
  
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั  
ฉบับที ่ 35/2559 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลอืกลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
 

                  ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั จะด าเนินการรับสมคัรสอบคดัเลือก
บุคคลเพื่อจา้งเป็น ลูกจา้งชัว่คราว ปฏิบติังานท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  
จ  านวน  1  อตัรา  ดงัน้ี 
1. ต าแหน่ง 

 ต  าแหน่ง  พนกังานธุรการ  อตัราเงินเดือน ๆ ละ  7,460   บาท 
2. ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
            ปฏิบติังานเก่ียวกบังานสารบรรณโดยทัว่ไป  จดัเก็บเอกสาร  รับ-ส่ง บนัทึกเสนอ และร่างพิมพห์นงัสือ
ตอบโตเ้ก่ียวกบัการด าเนินงาน   การติดต่อทัว่ไปของสหกรณ์รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์ไวต้าม
ลกัษณะประเภทของเอกสารนั้น ๆ   และปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. คุณสมบัติทัว่ไป  
           1. มีสัญชาติไทย  
           2. มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18  ปีบริบูรณ์ และอายไุม่เกิน 55 ปี ในวนัสมคัร ถา้เป็นชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หาร 
           3. เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
           4. ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ทั้งไม่เป็นโรคเร้ือน  
วณัโรคในระยะอนัตราย  โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดใหโ้ทษ  
และโรคพิษสุราเร้ือรัง  หรือโรคอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
           5. ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
           6. ไม่เป็นผูท่ี้มีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
           7. ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือองคก์รของรัฐอ่ืน ๆ อนัเป็น
การผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
           8. ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  หรือไล่ออกจากสหกรณ์ใด ๆ มาก่อน 
           9. ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่เป็นความผดิลหุโทษหรือความผดิ
อนัท าโดยประมาท 
4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
           ไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ทุกสาขา 

 

 

 



5. หลกัฐานและเอกสารทีต้่องน ามายืน่ในวนัสมัคร 
           1. ทะเบียนบา้นตวัจริง พร้อมส าเนา                                                                    จ  านวน 1 แผน่ 
           2. บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง พร้อมส าเนา                                                  จ  านวน 1 แผน่ 
           3. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตวัจริง  พร้อมส าเนา                            จ  านวน 1 แผน่  
           4. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด  3 x 4 ซม.         จ านวน 3 รูป   
               โดยเป็นรูปท่ีถ่ายคร้ังเด่ียวกนัและถ่ายมาแลว้ไม่เกิน  6  เดือน 
           5. ใบรับรองแพทยท่ี์แสดงวา่ไม่เป็นโรคท่ีตอ้งหา้ม  ซ่ึงออกไม่เกิน  1 เดือน       จ านวน 1 แผน่ 
           6. หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
6. วนัเวลา สถานที ่รับสมัคร   
         การรับสมคัรผูป้ระสงคท่ี์จะสมคัรใหส้มคัรดว้ยตนเอง  ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 – 19  สิงหาคม 2559  ในวนัเวลา
ราชการ โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมคัรคนละ 200  บาท  ณ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ  ากดั 
7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลอืก   
          สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ รับการสอบ
คดัเลือก ในวนัท่ี  22  สิงหาคม  2559   
8.การคัดเลอืก 
            วธีิการคดัเลือก  โดยวธีิสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
การสอบภาคปฏิบติั การสอบสัมภาษณ์และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 
9. การสอบคัดเลอืก 

9.1 การสอบคดัเลือกภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปและความรู้เฉพาะต าแหน่ง และสอบภาคปฏิบติั 
ในวนัท่ี  24  สิงหาคม   2559  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น.  ณ  หอ้งประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 

9.2 การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการสอบสัมภาษณ์  โดยเป็นผูท่ี้มีคะแนนการสอบขอ้เขียน และ
ภาคปฏิบติั ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ในวนัท่ี  26  สิงหาคม  2559   
               9.3 การสอบสัมภาษณ์ ในวนัท่ี  29  สิงหาคม  2559   
10. เกณฑ์ การตัดสิน 
           ผูท่ี้จะถือวา่เป็นผูท่ี้ผา่นการสอบคดัเลือกจะตอ้งไดค้ะแนนแต่ละวชิาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืก   
         11.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บ   คดัเลือก ใน
วนัท่ี  30  สิงหาคม  2559  ณ  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั 
         11.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  จะประกาศ ข้ึนบญัชีผูผ้า่น  การสอบ
คดัเลือกไดโ้ดยเรียงล าดบัคะแนนรวมจากผูส้อบคดัเลือกไดค้ะแนนสูงสุดลงมาตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีคะแนน
เท่ากนัใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนความเหมาะสมกบัต าแหน่งมากกวา่อยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่  แต่ถา้คะแนนความเหมาะสม
กบัต าแหน่งยงัเท่ากนัอีกใหเ้รียงล าดบัตามเลขประจ าตวัสอบจากนอ้ยไปมาก 
 



 
12. การรายงานตัวเพือ่ท าสัญญาเข้าปฏิบัติงาน 
 12.1 การรายงานตวั ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  ใหม้ารายงานตวัเพื่อ ท าสัญญาเขา้ปฏิบติังาน ใน  วนัท่ี            
31  สิงหาคม  2559  เป็น  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 
หากไม่มารายงานตวัตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว จะถือวา่สละสิทธ์ิ 
              12.2 หลกัประกนัในการท าสัญญา ใหมี้ขา้ราชการตั้งแต่ระดบั 5 ข้ึนไปเป็นผูค้  ้าประกนั 
13. การเร่ิมปฏิบัติงาน  ใหผู้ไ้ดรั้บการคดัเลือก  ไดเ้ร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี  1  กนัยายน  2559  เป็นตน้ไป  
 
                                                     ประกาศ  ณ  วนัท่ี    29 กรกฎาคม  2559 
 
                                                                    

 
                                                                     (นายรติ  บุญมาก) 
                                                         ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
                                    สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


