
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 

ฉบับท่ี 8/2565 
เรื่อง รับสมัครพนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 

………………………….. 
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาเป็นจ้างเหมา
รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว) ในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด หมวดที่ 9 ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ข้อ 102 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44/2565 
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 จึงประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเหมารายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ 
(ลูกจ้างชั่วคราว) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ 1 ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
     1.1 ตำแหน่งพนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)    จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 9,750 บาท 
(รายวัน) ตามค่าจ้างขั้นต่ำ จ. หนองคาย  ให้สิทธิประกันสังคม ชุดเครื่องแบบ  สัญญา 1 ปี 
    1.2 ปฏิบัติงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 
   ข้อที่ 2 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
   2.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 12 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2563 
ดังต่อไปนี้ 
       1. เพศหญิง มีสัญชาติไทย 
       2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
         3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น
โรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้
โทษโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเอดส์ หรือโรคอย่างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
       5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
       7. ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษถึงต้องให้ออกจากงาน หรือราชการ หรือหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
       8. ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 

 



       9. ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งอาจต้องได้รับโทษ ไล่ออกหรือให้
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
             10. เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
    2.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
    2.3 ผู้สมัครต้องมีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ 
    2.4 ผู้สมัครต้องมีผู้รับรองความประพฤติ ว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยมีชื่อเสียงเสื่อม
เสียซึ่งต้องมีผู้รับรองเป็นข้าราชการประเภททั่วไปแต่งตั้งระดับปฏิบัติงาน 
   ข้อที่ 3 วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการ สำนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด เลขที่ 229/1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหนองคาย  43000 
ระหว่างวันที่ 9-17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาทำการของสหกรณ์ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 420750  
   ข้อที่ 4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก 
 4.1 หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา เช่น สำเนาใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร (พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง) 
 4.2 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรม 
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  
 4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป  
 4.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 4.6 หนังสือรับรองความประพฤติว่าเป็นผู้มีความประพฤดี ตามข้อ13 
   ข้อที่ 5 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน 100 บาท เมื่อยื่นใบสมัครสอบแล้ว
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ 
   ข้อที่ 6 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
ค ัดเล ือกและกำหนด ว ัน สอบ สถานท ี ่   และระเบ ียบเก ี ่ยวก ับการสอบค ัดเล ือกให ้ทราบใน                          
วันพุธที ่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด และที ่เว ็บไซต์ 
www.nkbkcoop.com  ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดในใบ
ประกาศตัวเองด้วย 
 
 
 
 
 

http://www.nkbkcoop.com/


       ข้อที่ 7 วิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก พิจารณาผู้สมัครคัดเลือก จากการสอบสัมภาษณ์และจะ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครคัดเลือก ความรู้ความสามารถพิเศษ และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในงานต่างๆ เช่น ความรู้ที ่อาจใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่ และความรู้เรื ่องการรักษาความ
ปลอดภัยประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ภาษาพูด อารมณณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญหา และบุคลิกภาพอ่ืน 
   ข้อที่  8 กำหนดการคัดเลือก 
  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก กำหนดการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ผู้ที่มารายงานตัวเข้า
รับการคัดเลือกหลังจากทำการคัดเลือกผ่านไปแล้วเกินกว่า 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
   ข้อที่ 9 เกณฑ์การคัดเลือก และประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
     ผู ้ที ่ถือว่าสอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู ้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  สหกรณณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขหนองคาย จำกัด จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดลดลงมาตามลำดับ ในกรณีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต่ำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผุ้อยู่ใน
ลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู ้ความสามารถเฉพาะต่ำแหน่ งเท่ากันให้ผู ้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนกันก็ให้ผู้ได้หมายเลขประจำตัวก่อนอยู่ลำดับที่
สูงกว่า 
   ข้อที่ 10 การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด จะประกาศผลการคัดเลือกวันศุกร์ที ่ 20 
พฤษภาคม 2565 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผล
สอบการคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกได้
ใหม่แล้ว บัญชีได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
   ข้อที่ 11 การจ้างและการทำสัญญาจ้างของผู้ได้รับการคัดเลือก 
  การจ้างผู้สอบคัดเลือก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด จะจ้างตามลำดับที่ใน
บัญชีได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว 
 การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเหมาตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
อัตราว่าง โดยได้รับอัตราค่าตอบแทนตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศ 
   ข้อที่ 12 ขอสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาจ้างเหมา และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกจ้างเหมาบริการ 
  การลงนามในสัญญาจ้างเหมา ดำเนินการตามงบประมาณที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และ สงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิกการจ้างเหมา หากไม่ได้รับงบประมาณ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
 
 



ข้อที่ 13 หลักประกัน  
  บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งและจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)    
ต้องมีหลักค้ำประกันการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วย
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ. 2563 กำหนด 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม  2565       
 
 

            
                                                                (ดร.มะณู   บุญศรีมณีชัย) 
                                                            ประธานกรรมการ 
                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย  จำกัด 

 


