
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา  จํากัด  

เรื�อง  การรับสมัครบุคคลทั�วไปเพื�อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  ประจําตําแหน่งแม่บ้านสหกรณ์  จํานวน  ( อัตรา  
 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ฯ ขอ้ 66 (6) และระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที%สหกรณ์        พ.ศ.
2560  ที%ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั/ งที% 2/2565 เมื%อวนัที% 14 มกราคม 2565 ไดพ้ิจารณาเห็นวา่เพื%อความต่อเนื%อง
ของงานและประโยชน์ในการพฒันากิจการสหกรณ์ให้เจริญกา้วหนา้  สอดคลอ้งกบั ขอ้บงัคบัของสหกรณ์   จึงรับสมคัร
บุคคลทั%วไปเพื%อคดัเลือกเป็นลูกจา้ง  ประจาํตาํแหน่งแม่บา้นสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั    จาํนวน  
1 อตัรา   เงินเดือนตามบญัชีอตัราเงินเดือนเจ้าหน้าที%สหกรณ์ ฯ ลูกจ้าง ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที%สหกรณ์ พ.ศ.2560  
การศึกษาขั/นตํ%าระดบัประถมศึกษาปีที% 6 หรือเทียบเท่าหรือตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการเทียบเท่าวิชาการจากสถาบนัการศึกษา ซึ% ง
ทางราชการรับรองและมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของสหกรณ์ ขั/นที% @ เดือนละ  9,0CC บาท  จึงกาํหนดรายละเอียด
เกี%ยวกบัรับสมคัรบุคคลทั%วไปเพื%อคดัเลือกเป็นลูกจา้ง   ดงัต่อไปนี/  
 1. คุณสมบัติทั�วไปของผู้สมัครเป็นลูกจ้าง 

1.1 เพศ หญิง / ชาย มีสัญชาติไทย  อายรุะหวา่ง  D5 – 50 ปี 
1.2 เป็นผูเ้ลื%อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธิG ใจ 
1.3 ไม่เป็นผูทุ้พพลภาพ หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั%นเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือโรคเรื/อน หรือวณัโรค หรือโรคเทา้ชา้ง หรือโรคยาเสพติด หรือโรคพิษสุราเรื/อรัง 
1.4 ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
1.5 ไม่เป็นผูมี้หนี/ สินลน้พน้ตวั  

  1.6 ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที%สุดใหจ้าํคุกในความผดิเกี%ยวกบัทรัพย ์
ที%กระทาํโดยทุจริต 
  1.7 ไม่เป็นผูเ้คยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หน่วยงานของรัฐ หรือ 
เอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที% 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  2.1 การศึกษาขั/นตํ%าระดบัประถมศึกษาปีที% 6 หรือเทียบเท่าหรือตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการเทียบเท่าวชิาการจาก
สถาบนัการศึกษา ซึ% งทางราชการรับรองและมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของสหกรณ์   
  2.2 มีอายไุม่เกิน  50 ปีบริบูรณ์นบัถึงวนัสมคัร 
  2.3 ประสบการณ์  หากมีประสบการณ์หรือเคยผา่นงานหรือเคยปฏิบติังานในสหกรณ์  จะไดรั้บพิจารณา
เป็นพิเศษ 
  2.4 ผูส้มคัรที%เป็นเพศชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หารมาแลว้จึงมีสิทธิสมคัรได ้
 
 



 3. หลักฐานการรับสมัคร 
  3.1 สาํเนาบตัรประจาํตวัผูส้มคัรที%ทางราชการออกให ้ จาํนวน  3 ชุด 
  3.2 สาํเนาทะเบียนบา้นผูส้มคัร  จาํนวน 3 ชุด 
  3.3 หลกัฐานการศึกษา 
   3.3.1 ใบรับรองการสาํเร็จการศึกษาฉบบัจริง พร้อมฉบบัถ่ายเอกสาร                                    
            จาํนวน  3 ชุด 
   3.3.2 ระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฉบบัจริง พร้อมฉบบัถ่ายเอกสาร จาํนวน X ชุด 
   X.X.X หลกัฐานการเปลี%ยนชื%อ  โสด  สมรส  (ถา้มี) พร้อมฉบบัถ่ายเอกสาร จาํนวน X ชุด  
  3.4 หลกัฐานประสบการณ์ในการผา่นงานฉบบัจริง (ถา้มี)  พร้อมฉบบัถ่ายเอกสาร จาํนวน  X ชุด 
  3.5 ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั/นหนึ%งซึ% งออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั นบัถึงวนัสมคัร จาํนวน 1 ฉบบั 
  3.6 รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แวน่ตาดาํ ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด  2 นิ/ว                
จาํนวน 3 รูป 
  3.7 ค่าธรรมเนียมสมคัร  100 บาท (จะไม่คืนใหทุ้กกรณีใด ๆ ) 
 4. วธีิการคัดเลือก  (วดัผลโดยสอบสัมภาษณ์)   
  4.1 การคดัเลือกใหค้ณะกรรมการทดสอบผูส้มคัรโดยสอบสัมภาษณ์ตามที%เห็นสมควร 
  Z.D ผูส้อบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนทั/งหมดจึงถือ
วา่เป็นผูส้อบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัได ้ 
 5. วนั เวลา สถานที�รับสมัคร และคัดเลือก 
  5.1 วนัรับสมคัร  ตั/งแต่วนัที%  17 มกราคม 2565 ถึงวนัที%  31  มกราคม  2565  
             (เวน้วนัหยดุราชการ) 
  5.2 สถานที%รับสมคัร  ณ  สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั   
  5.3 เวลารับสมคัร  ตั/งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  
  5.4 ประกาศรายชื%อผูมี้สิทธิG สอบคดัเลือกในวนัที%  1  กุมภาพนัธ์ 2565   
  5.5 วนัสอบสัมภาษณ์  ในวนัที%   1  กุมภาพนัธ์ D\65 ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  อ.เมือง จ.พงังา   
   \.\.@ สอบสัมภาษณ์  เวลา  C].CC น.  -  @@.CC น. 
  5.6 ประกาศผลรายชื% อผู ้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที%   2  กุมภาพันธ์  2565 เวลา  C].CC น.                  
ณ  สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  และ  www.phangngacoop.com 
  5.7  ประกาศผลผูผ้่านการคดัเลือกเป็นลูกจา้ง  และผูที้%ไดรั้บการขึ/นบญัชีในวนัที%  2 กุมภาพนัธ์  D\65      
ณ สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  และ  www.phangngacoop.com 
 
 
 
 



 6. การแต่งตั6ง 
  สหกรณ์จะขึ/นบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกที%ผา่นเกณฑ ์จากผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดตามลาํดบั ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก
จะตอ้งมารายงานตวัเพื%อปฎิบติังานในวนัที%  3 กุมภาพนัธ์  D\65 เวลา Ce.XC น. ณ สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัพงังา  จาํกดั   หากไม่มารายงานตวัภายในวนัเวลาที%กาํหนด สหกรณ์จะถือวา่สละสิทธิG และสหกรณ์จะเรียกผูที้%ได้
คะแนนรองลงไปตามลาํดบัมารายงานตวัต่อไป (ภายในวนัที%  7 กุมภาพนัธ์ D\65 ) และสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัพงังา จาํกดั สงวนสิทธิในการที%จะบรรจุหรือไม่โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  และถือวา่มติดงักล่าวเป็นอนัสิ/นสุดจะฟ้องร้องมิได ้
 
      ประกาศ  ณ  วนัที%   17  มกราคม 2565                                                                                                

                                                                                                      
                 (นายวรัิตน์    เพาะปลูก) 
                     ประธานกรรมการ 
           สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั 
 


