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สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด (สอ. ธกส.) มีความประสงค์
เปิดรับสมัครลูกจ้าง สอ.ธกส. จานวน 1 คน โดยกาหนดคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
1.2 วุฒิการศึกษา
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด โรคพิษ
สุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากราชการหรือออกจากองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานของ
รัฐหรือสถาบันอื่น
1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ ความผิด
อันได้กระทาโดยประมาท
รองชีพ รวม 1500 บาท

2. อัตราเงินเดือน 9,930 บาท
3. การรับสมัครสอบ
3.1 สมัครด้วยตนเองที่สานักงาน สอ.ธกส. อาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานใหญ่ (บางเขน) อาคาร Podium ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –
16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
3.2 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-5586100 ต่อ 8996 หรือ 8264
4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
4.1 สาเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หลักฐานที่ใช้สมัครสอบจะต้องระบุในสิ่งต่อไปนี้
4.1.1 ชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบ
4.1.2 วันที่สาเร็จการศึกษา หรือวันที่สถานศึกษาอนุมัติประกาศนียบัตร
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว หรือ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4.4 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สาหรับผู้สมัครเพศชาย)พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4.5 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)
4.6 ค่าสมัครสอบ 200 บาท ( สอ.ธกส. จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) ชาระที่เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ทุก
สาขา โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จากัด เลขที่บัญชี 01-000100740-1 แล้วส่งใบ

2

น าฝากเงิ น ที่ ระบุ ชื่ อ – นามสกุล ของผู้ ส มั ครไปที่ Line ID : @bcoop หรือ Email : baaccoop@gmail.com หรือ ส่ ง
โทรสารหมายเลข 02-5793311 และ 02-5795533
อนึ่ง ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนาเอกสารการสมัครสอบข้อ 4.1 – 4.5 มาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์เป็นเอกสารฉบับจริงและฉบับสาเนาจานวน 1 ชุด
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ณ สานักงาน สอ.ธกส. ตึก Podium
ชั้น 5 หรือทาง WEBSITE ของ สอ.ธกส. Intranet:http://baacnet/saving หรือ Internet www.baaccoop.com
6. การทดสอบ
6.1 ทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด (พิมพ์สัมผัส) ด้วยโปรแกรมพิมพ์ดีดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
6.2 ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม MS-WORD และ MS-EXCEL
6.3 สัมภาษณ์ ผู้ผา่ นเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
7. ประกาศผลการสอบ
สอ.ธกส. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยนาคะแนนการทดสอบตามข้อ 6.1 – 6.2 ไม่ต่ากว่าร้อยละ
60 รวมกับคะแนนสัมภาษณ์เรียงตามลาดับตามจานวนที่ประกาศ และให้มีสารองไว้จานวนหนึง่ ขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี โดยจะติด
ประกาศไว้ ณ สานักงาน สอ.ธกส. ตึก Podium ชั้น 5 หรือทาง WEBSITE ของ สอ.ธกส. Intranet:http://baacnet/saving หรือ
Internet www.baaccoop.com
8. ระยะเวลาการจ้าง
สัญญาจ้างระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยมีการประเมิ นผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนดทุก
6 เดือน หากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากผลการประเมินการปฏิบัติงานดีอย่างต่อเนื่อง
สหกรณ์อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
9. สอ.ธกส. สามารถขยายเวลารับสมัครหรือยกเลิกการรับสมัครได้ตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 256419 ตุลาคม 2561

(นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร)
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