
 
 
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจา้หน้าที่สหกรณ์ ประเภท ก. (1)   

 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด จะด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ประเภท ก. (1) ต าแหน่งนิติกร จ านวน 1 อัตรา โดยวิธีสอบคัดเลือก 
 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  ว่าด้วย 
เจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ.2562 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
ชุดท่ี 29 ครั้งท่ี 5/2566 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ประเภท ก. (1) ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
     เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ประเภท ก. (1) (เจ้าหน้าท่ีซึ่งสหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานเป็นการประจ า) 
ต าแหน่งนิติกร จ านวน 1 อัตรา  สรรหาโดยวิธีการคัดเลือก 
    รายละเอียดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและสมรรถภาพท่ีต้องการ สถานท่ีปฏิบัติงาน 
อัตราค่าจ้าง การจ้าง และสวัสดิการ ตามเอกสารผนวก 1 ท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ 
 2.1 มีสัญชาติไทยและมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
 2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 
 2.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบท้ังไม่เป็นโรค
เรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้
โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคอย่างอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 2.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 2.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน  หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
 2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุหรื อ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
 2.8 ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระท าผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษ ไล่ออกหรือให้
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
 2.9 ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าท่ี  
 2.10 ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
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3. เง่ือนไขการสมัคร 
 3.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งตามท่ีก าหนด และกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามความจริง 
พร้อมรายละเอียดของบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ กรณีท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ จ ากัด ตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ตรงกันหรือไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติต้ังแต่ก่อนยื่นใบสมัคร 

 3.2 ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ จ านวน 300 บาท เงินค่าธรรมเนียมนี้     
เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด ออกใบเสร็จให้ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่คืน
ให้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน  

4. การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอรับใบสมัคร ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด หรือดาวน์โหลดท่ีเว็บไซต์ www.supsasookamnat.com ในวันท่ี 6 - 24 
กุมภาพันธ์ 2566 ทุกวันท าการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) เวลา 08.30 - 16.30 น.และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
หลักฐานการสมัคร ด้วยตนเอง ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เลขท่ี 
819 หมู่ 16 ต าบลบุ่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

5. เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามาแสดงพร้อมใบสมัคร  
    5.1 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง 
    5.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เช่นปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร 

หรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ฉบับจริง  
   5.3 เอกสารหลักฐานอื่น เช่น ใบอนุญาตขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ฉบับจริง    
6. เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  

 6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป     
 6.2 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ท่ีแสดงว่าผู้สมัคร
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2.3        
 6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ    
 6.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ    
 6.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ - 
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)     
 6.6 ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เช่นปริญญาบัตร 
ประกาศนียบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตามข้อ 5.2 จ านวน  1  ฉบับ     
 6.7 ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่น เช่น ใบอนุญาตขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ฉบับจริง ตาม
ข้อ 5.3 ประเภทละ 1  ฉบับ            

 6.8 แฟ้มผลงาน หรือประสบการณ์ในการท างาน หรือเคยปฏบิัติงานย้อนหลัง ไม่เกิน 2 ปี 
 ท้ังนี้ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาเอกสารและหลักฐานพร้อมท้ังลงลายมือช่ือก ากับทุกฉบับ และขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะคืนใบสมัครและเอกสารท่ียื่นพร้อมใบสมัครท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด 
 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   
 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือก ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
และทางส่ือออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
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 8. การสอบคัดเลือก  
   การสอบคัดเลือก จะด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับสหกรณ์ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
โดยใช้วิธีการให้คะแนน ดังนี้ 
  8.1 การท าแบบทดสอบ 100 คะแนน 
  8.2 การสัมภาษณ์ 100 คะแนน 
 9. เกณฑ์การตัดสิน  
     ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์
การสอบคัดเลือก      
 9.1 หากมีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ผู้คะแนนสอบข้อเขียนสูงกว่าเป็นผู้ท่ีอยู่
ล าดับสูงกว่า     
 9.2 กรณีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะต าแหน่งเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับสูงกว่า    
 9.3 กรณีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้คะแนนประเมินผลงานหรือประสบการณ์สูงกว่าเป็นผู้ได้
ล าดับสูงกว่า     
 9.4 กรณีมีผู้ได้เท่ากันอีกให้ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ได้ล าดับสูงกว่า   
 10. การประกาศผลสอบ    
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เรียงตามล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนน สูงสุดลงมาตามล าดับ ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ส านักงาน
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด และทางส่ือออนไลน์ของส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  
 11. การข้ึนบัญชี    
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด จะขึ้นบัญชีส ารองรวมไว้เป็นบัญชี
เดียว ตามล าดับของผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีนับถัดจากวันท่ีประกาศผลการสอบ
คัดเลือก เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีประกาศ ยกเลิกหรือมีประกาศให้สอบคัดเลือกใหม่ 
 12. การบรรจุและแต่งต้ัง      
 ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้จะได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต้น 15,070 บาท และจะต้องผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน จึงจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ และผู้สอบคัดเลือก
ท่ีได้คะแนนสอบสูงสุดให้มารายงานตัว ในวันท่ี 1 มีนาคม 2566 ในเวลา 08.30-16.00 น. หากพ้น
ก าหนดเวลาจะเรียกผู้ท่ีได้คะแนนล าดับถัดไปมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งต้ังต่อไป  
 13. หลักประกัน          
 ผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด ให้ใช้
หลักประกันการปฏิบัติงานตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ.2562  
 อนึ่ง เมื่อผ่านการทดลองงานจะต้องท าสัญญาจ้างและค้ าประกันต่อสหกรณ์ฯ  ดังนี้ 
 (1) บัญชีเงินฝาก มีมูลค่าไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉล่ียท่ีลูกจ้างได้รับ 
 (2) บคุคลค้ าประกัน 
 หากไม่ท าสัญญา ดังกล่าวกับสหกรณ์ฯ ถือว่าสละสิทธิ์ 
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  9. การจ้างและแต่งต้ัง 
      คณะกรรมการด าเนินการ จะพิจารณาจ้างและแต่งต้ังผู้ผ่านการคัดเลือกโดยผู้ได้รับ
การจ้างและแต่งต้ังจะได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด ก าหนด 
 

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 

(นายคมกฤษณ์   สุขไชย) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก 1 
แนบท้ายประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจา้หน้าที่สหกรณ์ ประเภท ก. (1)   
ลงวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

............................................. 
ต าแหน่ง นิติกร จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย 
คุณสมบัติพาะต าแหน่งและ
สมรรถภาพท่ีต้องการ  

1. อายุ 20 - 55 ปี 
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทยท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือนอกสถานท่ีได้ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
จ ากัด อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

ค่าจ้างและการจ้าง 1. อัตราเงินเดือนขั้นต้น 15,070 บาท  
2. มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 90 วัน 

สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่นๆ ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ใบสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกเพือ่จ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประเภท ก. (1) 

1. ช่ือและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………….………………………………………………................................. 
2. ต าแหน่งท่ีต้องการสมัคร (ระบุ) นิติกร 
3. สัญชาติ…………..….…..เช้ือชาติ….…………….……..ศาสนา……….…………จังหวัดท่ีเกิด............................................. 
4. สถานภาพ      โสด      สมรส   หย่า        หม้าย 
5. เกิดวันท่ี………………เดือน………………..………………….พ.ศ……….......……. ปัจจุบันอายุ…………….......................ปี 
6. สถานท่ีท่ีติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว บ้านเลขท่ี………….ตรอก/ซอย……………........ถนน…………..……หมู่ท่ี……..……
ต าบล/แขวง……………….….…… อ าเภอ/เขต……………….........จังหวัด………..……..….รหัสไปรษณีย์…………..………
โทรศัพท์ (บ้าน)…………………….………………....มือถือ............................................... 
7. วุฒิการศึกษา             สาขา/แผนก/วิชาเอก          สถานศึกษา        ส าเร็จการศึกษา  เมื่อ พ.ศ. 
…………….………………       ……………..………………      ………………………………        ……………….............…………..      
………………………….…       ……………..………………      ………………………………        …………………......................... 
8. มีความรู้  ความสามารถพิเศษ  คือ………………………………………………………………………….................................... 
…………………..…………………………………………………………………………………………………………….................................. 
9. ปัจจุบันประกอบอาชีพต าแหน่ง……………….……………..………ช่ือ/ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน…………………………………... 
……………………………….............................................................................................................................................. 
เงินเดือน / ค่าจ้าง.................................บาท  ต้ังแต่วันท่ี...................เดือน.......................พ.ศ............................. 
เป็นเวลา…….…………ปี………..……เดือน  โทรศัพท์ท่ีท างาน………………….…………….……… 
หรือเคยท างาน  ดังนี้ 
   9.1 ต าแหน่ง…………………….…………..………ช่ือ/ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน.....................................................................        
   เงินเดือน / ค่าจ้าง................................บาท  ต้ังแต่วันท่ี...................เดือน.......................พ.ศ.............................. 
   ถึงวันท่ี...................เดือน.................................................พ.ศ.......................เป็นเวลา………………..……...………….. 

........................………………………………................................................................................................................. 
   9.2 ต าแหน่ง…………………….…………..………ช่ือ/ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน.....................................................................        
   เงินเดือน / ค่าจ้าง.................................บาท  ต้ังแต่วันท่ี...................เดือน.......................พ.ศ............................. 
   ถึงวันท่ี...................เดือน....................................................พ.ศ........................เป็นเวลา……………..……...………… 
10. บุคคลอ้างอิงท่ีสามารถติดต่อได้……………………………………………….....…………….................................………….. 
โทรศัพท์................................................................................................................................................................. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นเท็จ
หรือไม่ตรงกับความจริง  ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
   

               ลงช่ือ……………………………………...........……ผู้สมัคร 
                (……………....…………………………………) 
         ยื่นใบสมัครวันท่ี……………เดือน………………………พ.ศ……………… 

 

 
รูปถ่ายขนาด 

2 น้ิว  เลขประจ าตัวสอบ ............................... 


