมัติและส่งให้ฝ่ายการเงินดาเนินการจ่ายเงินกู้ต่อไป
5.5 พิจารณาคาร้องขอ เพิ่ม/ลดเงินต้นชาระหนี้สาหรับหนี้สามัญ
5.6 รับ-ส่ง เอกสารต่าง ๆ และทาการบันทึกการทางานบนระบบ
5.7 ตรวจสอบหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
5.8 ตรวจสอบสิทธิสมาชิกแจ้งขอเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้ค้าประกัน
5.9 อานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อด้วยอัธยาศัยอันดีและรวดเร็ว
5.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในสายงาน
6. การรับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์จ ะสมั ครให้ ยื่ นใบสมั ครได้ตั้ งแต่ วัน ที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 31
สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด อาคารจอดรถ ชั้น 1 เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-272-8350 และ 02-272-9042
7. วิธีการคัดเลือก
ใช้วิธีการสอบสั มภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน และกาหนดการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวัน เวลา สถานที่สอบ
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบสั มภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ
ในวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยจะประกาศ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
และทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.rdcoop.com
/9. การประกาศ...

-39. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยจะ
ประกาศ ณ ส านั ก งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการสรรพากร จ ากั ด และทางเว็ บ ไซต์ ส หกรณ์ ฯ
www.rdcoop.com โดยเรียงตามลาดับคะแนน ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อน
เป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน สหกรณ์ฯ จะขึ้นบัญชีรายชื่อระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการจัด
สอบคัดเลือกใหม่ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
10. การรายงานตัวและการทาสัญญา
ให้ผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกในลาดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. และจะต้องทา
สัญญาจ้างและค้าประกันต่อสหกรณ์ฯ หากไม่ทาสัญญาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ สหกรณ์ฯ จะ
เรียกผู้สอบผ่านลาดับถัดไป
11. การจัดจ้างและแต่งตั้ง
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับแจ้งให้มาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการทดลองงาน
เป็นเวลา 4 เดือนตามตาแหน่งงาน หรือตาแหน่งอื่นตามที่สหกรณ์ฯ เห็นสมควร และต้องได้รับการประเมิน
ผลงานในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้จึงจะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
- เงินเดือน 9,820 บาท ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท รวม 11,820 บาท
- การบรรจุเป็นลูกจ้างทดลองงาน ไม่เป็นข้อผูกมัดสหกรณ์ฯ ให้จาต้องบรรจุเป็น
เจ้าหน้าที่ต่อไปแต่อย่างใด และผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องจัดหาหลักประกันการทางานตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ
กาหนด
- ในระหว่างเป็นลูกจ้างทดลองงาน ผู้ผ่ านการคัดเลื อกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ระเบียบ และคาสั่งของสหกรณ์ฯ ที่มีอยู่แล้ว และหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ และหากต้องการออก
จากงานก่อนครบกาหนดการเป็นลูกจ้างทดลองงาน ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันทาการ
12. หลักประกันการปฏิบัติงาน
บุ ค คลซึ่ ง มี ต าแหน่ ง ทางราชการตั้ ง แต่ ร ะดั บ ช านาญการขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท่ า เป็ น
ผู้ค้าประกัน หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็นผู้ค้าประกัน
อนึ่ง สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุหากเห็นว่าไม่เหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

(นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
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รูปถ่าย 1 ½

ใบสมัครงาน สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เอกสารประกอบจานวนอย่างละ 2 ชุด 1.สาเนาบัตรประชาชน 2.สาเนาทะเบียนบ้ าน 3.วุฒิการศึกษา 4.รูปถ่าย1 ½ 5.ใบผ่านงาน 6.สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

ตาแหน่งที่สมัครงาน..........................................................................

วันที่สมัคร..........................................................................

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

วันที่สามารถเริ่ มงานได้ .......................................................
เงินเดือนที่ต้องการ...............................................................

1. ประวัติส่วนตัว และรายละเอียดส่ วนตัว
ชื่อ – สกุล (ไทย)................................................................................

วัน/เดือน/ปี เกิด..................................อายุ...................ปี

ชื่อ – สกุล (อังกฤษ) .........................................................................

ส่วนสูง......................(ช.ม) น ้าหนัก.......................(ก.ก.)

ที่อยูป่ ั จจุบนั ....................................................................................

สัญชาติ................เชื ้อชาติ...................ศาสนา...................

.........................................หมายเลขโทรศัพท์..................................

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน.....................................

ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ านเลขที่....................ถนน............................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต.............................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................

ออกให้ ณ ........................................................................
กรณีฉกุ เฉินสามารถติดต่อ...............................................
.....................................................................................
โทร................................................................................

1. บิดา ชื่อ – สกุล......................................................................................อายุ................ปี อาชีพ................................................
2. มารดา ชื่อ – สกุล..................................................................................อายุ................ปี อาชีพ...............................................
2. สถานภาพการสมรส
โสด

สมรส

แยกกันอยู่

ม่าย

หย่าร้ าง

จานวนบุตร......................................คน
ชื่อ – สกุล คูส่ มรส......................................................................................อาชีพ.............................................................................
สถานที่ทางาน...............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................
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ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา ปวช.
อาชีวศึกษา ปวส.
มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ

3. ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
จบปี พ.ศ.

วุฒิ

สาขา / วิชา

เกรดเฉลีย่

4. ประวัติการทางาน
(จากปั จจุบัน – อดีต)
ระยะเวลาที่ทางาน
ชื่อบริ ษัท

ที่อยูบ่ ริ ษัท

ตาแหน่ง

เงินเดือน

เริ่ ม
เดือน/ปี

สาเหตุที่ลาออก

สิ ้นสุด
เดือน/ปี

5. สถานภาพทางทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ ว

ภาษา

ยังไม่ได้ เกณฑ์ทหาร

ได้ รับการยกเว้ นเพราะโปรดระบุ............................

6. ความชานาญด้ านภาษา
อ่าน

พูด
ดีมาก

ศึกษาวิชาทหาร

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

เขียน
พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

ไทย
อังกฤษ
อื่น ๆ ......
7. ความสามารถพิเศษ
คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

ความสามารถในการใช้ เครื่องใช้ สานักงาน

โปรแกรม................................

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่

โปรดระบุ......................................................

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

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่

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

ตาแหน่งงานที่ทา่ นสมัครต้ องมีเงินค ้าประกัน จานวน.....................บาท

ไม่ขดั ข้ อง

ขัดข้ องเพราะ..........................................

ตาแหน่งงานที่ทา่ นสมัครต้ องมีคนค ้าประกัน

ไม่ขดั ข้ อง

ขัดข้ องเพราะ...........................................

ชื่อบุคคลภายนอกที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................ความสัมพันธ์เป็ น..............................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ......................................................................................................ตาแหน่ง......................................................
หมายเลขโทรศัพท์......................................................ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานของสหกรณ์จาก.....................................................
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ขา้ พเจ้ากรอกใบสมัครนี้ เป็ นความจริ งทุกประการโดยข้าพเจ้ายินดีและยอมรับ หากข้อความดังกล่าวมี
คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งทางสหกรณ์ฯ มีสิทธิบอบเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทนั ที โดยไม่ขอรับสิ ทธิประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น และยินดีให้
สหกรณ์ฯสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จากบุคคล หรื อหน่วยงาน ที่ขา้ พจ้าได้อา้ งอิงไว้ในใบสมัครนี้
ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร
(.....................................................................)
.........../........../..........

