ประกาศ
สหกรณ์บริการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
.........................................................
ด้วยสหกรณ์บริการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์บริการฯ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงินและบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง และจานวนอัตรา
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติการการเงินและบัญชี จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุ ไม่ ต่ ากว่ า ๒๐ ปี บ ริบู รณ์ หากเป็ น ชายต้ อ งรับ การยกเว้น หรือผ่ านการคัด เลื อ ก
เข้ารับราชการทหารแล้ว
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม เสพยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
๒.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว
๒.๗ ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษถึ งต้ อ งให้ อ อกหรื อ เลิ ก จ้ างจากสหกรณ์ หน่ ว ยงานราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน
๓.๑ วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
๓.๒ อัตราเงินเดือน ๑๕,๑๘๐ บาท และมีระยะเวลาทดลองงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา ขอรับใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ทาการสหกรณ์บริการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๕-๒๙ ธั น วาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ยกเว้ น วั น หยุ ด ท าการสหกรณ์ บ ริ ก ารฯ
โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๙๙๔๕
/๔.๒...

-๒๔.๒ สถานที่รับสมัคร
สมั ค รได้ด้ว ยตนเองตั้งแต่วัน ที่ ๒๕-๒๙ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ท าการสหกรณ์ บริการ
สานั กงานสลากกิน แบ่งรัฐบาล จากัด เลขที่ ๓๕๙ ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ยกเว้นวันหยุดทาการสหกรณ์บริการฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๙๙๔๕
๔.๓ หลักฐานที่ต้องมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๓.๑ รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
๔.๓.๒ ส าเนาแสดงผลการศึ ก ษา ตามวุ ฒิ ที่ ใช้ ส มั ค รใบรั บ รองผลการศึ ก ษาหรื อ
ประกาศนีย บัตร และระเบีย บแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้ มีวุฒิ การศึกษาตรงกั บตาแหน่ง
ที่สมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัคร
๔.๓.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓.๔ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
๔.๓.๕ หลักฐานที่ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสาเนา
๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
๔.๓.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๔.๔ ค่าสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชาระค่าสมัครสอบ ๕๐ บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครจะไม่คืนให้
๔.๕ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ น ผู้ มีคุณ สมบั ติทั่ ว ไปและคุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ งตรงตามประกาศรับสมั ครจริงและจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้ ส มั ครไม่ มีสิ ท ธิส มัค รสอบตามประกาศรับ สมัครดังกล่ าว ให้ ถือว่าการรับ สมัค รและได้ รับ การคั ดเลื อกครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้สมัคร และสหกรณ์บริการฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
สหกรณ์บริการฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกาหนด วัน เวลา สถานที่
สอบในวั น ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ที่ ท าการสหกรณ์ บ ริก ารฯ อิ น ทราเน็ ต และอิ น เทอร์ เน็ ต ของส านั ก งาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๙๙๔๕
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการสอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ภาค ก. สอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
๑. การสอบข้อเขียนความรู้ดา้ นบัญชีและการเงิน (๑๐๐ คะแนน)
๒. การสอบความรู้ทั่วไป ภาษาไทย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสหกรณ์บริการฯ (๕๐ คะแนน)
/๓...

-๓๓. การสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office Word , Excel (๕๐ คะแนน)
ภาค ข. การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ผู้มีสิทธิในการสอบสัมภาษณ์ในภาค ข. จะต้องได้รับคะแนนในภาค ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๗. เกณฑ์การตัดสิน
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนภาค ก. และ
ภาค ข. รวมกันแล้วมีคะแนนสูงที่สุด หากในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิ จารณาจากผลคะแนนการสอบภาค
ก. (ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ) ถ้าภาค ก. มีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากลาดับที่สมัครก่อนหลัง
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
สหกรณ์บริการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบ ณ สหกรณ์
บริก ารส านั กงานสลากกิ น แบ่ งรัฐ บาล จ ากัด เลขที่ ๓๕๙ ถนนนนทบุ รี ต าบลท่ าทราย อาเภอเมือ งนนทบุ รี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และอินทราเน็ตสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๙. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๙.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สหกรณ์บริการฯ กาหนด
๙.๒ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้ างของ
ส่วนราชการ หรือของหน่วยงานอื่น
๙.๓ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน โดยแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
๙.๔ มีบุคคลเป็นผู้ค้าประกันอย่างไม่มีจากัด โดยผู้ค้าประกันจะต้องเป็นข้าราชการ พนักงาน
องค์การของรัฐ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กมากกว่าจ านวนต าแหน่ งที่ มี และภายหลั งมี ต าแหน่ งว่า ง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สหกรณ์บริการฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

(นายรัฐธนินท์ รัชตะเหมานนท์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์บริการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จากัด

