ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
.....................................................................
ด้วย สหกรณ์ ออมทรัพย์สถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ นบริหารศาสตร์ จากัด มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป จานวน 1
อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นโรคที่สังคม
รังเกียจ หรือเป็นโรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(5) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถูกไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากสหกรณ์ หรือราชการ
หรือองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่นๆ
(6) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดเพราะการกระทาผิดอาญา เว้นแต่
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาณ
2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.25
3. ภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
งานรับสมัครสมาชิก งานสารบรรณ งานประชุม งานกองทุนสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์
งานพิมพ์หนังสือ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. กาหนดรับสมัครและคัดเลือก
* วันรับสมัคร
4 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ จากัด
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
* สอบข้อเขียนและปฏิบัติ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
* ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน
ข้อเขียนและปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
* สอบสัมภาษณ์
จะประกาศภายหลัง
* ค่าธรรมเนียมการรับสมัครคนละ 200 บาท
(สหกรณ์จะไม่คืนให้เว้นแต่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์)
5. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จานวน 2 รูป
2. สาเนาใบ Transcript แสดงพื้นฐานความรู้ตามที่ใช้สมัครสอบ 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ชุด
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด

-25. ให้ ผู้ ส มั ค รลงลายมื อชื่ อรับ รอง “ส าเนาถูก ต้ อ ง” ในส าเนาเอกสารทุ ก ฉบั บ หาก
ปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้วให้ถือว่า
ผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้
หลักฐานอื่นๆ ที่ผู้สมัครจะต้องนามามอบให้ก่อนสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) คือ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า เป็นผู้มีอนามัยสมบูรณ์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
6. วิธีการคัดเลือก
6.1 การสอบข้อเขียนและหรือปฏิบัติ
(200 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (70 คะแนน)
- ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
(70 คะแนน)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ (30 คะแนน)
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
(30 คะแนน)
6.2 การสอบสัมภาษณ์
(100 คะแนน)
7. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบได้คะแนนสอบข้อเขียนและหรือปฏิบัติรวมทุกวิชาไม่
ต่ากว่าร้อยละหกสิบของคะแนนรวม จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
2. ผู้สอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมการสอบข้อเขียนและหรือปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดสิบ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก
3. เมื่อดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดย
เรียงลาดับตามคะแนนสอบ
8. อัตราเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ผู้ ได้ รับ การบรรจุ เป็ น เจ้ า หน้ าที่ ส หกรณ์ จ ะได้ รับ อั ต ราเงิน เดื อน สวัส ดิ การ และสิ ท ธิ
ประโยชน์ ต่างๆ ตามระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ สถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริหารศาสตร์ จากัด เช่ น ได้ รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
9. การบรรจุแต่งตั้ง และการทาสัญญา การค้าประกัน
ผู้ได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะต้องทาหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด โดยจะต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อประกันความเสียหายอัน
อาจจะเกิด ขึ้น แก่สหกรณ์ เนื่ องจากการกระท าหรืองดเว้น การกระท าซึ่งเจ้าหน้ าที่ ส หกรณ์ ต้ องรับ ผิด ชอบ
หลักประกันดังกล่าว ได้แก่ เงิน สด บุคคล หลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย หรืออสังหาริมทรัพย์อันปลอดภาระ
จานอง
สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพร้อมกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้
ทราบภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด

เลขที่...............

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
ใบสมัครตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
...............................................
1. ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)..............................................................ชื่อสกุล..............................................................
2. สัญชาติ........................................ เชื้อชาติ........................................... ศาสนา..............................................
เกิดวันที่..........เดือน..........................พ.ศ.............. อายุ............ปี...........เดือน (นับถึงวันที่...................................)
ภูมิลาเนาที่เกิด.............................................................โทรศัพท์................................................. (ที่ติดต่อได้)
3. ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่...............................ซอย.............................................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
4. สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย
5. ชื่อคู่สมรส....................................................................................................สัญชาติ.......................................
เชื้อชาติ...............................................ศาสนา.....................................อาชีพ..................................................
6. ชื่อบิดา.........................................................................................................สัญชาติ.......................................
เชื้อชาติ...............................................ศาสนา.....................................อาชีพ..................................................
ชื่อมารดา.....................................................................................................สัญชาติ.......................................
เชื้อชาติ...............................................ศาสนา.....................................อาชีพ..................................................
7. จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา..........................................................................................
ได้รับปริญญา .....................................................................................................เกรดเฉลี่ย...........................
8. ความรู้พิเศษ....................................................................................................................................................
9. ภาษาต่างประเทศ .........................................................................................................................................
10. ประสบการณ์ทางาน.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ าขอให้ คารับรองว่ า ข้ อความที่ กล่ าวข้างต้ นนั้ นเป็ นจริงทั้ งสิ้ นและข้า พเจ้ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จากัด เรื่อง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2558

ลงชื่อ........................................................ผู้สมัคร
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ...............

ข้อ 14 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
เรื่อง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2558
ข้อ 14 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 54 (1), (2), (3), (4) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ จากัด พ.ศ.2544 และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย หรือผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรยกเว้น
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(8) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษถึงต้องถูกออกจากสหกรณ์ หรือราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น
(9) ไม่ เป็ น ผู้ เคยรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (9) คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นให้เข้าทางานได้
หลังจากพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี การพิจารณายกเว้นเช่นนี้ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

*
*
*
*
*

กาหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันรับสมัคร
4 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ จากัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน
ข้อเขียนและปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
สอบสัมภาษณ์
จะประกาศภายหลัง

