ประกาศ
เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพือ่ บรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
*****************************
ด้วย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิ ดรับสมัคร
บุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็ นเจ้าหน้าที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดังนี ้
1. ตาแหน่งเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
2. ตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ัญชี

จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
1. วุฒกิ ารศึกษาขัน้ ต่าปริญญาตรี สาขาการเงิน
2. วุฒกิ ารศึกษาขัน้ ต่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี
คุณสมบัตทิ ่วั ไป
1. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์
2. มีสญ
ั ชาติไทย
3. เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เสื่อมเสียในศีลธรรมอันดี
4. เป็ นผูม้ ี ความจงรัก ภักดี ใ นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ และยึ ดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
5. เป็ น ผูม้ ี สุข ภาพกายและสุขภาพจิต ที่ สมบูร ณ์ ไม่ เป็ น โรคติ ด ต่ ออัน ตรายหรื อ
โรคที่น่ารังเกียจ
6. ไม่ เ ป็ นผู้ มี ห นี ้ สิ น ล้น พ้ น ตั ว และไม่ เ คยเป็ นบุ ค คลล้ ม ละลาย ไม่ เ ป็ นผู้ ไ ร้
ความสามารถ หรื อผูเ้ สมื อนไร้ค วามสามารถ หรื อจิ ต ฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบ
จนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

-27. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานใด
9. มีคณ
ุ วุฒติ ามที่กาหนด
วิชาทีส่ อบ
1. ความรูท้ ่วั ไป

30 คะแนน

2. ความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์

50 คะแนน

3. ความรูด้ า้ นการเงินการบัญชี

70 คะแนน

การรับสมัคร
ผูส้ มัครต้องยื่ นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่ สมาคมสภาสัง คมสงเคราะห์ฯ กาหนด
ที่สานักบริหารงานกลาง สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ชัน้ 2 ตึกนวมหาราช ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 354 - 7533 - 37 ต่อ 913 ตัง้ แต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
– 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีเอกสารและหลักฐานยื่นพร้อมกับใบสมัคร ดังนี ้
1. รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่ สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1½ นิว้ จานวน 1 รู ป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ชุด
3. ปริญ ญาบัต รที่ จบการศึ ก ษาและหนัง สื อรับ รองผลการศึ ก ษา(TRANSCRIPT)
พร้อมสาเนา 1 ชุด
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบทหารกองเกิน (สด.9) ใบเปลี่ยนชื่ อตัว
ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

-3วัน เวลา สถานทีส่ อบคัดเลือก และการประกาศผลสอบ
สถานที่สอบคัดเลือก ห้องประชุมสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
กาหนดวันสอบ วันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
ทางเว็บไซต์ : www.ncswt.or.th
หมายเหตุ : ผูท้ ผี่ ่านการสอบคัดเลือกจะได้รบั การบรรจุเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ทดลองงานเป็ นระยะเวลา
3 เดือน และหากผ่านการทดลองงาน จะได้รบั การบรรจุเป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

(นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา)
เลขาธิการ
ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

