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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด (สอ.ธกส.)
ครั้งที่ 7/2564
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สอ.ธกส.
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด (สอ.ธกส.) ประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสายงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.3 เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น โรคเรื้อน วัณโรค
ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด โรคพิษ
สุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด (เช่น Thalassemia Leukemia) โรคหัวใจ
1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากราชการหรือออกจากองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
บริษัทเอกชน
1.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ ความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท
1.9 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
1.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. มาก่อน
2. พื้นความรู้ของผู้สมัคร
2.1 ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน บริหารการเงิน
บัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารการเงิน การบัญชี และคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงิน การธนาคาร จากสถาบันของรัฐ หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นที่ ก.พ. รับรอง
2.2 ต้องมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี
หากปรากฏในภายหลังว่าพื้นความรู้หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ สอ.ธกส. จะงดการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
หรือในกรณีที่บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. แล้ว สอ.ธกส. จะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
3. เงินเดือนและสิทธิประโยชน์
3.1 จ่ายเงินเดือนในอัตราขั้นต้นระดับปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท
3.2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครทุกประการ หาก สอ.ธกส. ตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ สอ.ธกส.กาหนดไว้ สอ.ธกส. จะตัดรายชื่อออกจาก
ผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว สอ.ธกส.จะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของ สอ.ธกส. สามารถสมัคร 2 ช่องทางดังนี้
4.2.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.baaccoop.com ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 –
19 มีนาคม 2564 และผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบ
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4.2.2 สมัครด้วยตนเองที่สานักงาน สอ.ธกส. อาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานใหญ่ (บางเขน) อาคารPodium ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –
15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-5586100 ต่อ 8996
หรือ 8264
เอกสารหลักฐานการสมัครสอบประกอบด้วย
1. ต้นฉบับพร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จานวน
3 รูป
3. ต้นฉบับพร้อมสาเนาปริญญาบัตร และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองวุฒิ
การศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ หลักฐานที่ใช้สมัครสอบจะต้องระบุในสิ่งต่อไปนี้
3.1 ชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบ
3.2 วันที่สาเร็จการศึกษา หรือวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอนุมัติปริญญา
4. ใบผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมสาเนา 1 ฉบับ
5. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)
6. ค่าสมัครสอบ 200 บาท ( สอ.ธกส. จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) ชาระที่เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ทุกสาขาโดยโอนเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จากัด เลขที่บัญชี 01-000100740-1 แล้วส่งใบนาฝากเงินที่ระบุ
ชื่อ – นามสกุลของผู้สมัครมาที่ Line ID: baaccoop2 หรือ Email: baaccoop@gmail.com หรือส่งโทรสาร หมายเลข 025793311 และ 02-5795533
อนึ่ง เอกสารหลักฐานการสมัครสอบข้อ 1 – 5 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนาเอกสารมาแสดงในวันสอบ
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. การสอบคัดเลือก เกณฑ์การสอบคัดเลือกมี 3 หมวดวิชา
6.1 การสอบข้อเขียน มี 3 วิชา ดังนี้
1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที (100 คะแนน)
ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
2) วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่งด้านการเงิน ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง (100 คะแนน) ได้แก่
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น ความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของสหกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ความรู้ด้าน
หลักการการบริหารเบื้องต้น และด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล และข้อสอบในการวิเคราะห์ทางบัญชีและ
การเงิน
3) วิชาความละเอียดแม่นยา ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที (50 คะแนน)
6.2 การสอบสัมภาษณ์ สอ.ธกส. จะทาการสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผา่ นการสอบข้อเขียนตามจานวนที่ สอ.ธกส.
กาหนด โดยผูท้ ี่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมหลักฐานต้นฉบับในการสมัครสอบมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่
6.3 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) สอ.ธกส. จะทดสอบบุคลิกภาพเฉพาะผูผ้ ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน
ในวันเดียวกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะนาผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสอบคัดเลือก
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7. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 การสอบข้อเขียน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 จากนั้นนาคะแนนข้อเขียนทั้ง 3 วิชามารวมกันเรียงลาดับคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนต่าสุดและ สอ.ธกส. จะ
ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด กรณีผู้ผ่านเกณฑ์มีจานวนน้อยกว่าที่กาหนด สอ.ธกส. จะดาเนินการตามหลักการวัดผลจนได้
ผู้สมัครครบตามจานวนที่ต้องการ
7.2 การสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และต้องมีผลการ
ทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดย สอ.ธกส. จะกาหนดวันที่สอบสัมภาษณ์ให้ทราบภายหลัง
8. ประกาศผลการสอบ
สอ.ธกส. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยนาคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสัมภาษณ์เรียงตามลาดับ
ตามจานวนที่ประกาศ และให้มีสารองไว้จานวนหนึ่งขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี โดยจะติดประกาศไว้ ณ สานักงาน สอ.ธกส. ตึก
Podium ชั้น5 หรือทาง WEBSITE ของ สอ.ธกส. Intranet:http://baacnet/saving หรือ Internet www.baaccoop.com
9. เงื่อนไขการจ้าง
9.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากปรากฏว่า
คุณสมบัติข้อใดไม่ตรงตามที่ สอ.ธกส. กาหนดรวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์หรือทุจริตในการ
เข้าทางานทุกรูปแบบ จะไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และ สอ.ธกส. จะตัดรายชื่อออกจากการสอบทุกขั้นตอน หรือในกรณี
ที่ดาเนินการจ้างแล้ว สอ.ธกส. จะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
9.2 สอ.ธกส. จะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบตามลาดับ โดยจะทาเป็น
สัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งลูกจ้างสายงานการเงินและบัญชี ก่อนเป็นเวลา 90 วัน กรณีไม่มารายงานตัวให้ถือว่า
สละสิทธิ์ และให้เรียกลาดับถัดไปแทน
10. เงื่อนไขการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
เมื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสายงานการเงินและบัญชี ครบ 90 วัน สอ.ธกส. จะประเมินขีดความสามารถหลัก
และประเมินพฤติกรรม โดยต้องมีผลการประเมินในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 เมื่อผ่านเกณฑ์ที่ สอ.ธกส. กาหนดจะ
พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
11. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
สอ.ธกส. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ณ สานักงาน สอ.ธกส. ตึก Podium ชั้น 5
หรือทาง WEBSITE ของ สอ.ธกส. Intranet:http://baacnet/saving หรือ Internet www.baaccoop.com
12. สอ.ธกส. สามารถขยายเวลารับสมัครหรือยกเลิกการรับสมัครได้ตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 1 มิถุนายน 2561

(นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร)
รองประธานกรรมการ ทาการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด รองประธานกรรมการ ผ่าน ฝ่าย

เสนอ ผู้จัดการ ผ่าน รองประธานกรรมการ
เพือ่ พิจารณาลงนาม

“สอ. ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

