ประกาศ
เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพือ่ บรรจุเป็ นเจ้ าหน้ าที่
สภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
*****************************
ด้วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิ ดรับสมัครบุคลากร
เพื่อสอบคัดเลือกเป็ นเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่บริหาร วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 4 อัตรา
ตาแหน่ งนักสั งคมสงเคราะห์ วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ดา้ นสังคมสงเคราะห์ จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่การเงิน หรื อเจ้ าหน้ าที่บัญชี วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ดา้ นการเงินหรื อ
การบัญชี จานวน 1 อัตรา
ต าแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ ธุ ร การ วุ ฒิ การศึ ก ษาประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 2 อัตรา
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
1. มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่เสื่ อมเสี ยในศีลธรรมอันดี
2. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
3. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออก จากราชการ หรื อหน่วยงานใด
4. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรื อได้รับการยกเว้น
วิชาทีส่ อบ
1. ความรู้ทวั่ ไป
2. ความรู้ดา้ นคอมพิวเตอร์
3. ความรู้ดา้ นสังคมสงเคราะห์ (เฉพาะตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์)
4. ความรู้ดา้ นบัญชี (เฉพาะตาแหน่งเจ้าหน้าที่บญั ชี)
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-2การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่ น ใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่ สภาสั งคมสงเคราะห์ ฯ ก าหนดที่ ส านั ก
บริ หารงานกลาง สภาสั ง คมสงเคราะห์ ฯ ชั้ น 2 ตึ ก นวมหาราช ถนนราชวิ ถี เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพ ท์ 02-354-7533-37 ต่ อ 203 ตั้งแต่ วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีเอกสารและหลักฐานยืน่ พร้อมกับใบสมัคร ดังนี้
1. รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ ใ ส่ แ ว่ น ตาด า ขนาด 1½ นิ้ ว จ านวน 1 รู ป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ชุด
3. ประกาศนี ยบัต ร หรื อ ปริ ญ ญาบัต รที่ จบการศึ ก ษาและหนังสื อ รั บ รองผลการศึ ก ษา
(TRANSCRIPT) พร้อมสาเนา 1 ชุด
4. หลัก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ทะเบี ย นสมรส ใบทหารกองเกิ น (สด.9) ใบเปลี่ ย นชื่ อ ตัว
ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสาเนา 1 ชุด
5. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
วัน เวลา สถานทีส่ อบคัดเลือก และการประกาศผลสอบ
สถานที่ สอบคัดเลื อก ห้ องประชุ มสภาสั งคมสงเคราะห์ ฯ ตึ กมหิ ดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร
กาหนดสอบข้อเขียน จะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลื อกจะได้ รับการบรรจุเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวทดลองงานเป็ นระยะเวลา 3 เดื อน
และหากผ่ านการทดลองงานจะได้ รับการบรรจุเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ประจาต่ อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
(นางเพ็ญพักตร์ ศรี ทอง)
เลขาธิการ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

