
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยธ์นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.) 
คร้ังที ่14/2564 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน สอ.ธกส. 
 

 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพยธ์นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.)  ประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสายงานสินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
      1.1  บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันส้ินสุดการรับสมัคร) 
      1.2  มีสัญชาติไทย 
      1.3  ผู้สมัครที่เป็นชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้อง
รับราชการทหาร 
      1.4  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      1.5  เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
      1.6  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทัง้ไม่เป็น โรคเรื้อน  วณัโรคใน
ระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกียจแก่สังคม ไม่เปน็ผู้เสพยาเสพตดิให้โทษทกุชนดิ โรคพิษสุรา
เรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด (เช่น Thalassemia Leukemia) โรคหัวใจ 
      1.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      1.8  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และหรือไม่เป็นบุคคลที่ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
      1.9  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากราชการหรือออกจากองค์กรของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น 
    1.10  ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรอืไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    1.11  ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. มาก่อน 
    1.12  ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา52 
 2.  พื้นความรู้ของผู้สมัคร 
      2.1  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์  
      2.2  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี 
 3.  เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ 
      3.1  จ่ายเงนิเดือนในอัตราขั้นต้นระดับปรญิญาตรเีดือนละ 15,000 บาท  
      3.2  กรณีมีประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่รับสมัคร จะพิจารณาให้เงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามที่ สอ.ธกส. 
กำหนด   
          3.3  สวัสดกิารและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ ์
 4.  การรับสมัครสอบ 
      4.1  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา  และคุณสมบัติตรงตามประกาศ 
รับสมัครทุกประการ  หาก สอ.ธกส. ตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ สอ.ธกส.กำหนดไว้  สอ.ธกส. จะตัดสิทธิ์ผู้สอบ 
ทุกขั้นตอน  หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว สอ.ธกส.จะเลิกจ้างทันที  โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งส้ิน  
      4.2  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของ สอ.ธกส.  สามารถสมัคร 2 ช่องทางดังนี้ 
  4.2.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  www.baaccoop.com  ระหว่างวันที่  22 เมษายน 2564 –  
31 พฤษภาคม 2564 และผู้สมัครจะต้องส่ังพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบ 
 

-ร่าง- 

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด(สอ.ธกส.) 
2346  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900โทร 0-25586100 ต่อ 8996 โทรสาร 0-25793311 
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  4.2.2 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สอ.ธกส. อาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สำนักงานใหญ่ (บางเขน) อาคาร Podium ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  
08.30 น. – 15.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)        
      กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-5796100 ต่อ 8996 
หรือ 8264 
      เอกสารหลักฐานการสมัครสอบประกอบด้วย 
      1.  ต้นฉบับพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ  พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
      2.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิว้ หรือ ขนาด 2 นิว้  ถ่ายครัง้เดยีวไม่เกิน    
6 เดือน จำนวน 3 รูป 
      3.  ต้นฉบับพร้อมสำเนาปริญญาบัตร  และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองวุฒิ
การศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งนี้   หลักฐานที่ใช้สมัครสอบจะต้องระบุในส่ิงต่อไปนี้  
  3.1   ชื่อ – สกุล  ของผู้สมัครสอบ 
  3.2   วันที่สำเร็จการศึกษา หรือวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอนุมัติปริญญา 
      4.  ใบผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
      5.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ–สกุล (ถ้ามี) 
      6.  ค่าสมัครสอบ 200 บาท ( สอ.ธกส. จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ทุกสาขาโดยโอนเขา้
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จำกัด เลขที่บัญชี 01-000100740-1  แล้วส่งใบนำฝากเงินที่ระบุ
ชื่อ – สกลุของผู้สมัครไปที่ Line ID:Baaccoop หรือ Email: baaccoop@gmail.com  หรือส่งโทรสารหมายเลข  
02-5793311 และ 02-5795533  
      อนึ่ง เอกสารหลักฐานการสมัครสอบข้อ 1 – 5  ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนำเอกสารไปแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารฉบับจริงและฉบับสำเนาจำนวน 1 ชุด  
 5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง) ณ  สำนักงาน สอ.ธกส. ตึก Podium ชัน้ 5 
หรือทาง WEBSITE ของ สอ.ธกส.  Intranet:http://baacnet/saving หรือ Internet www.baaccoop.com 
 6.  การสอบคดัเลือก เกณฑ์การสอบคัดเลือกมี 3 หมวดวิชา 
      6.1  การสอบข้อเขียน มี 3 วิชา ดงันี ้
  1)  วิชาความรูค้วามสามารถทัว่ไป (Aptitude Test) 
  2)  วิชาความละเอียดแม่นยำ 
  3)  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
      6.2  การสอบสัมภาษณ์ สอ.ธกส.  ทำการสอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนตามจำนวนที่ สอ.ธกส. 
กำหนด ผู้ทีเ่ข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมหลักฐานต้นฉบับในการสมัครสอบแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที ่
      6.3  การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) สอ.ธกส. ทดสอบบุคลิกภาพเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน 
ในวันเดยีวกับวนัที่สอบสัมภาษณ์ และนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาผลการสอบคัดเลือก 
 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
      7.1  การสอบข้อเขียน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 จากน้ันนำคะแนนข้อเขียนทั้ง 3 วิชามารวมกันเรียงลำดับคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนต่ำสุดและ สอ.ธกส. ประกาศ
ผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด กรณีผู้ผ่านเกณฑ์มีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด สอ.ธกส. ดำเนินการตามหลักการวัดผลจนได้ผู้สมัครครบ
ตามจำนวนที่ต้องการ 
      7.2  การสัมภาษณ์  ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 80 และต้องมีผลการ
ทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดย สอ.ธกส. จะกำหนดวันที่สอบสัมภาษณ์ให้ทราบภายหลัง 
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 8.  ประกาศผลการสอบ 
      สอ.ธกส. จะประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยนำคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสัมภาษณ์เรียงตามลำดับ
ตามจำนวนที่ประกาศ  และให้มีสำรองไวจ้ำนวนหนึ่งขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี โดยติดประกาศไว้ ณ สำนักงาน สอ.ธกส.  
ตึก Podium ชัน้5 หรอืทาง WEBSITE ของ สอ.ธกส.  Intranet:http://baacnet/saving หรือ Internet 
www.baaccoop.com 
 9.  เงื่อนไขการจ้าง 
      9.1  ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากปรากฏว่า
คุณสมบัติข้อใดไม่ตรงตามที่ สอ.ธกส. กำหนดรวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์หรือทุจริตในการ
เข้าทำงานทุกรูปแบบ จะไม่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง  และ สอ.ธกส. จะตัดรายชื่อออกจากการสอบทุกขั้นตอน  หรือในกรณี
ที่ดำเนินการจ้างแล้ว สอ.ธกส. จะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
      9.2  สอ.ธกส. จะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบตามลำดับ โดยจะทำเป็น
สัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างสายงานสินเชื่อก่อนเป็นเวลา 90 วัน กรณีไม่มารายงานตัวให้ถือว่าสละสิทธิ์ และ
ให้เรียกลำดับถัดไปแทน 
 10.  เงื่อนไขการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 
      เมื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสายงานสินเชื่อครบ 90 วัน สอ.ธกส. ประเมินขีดความสามารถหลัก และประเมิน
พฤติกรรม โดยต้องมีผลการประเมินในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อผ่านเกณฑ์ที่ สอ.ธกส. กำหนดจะพิจารณาบรรจุ
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ 
 11.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      สอ.ธกส. จะประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ สำนักงาน สอ.ธกส. ตึก Podium  
ชั้น 5 หรอืทาง WEBSITE ของ สอ.ธกส.  Intranet:http://baacnet/saving หรือ Internet www.baaccoop.com 
 12.  สอ.ธกส. สามารถขยายเวลารับสมัครหรือยกเลกิการรับสมัครได้ตามที่เห็นสมควร 
 

    ประกาศ   ณ  วันที่  21 เมษายน 256428  กันยายน  2560 
 
 

(นายสมเกยีรติ  สิทธิชัยพร) 
                                                      รองประธานกรรมการ ทำการแทน            

 ประธานกรรมการ 
                               สหกรณ์ออมทรพัย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด    

 
 
 
 
เรียน    รองประธานกรรมการ ผ่านฝ่ายจัดการ 
          เพื่อพิจารณาลงนาม 
 
 
 
 
 
 
 

“สอ. ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 


