ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จากัด
ฉบับที่ 13 / 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน โดยวิธีการคัดเลือก จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 74 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด กอปรกับมติคณะกรรมการดำเนินการประชุมวาระพิเศษ
เมื่อวัน ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เห็ น ชอบให้ คัดเลื อกบุ ค คลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน : จำนวน 1 อัตรา
1. คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1.1 สัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
1.3 เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมีความศรัทธาต่ออุดมการณ์สหกรณ์
1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบทั้งไม่เป็นโรค
เรื้อนในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคยา
เสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.7 ไม่เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด
1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ หรือออกจากราชการ หรืออกจากองค์กร
ของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
1.9 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
1.10 ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งได้รับโทษไล่ออกหรือให้ออกตาม
ระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวนและลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
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1.11 ไม่เคยถู ก ให้ พ้ น จากตำแหน่ งกรรมการหรือมี ค ำวินิ จ ฉัย เป็ น ที่ สุ ด ให้ พ้ น จากตำแหน่ ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
1.12 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่ อ
หน้าที่
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
2.2 สามารถจัดทำการรับเงินสด / เช็คเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment โดยตรวจสอบการ
ออกใบเสร็จรับเงินการลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร
2.3 สามารถจัดทำการจ่ายเงินสด / เช็คโอนผ่านระบบออนไลน์ธนาคาร ตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
2.4 ตรวจสอบรายการรับ - จ่าย จากรายงานทางบัญชีและยอดของธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน
2.5 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถในการใช้ โปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์
2.6 มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถประสานงานได้ดีทุกระดับ
3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่
https://www.tcbscoop.com/
3.2 ประกาศรับสมัคร วันที่ 5 เมษายน 2565
3.3 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2565
เวลา 08.30 - 16.00 น.
3.4 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วนในวันสมัคร
4. เอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์
https://www.tcbscoop.com/
4.2 รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาและทรานสคริปต์ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
4.4 หลักฐานแสดงการผ่านงานย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี
4.5 หลักฐานรายงานเครดิตบูโร
4.6 บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
4.7 สำเนาทะเบียบบ้าน 1 ชุด
4.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
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4.9 ใบรั บ รองแพทย์ ของแพทย์ปัจจุบั นชั้น หนึ้ งสาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองว่าผู้ ส มัค รเป็ นผู้ มี
อนามัยสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4.10 สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินจากประสบการณ์ทำงาน
5.2 การสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
6. การประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก
สหกรณ์ ฯ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ได้ รับ คั ด เลื อ ก ในวัน ที่ 22 เมษายน 2565 ณ สำนั ก งาน
สหกรณ์ (สุวรรณภูม)ิ และทางเว็ปไซต์ https://www.tcbscoop.com/
ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

(นายเพิ่มศักดิ์ ทองไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษทั การบินไทย จำกัด

