ประกาศสหกรณออมทรัพย กทม.จํากัด
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางและแตงตั้งเปนเจาหนาที่สหกรณ
----------------------------ดวยสหกรณออมทรัพย กทม.จํากัด มีความประสงคเปดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจาง
และแตงตั้งเปนเจาหนาที่สหกรณ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง
ตําแหนงเจาพนักงานสหกรณ จํานวน 2 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัคร (ตามระเบียบ ฯ ขอ 9)
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
2.3 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอ น
ไมสมประกอบ และไมเปนโรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดใหโทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.4 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
2.5 ไมเปนหรือเคยถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลายหรือไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
2.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนบุคคลที่หลบหนีคดีอาญา
หรือหลบหนีที่คุมขังและไมมีประวัติเสื่อมเสีย
2.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากสหกรณไมวาสหกรณใด หรือเคยถูกลงโทษใหออก
ปลดออกหรือไลออกจากราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
2.8 ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ พักงาน ใหออกจากราชการไวกอนหรือใหออก
จากงานไวกอน จากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2.9 ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ขาราชการการเมือง ลูกจางหรือ
พนักงานของราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือดํารงตําแหนงในทางการเมืองรวมทั้งสมาชิกรัฐสภา
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

-22.10 ไมเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
2.11 ไมเปนผูเคยกระทําการทุจ ริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาทํางาน ของราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3. ตองเปนผูท ี่สอบผานการวัดความรู ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
4. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร (ระเบียบ ฯ ขอ 19.3)
ตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ
5. เงื่อนไขการสมัคร
ผู ส มั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว า เป น ผู มี
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร โดยผูสมัครตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มี ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัคร หรือตรวจ
พบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปน ไปตามประกาศรับสมัคร สหกรณฯ
ถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน
6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
6.1 วันเวลารับสมัคร ระหวางวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ในวันเปดทําการ เวลา 8.30 – 16.00 น. สามารถ Down load ใบสมัครไดที่ www.bmacoop.com และ
facebook: www. facebook.com/bmacoops
6.2 สถานที่รับสมัคร สมัครดวยตนเอง (ระเบียบ ฯ ขอ 13) ที่สหกรณออมทรัพย กทม.จํากัด
อาคารสํานักการโยธา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
7. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนําไปยื่นในการสมัคร
7.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนด
7.2 รูปถายปจจุบัน หนาตรง ไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด
2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
7.3 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และสําเนาหนังสือ
รับรองผลการสอบผานการวัดความรู ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ฉบับจริง
พรอมสําเนาอยางละ 1 ฉบับ (ฉบับจริงจะคืนเมื่อตรวจสอบแลว)
7.4 บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
7.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
7.6 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (กรณีที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)
7.7 สําเนาเอกสารแสดงวาไดวาผานการเกณฑทหารแลว กรณีผูสมัครเปนเพศชาย
7.8 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรมซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือนนับถึงวันปด
รับ สมัคร โดยตองรับรองวาไมเปน โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปน ที่รังเกีย จแกสังคม
วัณโรคในระยะอั น ตราย โรคเท าช างในระยะที่ ปรากฏอาการเป น ที่ รัง เกีย จแกสั งคม ติ ดยาเสพติดใหโ ทษหรื อ
โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ เอกสารตามขอ 7.3 – 7.7 ใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ

-38. คาธรรมเนียมการรับสมัคร คนละ 300 บาท เมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการรับสมัครแลว
สหกรณ ฯ จะไม คื น ให ไ ม ว า กรณี ใ ดทั้ ง สิ้ น
9. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก สหกรณ ฯ
จะประกาศ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย กทม. จํากัด และทางเว็บไซต www.bmacoop.com และ
facebook: www. facebook.com/bmacoops ประมาณวันที่ 13 ธันวาคม 2561
10. ความรูความสามารถที่ตองการ
10.1 มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
10.2 มีความอดทนในการทํางาน ซื่อสัตย สุจริต
10.3 บุคลิกภาพดี ยิ้มแยมแจมใส มีจิตใจพรอมบริการ (Service Mind) สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี
10.4 มีความใฝรู กระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง
10.5 สามารถทํางานนอกเวลาได
11. วิธีการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดังนี้
11.1 สอบวิชาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎขอบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สหกรณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
11.2 สอบวิชาความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงหนาที่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
11.3 การสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
12 เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได ตองเปนผูที่ไดคะแนนแตละวิชาไมนอยกวารอยละหาสิบ
และไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละหกสิบของคะแนนทั้งหมด
13. ประกาศผลการสอบคัดเลือก สหกรณฯ จะประกาศ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย กทม. จํากัด
และทางเว็บไซต www.bmacoop.com และ facebook: www. facebook.com/bmacoops ประมาณ
เดือนธันวาคม 2561
14. การจางและแตงตั้ง
14.1 ผูผานการคัดเลือกที่ไดรับแจงใหมาปฏิบัติงาน จะตองผานการทดลองงานเปนเวลาไมนอยกวา
6 เดือน ตามตําแหนงงาน และไดรับการประเมินผลงานในระดับที่สามารถปฏิบัติงานไดจึงจะไดรับการพิจารณาจาง
และแตงตั้งเปนเจาหนาที่ตามระเบียบของสหกรณ
14.2 การจางในระหวางทดลองงาน ไมเปนขอผูกมัดสหกรณฯ ใหตองจางและแตงตั้งเปน
เจาหนาที่ตอไปแตอยางใด และผูผานการคัดเลือกไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
14.3 ผูผานการคัดเลือกตองจัดหาหลักประกันการทํางานตามหลักเกณฑที่สหกรณฯ กําหนด
14.4 ในระหวางทดลองงาน ผูผานการคัดเลือกตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบและคําสั่ง
ของสหกรณที่มีอยูแลว และหรือที่จะมีขึ้นในภายหนาทุกประการ และหากตองการออกจากงานกอนครบกําหนดการ
ทดลองงาน ตองแจงใหสหกรณฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 15 วันทําการ
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หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานสหกรณ
------------------------------เพื่อใหการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงเจาพนักงานสหกรณดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ
มีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น อาศัย อํา นาจตามขอ 11 ของระเบีย บสหกรณอ อมทรัพ ย กทม.จํา กัด วาดวย
เจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบ
คัดเลือกบุคคล เพื่อจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานสหกรณ เพิ่มเติมจากที่ระเบียบสหกรณออมทรัพย
กทม.จํากัด วาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดไวแลว ดังตอไปนี้
1. ผูสมัครสอบคัดเลือก ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนด
ไวในระเบียบสหกรณออมทรัพย กทม.จํากัด วาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2547 รวมทั้งตองเปนผูที่สอบผาน
การวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และกรณีผูสมัครเปนเพศชายตอง
ผานการเกณฑทหารแลว
2. ผู ส มั ค รสอบคั ด เลื อ ก ต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการรั บ สมั ค รคนละ 300 บาท เมื่ อ ชํ า ระ
คาธรรมเนียมการรับสมัครแลวสหกรณจะไมคืนใหไมวากรณีใดทั้งสิ้น
3. การสอบคัดเลือกใหใชวิธีสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ ดังนี้
3.1 สอบวิชาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎขอบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3.2 สอบวิชาความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงหนาที่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3.3 การสัมภาษณ เพื่อใหไดคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ
อื่น ๆ ที่ เ หมาะสมสอดคล องกับ ตํ าแหนง โดยพิ จ ารณาประวั ติ สว นตัว ประวั ติก ารศึ กษา ประวั ติก ารทํ างาน
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิชาทีส่ อบขอเขียน ใหใชขอสอบแบบปรนัยในการทดสอบ
4. ผูสอบคัดเลือกได ใหขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ประธานคณะทํางานดําเนินการ
สอบคัดเลือกประกาศชื่อผูสอบคัดเลือกได

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จากัด
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 อาคารสานักการโยธา ชั้น 1
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2245 2093, 0 2245 2732, 0 2245 2780, 0 2643 4858

ติดรูปถ่าย

ใบสมัค รเข้า ท างาน
เป็น เจ้า หน้า ที่ส หกรณ์อ อมทรัพ ย์ กทม. จ ากัด
   
1. ชื่อ ..................................................................................................ชื่ อสกุล....................................................
2. สัญชาติ.....................ศาสนา.....................เกิ ดวั น ที่ . .......... เดื อน .........................พ.ศ. ..............
อายุ ...............ปี ................เดือน...........................วัน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
ต้องนาหลักฐาน สาเนาทะเบียนบ้าน ใบแสดงคุณวุฒิ รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
ใบรับรองแพทย์ บัตรประจาตัวประชาชน ใบสาคัญทหารกองเกินแสดงด้ วย
3. ตาบลที่เกิด..........................................อาเภอ................................จั งหวั ด......................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน.....................................................................................................................................................
โทรศัพท์หมายเลข ...........................................................
5. ชื่อภรรยาหรือสามี.....................................................................สัญ ชาติ.........................................................
ศาสนา............................................................อาชี พ.......................................................................................
6. ชื่อบิดา...................................................................................... สัญชาติ.........................................................
ศาสนา............................................................อาชี พ........................................................................................
ชื่อมารดา....................................................................................สัญชาติ.........................................................
ศาสนา........................................................... อาชีพ ......................................................................................
7. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรี ยน.........................................................................................................
อาเภอ.................................... จังหวัด.......................................... สอบไล่ได้ชั้น..............................................
8. ได้ศึกษาในโรงเรียนอาชีพ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย...............................................................................
9. มีความรู้พิเศษอะไรบ้าง ..................................................................................................................................
10. รู้ภาษาต่างประเทศภาษาใดบ้าง เพียงใด ......................................................................................................
11. ได้เคยทางานอะไรบ้าง.....................................................................................................................................
12. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ....................................... ตาแหน่ง..................................แผนก........................
กอง............................ กรม.........................................กระทรวง......................................ลาออกจากราชการ
เพราะ...........................................เมื่อวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .............ได้รับบาเหน็จ บานาญ
หรือเบี้ยหวัดจากกระทรวง..............................................................................................................................
13. ขณะนี้มีอาชีพ หรือทางานอะไร อยู่ที่ใด.......................................................................................................
14. ขอสมัครเข้าทางานเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ กทม. จากัด ตาแหน่ง..................................................
15. ข้าพเจ้าเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบรัฐธรรมนูญด้ วยความบริ สุทธิ์ใจ

-216. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ จิ ตฟั่ น เฟื อน ไม่ สมประกอบ หรื อเป็ น โรคต้ องตามระเบี ยบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2547
17. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน ดี
18. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
19. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักหน้าที่ราชการ หรือจากองค์การรั ฐบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด เทศบาล
หรือ สุขาภิบาล
20. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก จากองค์การรัฐบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด เทศบาล
หรือ สุขาภิบาล
21. ข้าพเจ้าไม่เคยต้องโทษจาคุกอันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติ ในการเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จากัด
ข้าพเจ้าขอรับรองและให้คาสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริ งทั้ งสิ้น

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ สมั คร
(...................................................................)

ยื่นใบสมัคร วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ...............

ข้ า พเจ้ า ได้ ตรวจสอบบั ตรประชาชนของผู้ สมั ครแล้ ว รั บรองว่ า ถู ก ต้ องตรงกั น กั บที่ ผู้สมั ครระบุ
ข้อความในใบสมัคร

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้รั บสมัคร
(...................................................................)
ตาแหน่ง ......................................................

