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ลาดับที่ 97/2562

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
เรือ่ ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้เป็ นเจ้าหน้าทีส่ มาคม
***********************************************************
ด้ วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย อาศัยอานาจตามความในข้ อ 22
และข้ อ 22 ทวิ แห่งระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ว่าด้ วยเจ้ าหน้ าที่
สมาคม พ.ศ.2553 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม มติ ท่ีป ระชุ มคณะกรรมการดาเนิ น การ ชุ ดที่ 6 ในคราวประชุ มครั้ งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็ นเจ้ าหน้ าที่สมาคม
ในตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งทีเ่ ปิ ดรับสมัคร
1.1 วุฒิปริญญาตรี 4 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท ค่าครองชีพ 3,500 บาท
(1) เจ้ าหน้ าที่การเงินบัญชี (อัตราประจา)
จานวน 2
(2) เจ้ าหน้ าที่การเงินบัญชี (อัตราชั่วคราวรายเดือน)
จานวน 1
(3) เจ้ าหน้ าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราประจา)
จานวน 1
1.2 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3 อัตรา เงินเดือน 14,190 บาท ค่าครองชีพ
(1) เจ้ าหน้ าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราชั่วคราวรายเดือน)จานวน 1
(2) เจ้ าหน้ าที่สมาชิกสัมพันธ์ (อัตราประจา)
จานวน 2
2. คุณสมบัติทวั ่ ไป
2.1
2.2
2.3
2.4

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
3,500 บาท
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

มีสญ
ั ชาติไทย และอายุไม่เกิน 45 ปี
ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็ นผู้มีหนี้สนิ ล้ นพ้ นตัว
ไม่เป็ นผู้ไร้ ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็ น โรคเรื้อน วัณโรค
โรคเท้าช้ าง โรคยาเสพติดให้ โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.5 ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้ องออกจากสมาคม หรือออกจากราชการ องค์กรหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้ าที่
2.6 ไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท
2.7 ไม่เป็ นผู้ปฏิบัติในหน้ าที่อ่นื ใดในลักษณะงานประจาขององค์กรหรือหน่วยงานอื่นในเวลาทา
การของสมาคม
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1 เจ้ าหน้ าที่การเงินบัญชี (ปริญญาตรี)
(1) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางบัญชี หรือเทียบเท่า

-2(2) สามารถใช้ Microsoft Officeได้ ท้งั Word ,Excel , Acceess และ Power Point
(3) มีประสบการณ์การทางานจะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
3.2 เจ้ าหน้ าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี)
(1) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถใช้ Microsoft Office ได้ ท้งั Word ,Excel , Acceess และPower Point
(3) มีประสบการณ์การทางานจะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
3.3 เจ้ าหน้ าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
(1) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) มีความสามารถในการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง ซอฟท์แวร์ หรือ
ติดตั้งฮาร์ดแวร์ และแก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดจากการใช้ งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบในหน่วยงานให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ
(3) สามารถใช้ Microsoft Office ได้ ท้งั Word ,Excel , Acceess และPower Point
(4) มีประสบการณ์การทางานจะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
3.4 เจ้ าหน้ าที่สมาชิกสัมพันธ์ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
(1) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือการ
จัดการทั่วไป หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสถิติธุรกิจ หรือเทียบเท่า
(2) สามารถใช้ Microsoft Officeได้ ท้งั Word ,Excel , Acceess และ Power Point
(3) มีประสบการณ์การทางานจะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
4. เอกสารทีจ่ ะต้องยืน่ พร้อมสมัคร
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

หลักฐานทางการศึกษา ฉบับจริง พร้ อมถ่ายสาเนาเอกสาร จานวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้ านฉบับจริง พร้ อมถ่ายเอกสาร จานวน 1 ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) พร้ อมถ่ายเอกสาร
จานวน 1 ชุด
5. การรับสมัคร และประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อสอบถาม และขอใบสมัครได้ ท่ี งานบุคคล ฝ่ ายสานักงาน
สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ส มาชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ไ ทย (สสอค.) ชั้ น 4 อาคาร
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เลขที่ 199/8 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตาบล
บางสีทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็ นต้ นไป ในวันเวลาทาการปกติ
5.2. ยื่นใบสมัครด้ วยตนเองพร้ อมเอกสารตาม ข้ อ 4 ได้ ต้งั แต่ วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562
ระหว่าง เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้ นวันหยุดราชการ ที่สานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

-36. ค่าธรรมเนียมและค่าสมัครคัดเลือก
6.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้ องชาระค่าธรรมเนียมคนละ 200 บาท
6.2 ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
7. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก
รายวิชาทีส่ อบคัดเลือก
7.1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
7.2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(1) ภาคความรู้
(2) ภาคปฏิบัติ
7.3. สัมภาษณ์บุคคล
รวม

คะแนน
50
50
100
100
300

8. กาหนดเวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
- สอบคัดเลื อกในวั นที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุ มนุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ครู ไทย ชั้ น 4 อาคารสวั สดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ไทย เลขที่
199/8 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสีทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เวลา 09.00น.เป็ นต้ นไป
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้ าสอบคัดเลือกต้ องได้ คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 และได้ คะแนนรวมไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าเป็ นผู้คัดเลือกได้ ถ้ าผู้คัดเลือกได้ คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ ถือ
คะแนนในข้ อ 7.2 เป็ นเกณฑ์ตัดสิน และถ้ าคะแนนในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอีก จะคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เป็ น
คะแนนตัดสิน
10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
สมาคมจะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่า นการสอบคัดเลือกโดยเรี ยงลาดับ ตามคะแนน ภายในวั นที่ 27
พฤษภาคม 2562 ณ สานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูไทย และให้ ผ้ ูผ่าน
การคัดเลือกมารายงานตัวและทาสัญญาจ้ างในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 หากไม่มาตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
11. การบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ หรือเจ้ าหน้ าที่ช่ัวคราวรายเดือน
โดยให้ ทดลองปฏิบัติหน้ าที่เป็ นเวลา 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 และจะประเมินผลการปฏิบัติงานครั้ง
ที่ 1 เมื่อครบ 90 วัน ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 เมื่อครบ 180 วัน ผลการประเมินแต่ละครั้งต้ องได้ รับ
ค่าการประเมินไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
12. ข้อปฏิบตั ิเกีย่ วกับการคัดเลือก
12.1 ผู้เข้ าสอบคัดเลือกจะต้ องแต่งกายให้ สภุ าพ และเหมาะสม

-412.2 ผู้เข้ าสอบคัดเลือกจะต้ องนาบัตรประจาตัวไปแสดงในวันสอบด้ วย หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัว
ผู้เข้ าสอบคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้ เข้ าสอบคัดเลือก เว้ นแต่จะได้ ตรวจสอบ
หลักฐานเป็ นที่แน่ชัดแล้ ว จึงอนุญาตให้ เข้ าสอบคัดเลือกได้
12.3 กรณีท่มี ีปัญหาการดาเนินการสอบ ให้ คณะกรรมการอานวยการเป็ นผู้วินิจฉัยและถือเป็ นที่
สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

(นายสมพล ตันติสนั ติสม)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

กาหนดการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้เป็ นเจ้าหน้าทีส่ มาคม
กาหนดการ
ประกาศรับสมัคร

วัน/เดือน/ปี
7-17 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบคัดเลือก

22 พฤษภาคม 2562

สอบคัดเลือก

26 พฤษภาคม 2562
09.00-09.45 น.
-สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
09.45-10.30 น.
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ภาคความรู้
10.30-12.00 น.
-ภาคปฏิบตั ิ
13.00 น.
-สัมภาษณ์บุคคล
27 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลการ
สอบคัดเลือก

รายงานตัวและบรรจุ
แต่งตั้ง

3 มิถุนายน 2562

คะแนน

สถานที่
หมายเหตุ
สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์สมาชิก สมัครด้ วย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ตนเอง
-สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย
-เว๊บไซต์ www.thaiftsc.com

50

50

สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

100
100
-สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย
-เว๊บไซต์ www.thaiftsc.com
สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

หมายเหตุ





ผู้สอบมาหลังกาหนดเวลาการสอบเกิน 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สอบต้ องนาหลักฐานแสดงตนตัวจริงซึ่งต้ องเป็ นหลักฐานเดียวกันกับที่ใช้ สมัครสอบเท่านั้น
ลงทะเบียนกับเจ้ าหน้ าที่คุมสอบ ฝากของส่วนตัวไว้ กบั เจ้ าหน้ าที่คุมสอบ (ไม่อนุญาตให้ ผ้ สู อบนา
โทรศัพท์มอื ถือ และนาฬกิ าทุกประเภทเข้ าห้ องสอบ)
หลังจากลงทะเบียน ผู้สอบจะต้ องรอในบริเวณที่ศูนย์สอบกาหนด จนกว่ากรรมการที่สมั ภาษณ์จะมาเรียกผู้สอบ
เข้ าห้ องสัมภาษณ์
โทร : 02-496-1337
อีเมล์ : ftsc.coop1@gmail.com
เว็บไซต์ : เว๊บไซต์ www.thaiftsc.com

