ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
......................................
ดวยสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เปนเจาหนาที่ประจํา ตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ จํานวน ๓ อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความแหงระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวย
เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ ๔๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ จึง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปน
เจาหนาที่ส หกรณอ อมทรัพยพนัก งานเทศบาล จํากัด ในตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บ และตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผูส มัครสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่ส หกรณออมทรัพ ยพนัก งานเทศบาล จํากัด ตองมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณในวันที่สมัครสอบคัดเลือก
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคดังตอไปนี้
(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
ไดรับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร
/๒. การรับสมัคร....

-๒๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด ติดตอขอใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานบริหารทั่วไป สํานักงานสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด เลขที่ ๑๕ ถนนราชบพิธ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ใบสมัครสามารถดาวนโหลด ไดที่เว็ปไซต
www.munsaving.com
๒.๒. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
ผูสมัครคัดเลือกตองยื่นเอกสารและหลักฐานใหครบถวนถูกตอง ภายในระยะเวลา
ที่รับสมัคร ตามขอ ๒.๑ มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก โดยเอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร
มีดังตอไปนี้
(๑) ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กําหนด
(๒) รูปถายหนาตรงไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๒ นิ้ว×๑.๕ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน
จํานวน ๓ รูป
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทยปริญญาที่แสดงความไมเปนโรคที่ตองหามตามคุณสมบัติในขอ๑.๑
๔) ของประกาศนี้ 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 ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถามี)
(๗) สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด ๔๓) หรือสมุดประจําตัวทหาร
กองหนุน (แบบ สด ๘) นําตัวจริงมาแสดงดวย
(๘) สําเนาเอกสารทุกชนิดใหถายเอกสารโดยใชกระดาษ A ๔ เทานั้น ทั้งนี้ สําเนา
เอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
๒.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตัวเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๓. วิธีการสอบคัดเลือก
(๑) ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู
ความสามารถในการคิดคํานวณ วิเคราะห สรุปเหตุผล
(๒) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ
เพื่อประเมินบุคคลดานตาง ๆ อาทิ ความรู ความสามารถ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ปฏิภาณ ไหวพริบ
และบุคลิกภาพอื่น ๆ
ผูสมัครสอบคัดเลือกตองไดคะแนนสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป ไมนอยกวารอยละ ๖๐
จึงมีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
/ผูผานการสอบ....

-๓ผูผานการสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูสอบคัดเลือกไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ ๖๐
หากผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหถือวาผูไดคะแนนรวมภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูใน

ลําดับสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับสูงกวา
๔. กําหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือก
(๑) กําหนดการสอบคัดเลือก สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
สอบคัดเลือก และกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ทางเว็ปไซต www.munsaving.com
(๒) กําหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผูสอบคัดเลือกไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด และทางเว็ปไซต www.munsaving.com
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว เปนอันยกเลิกเมื่อครบกําหนด ๑ ป นับแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งนี้ หรือ
นับแตวันประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกใหม แลวแตกรณี
๕. การบรรจุเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะบรรจุผูสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนสูง
มาหาต่ํา เปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตอไป โดยไดรับอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐.๐๐ บาท
และเงินเพิ่มชวยคาครองชีพ จนครบ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจรินทร จักกะพาก)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

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

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
..............................
เรียน ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปนเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ประวัติผูสมัครสอบคัดเลือก
๑. ชื่อ –นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
๒. วัน เดือน ปเกิด........................................อายุ..............ป...........เดือน เชื้อชาติ................สัญชาติ..................
๓. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรหมดอายุ.................
๔. สถานภาพ โสด
แตงงาน
หยาราง
อื่น ๆ ...................................................................
๕. ที่อยูปจจุบันเลขที่............................หมูท.ี่ ....................ถนน.................................ตําบล..................................
อําเภอ............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย. ...................................
หมายเลขโทรศัพท............................................... หมายเลขโทรศัพท (มือถือ).................................................
ประวัติครอบครัว
๑. บิดา ชื่อ – สกุล.......................................................................... อาชีพ..........................................................
๒. มารดา ชื่อ – สกุล........................................................................อาชีพ..........................................................
๓. จํานวนพี่นอง.......................คน
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย สายสามัญ
มัธยมปลาย สายอาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่น ๆ

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

ระยะเวลา
เริ่ม
ถึง

เกรดเฉลี่ย

-๒ประวัติการทํางาน
สถานที่ทํางาน

ระยะเวลา
เริ่ม
ถึง

ตําแหนง

เงินเดือน

สาเหตุที่ออก

ความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft office
ใชไมเปน
พอใช
ดี
ดีมาก
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 หากตรวจพบในภายหลังวา
ไมถูกตอง ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ยกเลิกการรับสมัครสอบของขาพเจา
ไดทันที

(ลงชื่อ).............................................................ผูสมัครสอบ
(...............................................................)
วันที่...................เดือน...............................พ.ศ.....................
ไดตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครฯ เรียบรอยแลว

(ลงชื่อ).............................................................ผูรับสมัครฯ
(...............................................................)

