ลําดับที่ 54/2561

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่สมาคม
------------------------------------ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํา รวจ มีความประสงครับ สมัคร
บุคคลเขา รับการคัดเลือกเปนเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํา รวจ จํานวน
1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
- เจาหนาที่ฝายบัญชี

จํานวน

1

ตําแหนง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไมตํา่ กวาสิบแปดปบริบูรณ
2.1.3 ตองเปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2.1.4 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
2.1.5 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
2.1.6 ไมเปน ผูมีรา งกายทุพ พลภาพ ไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ
วิกลจริต หรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชา งในระยะที่ปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด
2.1.7 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
2.1.8 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
2.1.9 ไมเคยลาออกจากสหกรณโ ดยไดก ระทํา ผิดวินัย ซึ่งจะไดรั บโทษไลออก
หรือปลดออก
2.1.10 ไมเคยตองโทษ หรือกระทําความผิดดานการทุจริตเรื่องการเงิน
2.1.11 กรณีผสู มัครเปนชาย ตองผานการคัดเลือกทหาร หรือไมอยูในระหวางการ
ผอนผันการคัดเลือกทหาร

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนงเจาหนาที่บัญชี
2.2.1 ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาบัญชี
2.2.2 มีความรู ความเขา ใจในกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข อบังคับเกี่ยวกับงาน
ดานพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับ พ.ศ.2545
2.2.3 สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานได (โปรแกรม Microsoft
Word , Excel , และการใช Internet )
3. การรับสมัคร
3.1

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ให ผู ป ระสงคจ ะสมั ค ร ขอและยื่ น ใบสมัค รด ว ยตนเองไดที่ สมาคมฌาปนกิ จ

สงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํา รวจ ชั้น 5 เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอิ นทร ตํ าบลบางสีทอง อํ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้ งแตวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท 08 1917 1814
3.2

คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมการสอบสํา หรับตําแหนงที่สมัคร

จํานวน 100 บาท
3.3

หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
3.3.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว โดยถาย

ไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
3.3.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และปริญญาบัตร อยางละฉบับโดยสําเร็จ
การศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สํา เร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดปดรับสมัครมายื่นแทนได
3.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) หลักฐานผานการคัดเลือกทหาร
(สด43) อยางละ 1 ฉบับ
ทั้ ง นี้ ใ นสํ า เนาหลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ให ผู ส มั ค รเขี ย นคํ า รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งและ
ลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
3.3.4 หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)

- 3 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
3.4.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตน เองว า เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปแล ะคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และ
จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
3.4.2 ในกรณีท่มี ีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครฯ ไมวาดวยกรณีใด ๆ อันมีผล
ทําใหผูสมัครฯ เปนผูไมมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขา
รับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครให
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผูที่เ ห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขา รับ การคัดเลือกโดยพิจารณาจากประวั ติ
การศึกษาและประวัติการทํางาน
อนึ่งสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํา รวจ สงวนสิ ทธิ์จะสํา รอง
ผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนนไวในบัญชีตําแหนง 3 อัตรา หากอัตราคะแนนสูงมีปญหาในระหวางปฏิบัติงาน
สามารถเรียกผูสํารองในลําดับถัดไปมาปฏิบัติหนาที่ได

สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส มาชิ ก ของสหกรณ ออมทรั พย ตํ า รวจ ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ
เข า รั บ การคั ด เลื อก วั น เวลา สถานที่ คั ด เลื อ ก ณ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส มาชิ กของสหกรณ
ออมทรัพยตํารวจ และทางเว็บไซตของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
(www.police-ifsct.com) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
5. การคัดเลือก และเกณฑการคัดเลือก
5.1 การคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก ที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือก จะตองเขารับการคัดเลือกดวยวิธีการ
ทดสอบความรู ดังนี้
5.1.1การทดสอบความรู
การทดสอบ
เจาหนาที่ฝายบัญชี
- ทดสอบความรู เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การฌาปนกิจสงเคราะห ฉบับ พ.ศ.2545
- ทดสอบความรู วิชาการบัญชี
รวม

เกณฑการคัดเลือก
(คะแนน)

วิธีการ

30

ปรนัย

70
100

อัตนัย
ระยะเวลาการสอบ 90 นาที

-45.1.2 การทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร 60 คะแนน ทดสอบตาม
ตัวอยางงาน ระยะเวลาการสอบ 30 นาที
5.1.3 ความสามารถในการสื่อสาร บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบการสัมภาษณและ
ความคิดริเริ่ม ระยะเวลาการสอบ 15 นาที
5.2

เกณฑการคัดเลือก
5.2.1 ผูเขารับการคัดเลือก ตองผานการทดสอบความรู ตามขอ 5.1.1 ไมต่ํากวา
รอยละ 60 กรณีคะแนนเทากันจะใชความรูทางการบัญชีเปนเกณฑตัดสิน หากเทากันใหผูสมัครกอนเปนผูมีสิทธิ์
5.2.2 ผูผานการทดสอบความรู ตามขอ 5.1.1 เพื่อเขาทดสอบตามขอ 5.1.2
และขอ 5.1.3 สมาคมจะประกาศผูผานการทดสอบไว 5 เทาของตําแหนงที่รับสมัคร
5.2.3 การทดสอบ ตามขอ 5.1.2 ผูทดสอบตอ งผา นการทดสอบตามเกณฑ
ที่กําหนด โดยมีผลการปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 60 ที่ถูกตองสมบูรณ
5.2.4 การทดสอบ ตามขอ 5.1.3 จะถือเกณฑผาน / ไมผาน
5.2.5 ผูที่ผานการคัดเลือก ใหนําใบรับรองแพทยตามแบบที่สมาคมกําหนด
และหนังสือรับรองการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรมมาแสดงตอคณะกรรมการในวันสัมภาษณ
5.2.6 ผูที่ผา นการคัดเลือก จะประกาศเปนผู ไ ดรับการคัดเลือกตัวจริง และผู
ไดรับการคัดเลือกตัวสํารองซึ่งจะขึ้นทะเบียนไวเปนระยะเวลา 2 ป
6. กําหนดการคัดเลือก
กําหนดการคัดเลือก
วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
เปดรับสมัคร
วันที่ 7 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาทําการทดสอบความรู
ทดสอบความรู
วันที่ 16 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่ อผู ผา นการทดสอบความรูเ พื่อ เข า ทํา การ
ทดสอบการปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรและสอบสัมภาษณ
- ท ด ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ด า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ
วันที่ 17 มีนาคม 2562
สอบสัมภาษณ
วันที่ 25 มีนาคม 2562
- ประกาศผลผูสอบผานการคัดเลือกตัวจริงและสํารอง
- รายงานตัว , ทําสัญญาจาง , และสัญญา
วันที่ 1 เมษายน 2562
ค้ําประกัน
-

- เริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

การประกาศผลผูสอบผานการคัดเลือกในแตละขั้นตอน สมาคมจะประกาศ
ณ สํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
และเว็บไซตของ สมาคม( www.police-ifsct.com )

-57. การรายงานตัว ทําสัญญาจาง
รายงานตัววันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ สํานักงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ หากไมมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนด สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ จะเรียกผูไดรับการคัดเลือกที่ขึ้นทะเบียนไวในลําดับถัดไป
8. การบรรจุแตงตั้ง
ผูที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิ ก
ของสหกรณออมทรัพยตํารวจ จะตอ งทําหนังสือสัญ ญาจางไวเปนหลักฐานและจะตองมีหลัก ประกัน เปน ไปตาม
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพ ยตํา รวจ วาดวยเจา หนาที่สมาคม พ.ศ. 2554
(แกไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2559) ดังนี้
บัญชีกาํ หนดเงื่อนไขและหลักประกันของเจาหนาที่สมาคม
มูลคาแหงหลักประกันที่

บุคคลค้ําประกันมีคุณสมบัติ

เงินสดไมต่ํากวากฎหมายกําหนดไว

ตามขอ 35

หรือ ตามขอ 35

ผูจัดการ

ระดับ 8 จํานวน 1 คน

60 เทาของอัตราคาจางรายวัน

1,000,000

รองผูจัดการ

ระดับ 8 จํานวน 1 คน

60 เทาของอัตราคาจางรายวัน

500,000

หัวหนาฝาย

ระดับ 6 จํานวน 1 คน

60 เทาของอัตราคาจางรายวัน

500,000

ผูชวยหัวหนาฝาย

ระดับ 6 จํานวน 1 คน

60 เทาของอัตราคาจางรายวัน

300,000

เจาหนาที่

ระดับ 4 จํานวน 1 คน

60 เทาของอัตราคาจางรายวัน

300,000

พนักงาน

ระดับ 3 จํานวน 1 คน

60 เทาของอัตราคาจางรายวัน

200,000

ตําแหนง
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9. การทดลองงาน
ผูไดรับการคัดเลือกและทําสัญญาจางจะตองทดลองปฏิบัติหนาที่กอนเปนเวลา 4 เดือน โดยให
ไดรับอัตราเงินเดือน 15,000- บาท เมื่อครบกําหนดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
พิจารณาแลวเห็นวาผูทดลองปฏิบัติงานเปนผูมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย จึงจะไดรับ
การบรรจุแตงตั้งเปนเจาหนาที่สมาคมและไดรับเงินเดือนและสวัสดิการตามระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
จึ ง ประกาศมาให ศูน ย ป ระสานงาน สสอต. และสมาชิกสมาคมฌาปนกิ จ เคราะห ส มาชิก สหกรณ
ออมทรัพยตํารวจทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

พลตํารวจโท
(ประพันธ จันทรเอม )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ

