ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
เรื อง การรับสมัครบุคคลทัวไปเพือคัดเลือกเป็ นลูกจ้ าง ประจําตําแหน่ งแม่ บ้านสหกรณ์ จํานวน ( อัตรา
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ข้อ 66 (6) และระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที%สหกรณ์ พ.ศ.
2560 ที%ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ครั/งที% 2/2565 เมื%อวันที% 14 มกราคม 2565 ได้พิจารณาเห็ นว่าเพื%อความต่อเนื% อง
ของงานและประโยชน์ในการพัฒนากิ จการสหกรณ์ให้เจริ ญก้าวหน้า สอดคล้องกับ ข้อบังคับของสหกรณ์ จึงรับสมัคร
บุคคลทัว% ไปเพื%อคัดเลือกเป็ นลูกจ้าง ประจําตําแหน่งแม่บา้ นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด จํานวน
1 อัตรา เงิ นเดื อนตามบัญชี อตั ราเงิ นเดื อนเจ้า หน้า ที% ส หกรณ์ ฯ ลู ก จ้า ง ระเบี ย บว่า ด้วยเจ้า หน้า ที% ส หกรณ์ พ.ศ.2560
การศึกษาขั/นตํ%าระดับประถมศึกษาปี ที% 6 หรื อเทียบเท่าหรื อต้องเป็ นผูไ้ ด้รับการเทียบเท่าวิชาการจากสถาบันการศึกษา ซึ% ง
ทางราชการรับรองและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสหกรณ์ ขั/นที% @ เดือนละ 9,0CC บาท จึงกําหนดรายละเอียด
เกี%ยวกับรับสมัครบุคคลทัว% ไปเพื%อคัดเลือกเป็ นลูกจ้าง ดังต่อไปนี/
1. คุณสมบัติทวไปของผู
ั
้ สมัครเป็ นลูกจ้ าง
1.1 เพศ หญิง / ชาย มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง D5 – 50 ปี
1.2 เป็ นผูเ้ ลื%อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนู ญด้วยความบริ สุทธิG ใจ
1.3 ไม่เป็ นผูท้ ุพพลภาพ หรื อไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั%นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อโรคเรื/ อน หรื อวัณโรค หรื อโรคเท้าช้าง หรื อโรคยาเสพติด หรื อโรคพิษสุ ราเรื/ อรัง
1.4 ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
1.5 ไม่เป็ นผูม้ ีหนี/สินล้นพ้นตัว
1.6 ไม่เป็ นผูเ้ คยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที%สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี%ยวกับทรัพย์
ที%กระทําโดยทุจริ ต
1.7 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที%
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
2.1 การศึกษาขั/นตํ%าระดับประถมศึกษาปี ที% 6 หรื อเทียบเท่าหรื อต้องเป็ นผูไ้ ด้รับการเทียบเท่าวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา ซึ% งทางราชการรับรองและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสหกรณ์
2.2 มีอายุไม่เกิน 50 ปี บริ บูรณ์นบั ถึงวันสมัคร
2.3 ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์หรื อเคยผ่านงานหรื อเคยปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ จะได้รับพิจารณา
เป็ นพิเศษ
2.4 ผูส้ มัครที%เป็ นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วจึงมีสิทธิ สมัครได้

3. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวผูส้ มัครที%ทางราชการออกให้ จํานวน 3 ชุด
3.2 สําเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัคร จํานวน 3 ชุด
3.3 หลักฐานการศึกษา
3.3.1 ใบรับรองการสําเร็ จการศึกษาฉบับจริ ง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร
จํานวน 3 ชุด
3.3.2 ระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริ ง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จํานวน X ชุด
X.X.X หลักฐานการเปลี%ยนชื%อ โสด สมรส (ถ้ามี) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จํานวน X ชุด
3.4 หลักฐานประสบการณ์ในการผ่านงานฉบับจริ ง (ถ้ามี) พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จํานวน X ชุด
3.5 ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั/นหนึ%งซึ% งออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
3.6 รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่ แว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ/ว
จํานวน 3 รู ป
3.7 ค่าธรรมเนียมสมัคร 100 บาท (จะไม่คืนให้ทุกกรณี ใด ๆ )
4. วิธีการคัดเลือก (วัดผลโดยสอบสัมภาษณ์)
4.1 การคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบผูส้ มัครโดยสอบสัมภาษณ์ตามที%เห็นสมควร
Z.D ผูส้ อบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันต้องได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั/งหมดจึงถื อ
ว่าเป็ นผูส้ อบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันได้
5. วัน เวลา สถานทีรับสมัคร และคัดเลือก
5.1 วันรับสมัคร ตั/งแต่วนั ที% 17 มกราคม 2565 ถึงวันที% 31 มกราคม 2565
(เว้นวันหยุดราชการ)
5.2 สถานที%รับสมัคร ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
5.3 เวลารับสมัคร ตั/งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
5.4 ประกาศรายชื%อผูม้ ีสิทธิG สอบคัดเลือกในวันที% 1 กุมภาพันธ์ 2565
5.5 วัน สอบสั ม ภาษณ์ ในวัน ที% 1 กุ ม ภาพัน ธ์ D\65 ณ ห้ อ งประชุ ม สํ า นัก งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด อ.เมือง จ.พังงา
\.\.@ สอบสัมภาษณ์ เวลา C].CC น. - @@.CC น.
5.6 ประกาศผลรายชื% อ ผู ้ผ่ า นการสอบสั ม ภาษณ์ ในวัน ที% 2 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 เวลา C].CC น.
ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด และ www.phangngacoop.com
5.7 ประกาศผลผูผ้ ่านการคัดเลื อกเป็ นลู กจ้าง และผูท้ ี%ได้รับการขึ/ นบัญชี ในวันที% 2 กุมภาพันธ์ D\65
ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด และ www.phangngacoop.com

6. การแต่ งตั6ง
สหกรณ์จะขึ/นบัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือกที%ผา่ นเกณฑ์ จากผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดตามลําดับ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
จะต้องมารายงานตัวเพื%อปฎิบตั ิงานในวันที% 3 กุมภาพันธ์ D\65 เวลา Ce.XC น. ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด หากไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที%กาํ หนด สหกรณ์จะถือว่าสละสิ ทธิG และสหกรณ์ จะเรี ยกผูท้ ี%ได้
คะแนนรองลงไปตามลําดับมารายงานตัวต่อไป (ภายในวันที% 7 กุมภาพันธ์ D\65 ) และสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด สงวนสิ ทธิ ในการที%จะบรรจุหรื อไม่โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด และถือว่ามติดงั กล่าวเป็ นอันสิ/ นสุ ดจะฟ้องร้องมิได้
ประกาศ ณ วันที% 17 มกราคม 2565

(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด

