
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

...................................... 
  
  ดวยสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประสงคจะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจาง
เปนเจาหนาที ่ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ จํานวน 2 อัตรา 
 

  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความแหงระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวย
เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ ๔6 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ ๒6 กันยายน 2561 จึงรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

  ๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
      ผูสมัครสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปน้ี 
      ๑.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณในวันที่สมัครสอบคัดเลือก 
   ๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   ๔) ไมเปนผูมกีายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคดังตอไปน้ี 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   ๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๖) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
       ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
    ไดรับปริญญาตร ีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร 
    

 
 

/๒. การรับสมัคร.... 
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  ๒. การรับสมัคร   
      ๒.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
             ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด ติดตอขอใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที ่งานบริหารทั่วไป  สํานักงานสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด เลขที่ ๑๕ ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต้ังแตวันที่    
5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ ใบสมัครสามารถดาวนโหลด ไดที่เว็บไซต 
www.munsaving.com 
      ๒.๒. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายื่นในการสมัคร 
             ผูสมัครคัดเลือกตองย่ืนเอกสารและหลักฐานใหครบถวนถูกตอง  ภายในระยะเวลา  
ที่รับสมัคร ตามขอ ๒.๑ มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก โดยเอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาย่ืนในการสมัคร 
มีดังตอไปน้ี 
 (๑) ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กําหนด 
 (๒) รูปถายหนาตรงไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๒ น้ิว×๑.๕ น้ิว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน 
จํานวน ๓ รูป 
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ 
 (๔)  ใบรับรองแพทยปริญญาที่แสดงความไมเปนโรคที่ตองหามตามคุณสมบัติในขอ ๑.๑ ๔) 
ของประกาศน้ี ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนกอนวันสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ 
 (๕) สําเนาปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript of Records)  
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศ ขอ ๑.๒ โดยสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติปริญญาบัตร 
กอนวันที่รับสมัคร อยางละ ๑ ฉบับ 
 (๖) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล (ถามี) 
 (๗) สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด ๔๓) หรือสมุดประจําตัวทหารกองหนุน 
(แบบ สด ๘) นําตัวจริงมาแสดงดวย  
 (๘) สําเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษ A ๔ เทาน้ัน ทั้งน้ี สําเนา
เอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
      ๒.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
              ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตัวเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 
ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน 
 

  ๓. วิธีการสอบคัดเลือก 
      (๑) ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู 
ความสามารถในการคิดคํานวณ วิเคราะห สรุปเหตุผล 
       (๒) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ 
เพื่อประเมินบุคคลดานตาง ๆ อาท ิความรู ความสามารถ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ปฏิภาณ ไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอื่น ๆ 
      ผูสมัครสอบคัดเลือกตองไดคะแนนสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
จึงมีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง     

/ผูผานการสอบ....  
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      ผูผานการสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูสอบคัดเลือกไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
หากผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหถือวาผูไดคะแนนรวมภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับทีดี่กวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับที่ดีกวา 
 

  ๔. กําหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      (๑) กําหนดการสอบคัดเลือก สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะประกาศรายช่ือ 
ผูมีสิทธิสอบคัดเลอืก และกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ทางเว็บไซต www.munsaving.com 
      (๒) กําหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด และทางเว็บไซต www.munsaving.com 
โดยบัญชีรายช่ือดังกลาว เปนอันยกเลิกเมื่อครบกําหนด ๑ ป นับแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งน้ี 
หรือนับแตวันประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกใหม แลวแตกรณี 
 

  ๕. การบรรจุเปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะบรรจุผูสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนสูง
มาหาตํ่า เปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด ตอไป โดยไดรับอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท 
และเงินเพิม่ชวยคาครองชีพ จนครบ ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  18  ตุลาคม พ.ศ. 2561 
                                                                         

                                                                          
 

 (นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
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ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนเจาหนาที ่
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

.............................. 
 
เรียน  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด   

 ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
ประวัติผูสมัครสอบคัดเลือก 
๑. ช่ือ –นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 
๒. วัน  เดือน ปเกิด........................................อายุ..............ป...........เดือน เช้ือชาติ................สัญชาติ.................. 
๓. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน                                                               บัตรหมดอายุ................. 
๔. สถานภาพ       โสด        แตงงาน         หยาราง         อื่น ๆ ................................................................... 
๕. ที่อยูปจจุบันเลขที่............................หมูที.่....................ถนน.................................ตําบล.................................. 
    อําเภอ............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.................................... 
    หมายเลขโทรศัพท............................................... หมายเลขโทรศัพท (มือถือ)................................................. 
ประวัติครอบครัว 
๑. บิดา  ช่ือ – สกุล............................................................................อาชีพ.......................................................... 
๒. มารดา  ช่ือ – สกุล........................................................................อาชีพ.......................................................... 
๓. จํานวนพี่นอง.......................คน 
ประวัติการศึกษา 
 

ระยะเวลา ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา เริ่ม ถึง 
เกรด
เฉลี่ย 

มัธยมตน      
มัธยมปลาย สายสามัญ      
มัธยมปลาย สายอาชีพ      
ปริญญาตร ี      
สูงกวาปริญญาตร ี      
อื่น ๆ      

 
 

เลขที่.................................... 
วันที่..................................... 
เวลา..................................... 
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ประวัติการทํางาน 
 

ระยะเวลา สถานที่ทํางาน เริ่ม ถึง ตําแหนง เงินเดือน สาเหตุที่ออก 

      
      
      

 

- ความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft office 
(ระบุ)..................................................................................................................................................................... 
- ความสามารถในการใชโปรแกรมอ่ืน ๆ  
(ระบุ)................................................................................................................................................................ 
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวพรอมใบสมัคร รวม.....................ฉบับ คือ 
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (จํานวน ๑ ฉบับ)         สําเนาทะเบียนบาน (จํานวน ๑ ฉบับ)  
      สําเนาปริญญาบัตร (จํานวน ๑ ฉบับ)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (จํานวน ๑ ฉบับ) 
      ใบรับรองแพทย (จํานวน ๑ ฉบับ) 
      อื่น ๆ คือ..................................................................................................................(จํานวน................ฉบับ) 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปครบถวน และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจพบในภายหลัง
วาไมถูกตอง ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ยกเลิกการรับสมัครสอบของขาพเจา
ไดทันที 
 
 
          (ลงช่ือ).............................................................ผูสมัครสอบ 
                                             (...............................................................) 
       วันที.่..................เดือน...............................พ.ศ..................... 

 
 ไดตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครฯ เรียบรอยแลว 
 
 
          (ลงช่ือ).............................................................ผูรับสมัครฯ 
                                             (...............................................................) 

 
 

 
 

 
 


