
 
 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 

ฉบับที ่ 11/2562 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลอืกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีสิ่นเช่ือ 

--------------------------------------------------------------- 

           ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั จะด าเนินการรับสมคัรสอบคดัเลือก
บุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติังาน ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  
จ  านวน 1 อตัรา ดงัน้ี 
1.  ต าแหน่ง 
 ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ี สินเช่ือ กรณีวฒิุ ปวส. อตัราเงินเดือน ๆ ละ 9,400.- บาท (เกา้พนัส่ีร้อยบาทถว้น) 
กรณีวุฒิปริญญาตรี อตัราเงินเดือน ๆ ละ 11,030.- บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัสามสิบบาทถว้น) หากผ่านการ
ทดลองงาน จะได้รับสิทธิสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ และค่าครองชีพชั่วคราวตามนโยบาย
รัฐบาลก าหนด ใหมี้การทดลองปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 3 เดือนโดยมีคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์
ฯ เป็นผูป้ระเมินทดลองการปฏิบติังาน แต่หากไม่ผา่นการประเมินในการทดลองงานจะเรียกผูท่ี้ไดรั้บการ
ข้ึนบญัชีส ารองถดัไป ตามล าดบั เพื่อเขา้ทดลองปฏิบติังานต่อไป 
2. ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ปฏิบติังานเก่ียวกบั การปฏิบติังานเก่ียวกบัการให้เงินกูห้รือสินเช่ือแก่สมาชิกจดัท ารายงานสรุปการ
ให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีบญัชี เสนอผูจ้ดัการน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการและงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.  คุณสมบัติทัว่ไป 

             1. มีสัญชาติไทย  
             2. มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน 45 ปีในวนัสมคัร ถ้าเป็นชายตอ้งผ่านการเกณฑ์
ทหาร 
             3. เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
             4. ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรค
เร้ือน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้
โทษ  และโรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
             5. ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
             6. ไม่เป็นผูท่ี้มีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
             7. ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือองคก์รของรัฐอ่ืนๆ อนัเป็น
การผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 



-2- 
 
             8. ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  หรือไล่ออกจากสหกรณ์ใดๆ มาก่อน      
             9. ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ
ความผดิอนัท าโดยประมาท 
             10. ไม่เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
4.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1.วุฒิ ปวส. ทุกสาขา และวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
สถาบนัการศึกษาท่ีส านกังาน ก.พ. ใหก้ารรับรองในทุกสาขาวชิา 
  2. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสินเช่ือ งานสหกรณ์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ เช่น ธนาคาร  
บริษทัเงินทุน ฯลฯ จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

5.หลกัฐานและเอกสารทีต้่องน ามายืน่ในวนัสมัคร 
 1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน        จ านวน 1 ฉบบั 

 2. ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน 1 ฉบบั 

     3.วฒิุการศึกษา ตวัจริง พร้อมส าเนา                                                          จ  านวน 1 ฉบบั 
 4. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด 3x4 ซม.  จ านวน 2 รูป 

    โดยเป็นรูปท่ีถ่ายคร้ังเดียวกนั และถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6  เดือน  
 5. ใบรับรองแพทยท่ี์แสดงวา่ไม่เป็นโรคท่ีตอ้งหา้ม ซ่ึงออกไม่เกิน 1 เดือน   จ านวน 1 ฉบบั 

  6. หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกุล  (ถา้มี) 
  7. หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานจากหวัหนา้หน่วยงาน (ถา้มี) 
6. วนัเวลา สถานที ่รับสมัคร 

รับสมคัรระหวา่งวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึง  27  พฤษภาคม 2562 ในวนัเวลาราชการ                  
ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 

การรับสมคัร ผูป้ระสงคท่ี์จะสมคัรใหส้มคัรดว้ยตนเอง ในวนัเวลาราชการ โดยเสียค่าธรรมเนียม
การสมคัรคนละ 200 บาท ณ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลอืก 
             สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการสอบ
คดัเลือกในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
8.การคัดเลอืก 

วิธีการคัดเลือก โดยวิธีสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง การสอบภาคปฏิบติั การสอบสัมภาษณ์และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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9. วนั เวลา สถานทีส่อบคัดเลอืก 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั จะประกาศวนั เวลา และสถานท่ีสอบ

คดัเลือก พร้อมกับการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้ารับการสอบการสอบคดัเลือก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
10. เกณฑ์ การตัดสิน 
            ผูท่ี้สอบคดัเลือก หรือคดัเลือกได้  ตอ้งไดค้ะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนน
รวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะถือวา่เป็นผูส้อบได ้
11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืก 
           11.1 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บคดัเลือกใน
วนัท่ี 12 มิถุนายน 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
            11.2 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั จะประกาศข้ึนบญัชีผูผ้า่นการสอบ
คดัเลือกไดแ้ละข้ึนบญัชีไวเ้ป็นเวลา 1 ปี โดยเรียงล าดบัคะแนนรวมจากผูส้อบคดัเลือกไดค้ะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดบั ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากนัใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนความเหมาะสมกบัต าแหน่งมากกวา่อยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่  
แต่ถา้คะแนนความเหมาะสมกบัต าแหน่งยงัเท่ากนัอีก ให้เรียงล าดบัตามเลขประจ าตวัสอบจากนอ้ยไปมาก
ใหผู้ท่ี้มีคะแนนในภาควชิาเฉพาะต าแหน่งเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่ 
12.การรายงานตัวเพือ่ท าสัญญาเข้าปฏิบัติงาน 
            12.1 การรายงานตัว ผู ้ได้รับการคัดเลือก  ให้มารายงานตัวเพื่อท าสัญญาเข้าปฏิบัติงานใน                      
วนัที ่14  มิถุนายน 2562 เวลา 08.30–12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั
หากไม่มารายงานตวัตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว จะถือวา่สละสิทธ์ิ หากพน้ก าหนดเวลา จะเรียกผูท่ี้ได้
คะแนนรวมล าดบัถดัไปมารายงานตวั 

12.2 หลกัประกนัในการท าสัญญา ให้มีขา้ราชการตั้งแต่ระดบั 5 ข้ึนไปเป็นผูค้  ้าประกนั ผูท่ี้ไดรั้บ
การบรรจุจะตอ้งมีขา้ราชการสังกดักระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ช านาญการข้ึนไปหรือเทียบเท่าค ้าประกนั 
หรือมีเงินสดค ้าประกนัในวงเงินตามประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 ก าหนด 
13. การเร่ิมปฏิบัติงาน ใหผู้ไ้ดรั้บการคดัเลือก ไดเ้ร่ิมปฏิบติังาน ตั้งแต่ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 เป็นตน้ไป 
  

ประกาศ  ณ  วันที ่ 13 พฤษภาคม 2562 

                                                                                   
(นายศรายทุธ  สมศรี) 

ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 

 
 



ใบสมคัร 

                                                 ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีสิ่นเช่ือ 
                                         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 

1. ประวตัส่ิวนตวัผู้สมคัร 
ช่ือ ………………………...………………สกลุ………………………………. อาย ุ………ปี...............เดือน 
เลขประจ าตวัประชาชน...................................................................วนั/เดือน/ปี เกิด ………………………….. 
เช้ือชาติ......................สญัชาติ.................ศาสนา................สถานภาพ       โสด        สมรส        หยา่ 
ช่ือ-สกลุ คู่สมรส..................................................................................อาชีพ....................................................... 
สถานท่ีท างาน...................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี.................หมู่ท่ี..................ถนน...........................ต าบล...........................อ  าเภอ................... 
จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์........................................โทรศพัท.์............................. 
ช่ือ-สกลุ บิดา............................................................................อาชีพ................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี.................หมู่ท่ี..................ถนน...........................ต าบล..........................อ  าเภอ.................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์........................................โทรศพัท.์............................ 
ช่ือ-สกลุ มารดา..........................................................................อาชีพ.................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนั  เลขท่ี................หมู่ท่ี................ถนน..............................ต าบล...........................อ  าเภอ.................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์........................................โทรศพัท.์............................. 
2. ประวตักิารศึกษา 
ระดบัการศึกษา วฒิุการศึกษา สถาบนัการศึกษา ปี ท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
เกรดเฉล่ีย 

     
     
     
ความสามารถพิเศษดา้นคอมพิวเตอร์/ทัว่ไป
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
3. ประสบการณ์การท างาน            ไม่  
1.    มี 1.สถานท่ีท างาน................................................................................. ต าแหน่ง.......................................... 
เงินเดือน..........................บาท ปีท่ีเร่ิมงาน.................... สาเหตุท่ีออก................................................................... 
2. สถานท่ีท างาน..................................................................................ต าแหน่ง.................................................... 
เงินเดือน..........................บาท ปีท่ีเร่ิมงาน...................... สาเหตุท่ีออก................................................................. 
 

                                                                                                  ลงช่ือ......................................................ผูส้มคัร 
                                                                                                          (.....................…………..………..) 
                                                                                          วนัท่ีสมคัร.......................................เวลา.............น. 
 

                                                                                                   ลงช่ือ......................................................ผูรั้บสมคัร 
                                                                                                           (.....................…………..………..) 
                                                                                          วนัท่ีรับเอกสาร................................เวลา..............น. 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 

3 x 4 ซม. 

ใบสมคัรเลขท่ี................ 


