
 

 

 

ประกาศ 

สหกรณ์การเกษตรป่าซาง จ ากัด 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ต าแหน่งเจ้าหน้าทีก่ารตลาด 

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

ด้วย สหกรณ์การเกษตรป่าซาง จ ากัด มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา              

และเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด จ านวน  ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ต าแหน่งที่รับสมัคร 

 เจ้าหน้าที่การตลาด จ านวน ๑ อัตรา เพศชาย 

 
อัตราค่าจ้าง 

 อัตราค่าจ้าง ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๘๓๐ บาท  

 
๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๑.๑. คุณสมบัติทั่วไป 

๑. มีสัญชาติไทย เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 

๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๔๐ ปี บริบูรณ์ 

๓. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามคือเป็นโรคตามที่ก าหนด 

- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจติฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ  

- ไม่เป็นโรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตราย  

- โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

- โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๔. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี



 
 

๒ 
 

 

๕. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

๖. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ         

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอันกระท าโดยประมาท 

๘. ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์ โดยได้กระท าความผิดวินัย ได้รับโทษไล่ออกหรือให้ออกตาม

ระเบียบว่าด้วยวินัยส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

๙. ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะ       

เหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

๑๐. ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หริอมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ

ตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ 

๑๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดล าพูนและเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

แนบท้ายประกาศนี้ 

 

๒. ก าหนดการรับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์ ฯ  

  ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  เวน้วันหยุดราชการ 

 

๓. เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 

๓.๑. ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของ

 ตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้ เข้ารับการ

 คัดเลือกเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้ง    

 ต้องเหมือนกัน) 

๓.๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน  ๑  ปี  และเป็นรูปถ่าย   

 ครั้งเดียวกัน จ านวน ๒ รูป
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๓.๓. ระเบียนแสดงผลการเรียน วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

 สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่

 สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัคร

 จนถึงวัน สุดท้ายพร้อมถ่ายส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษา

 ดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ

 สาขาวิชาที่ส าเร็จ การศึกษาและวันที่ ที่ได้รับซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันเปิดรับสมัครวัน

 สุดท้ายมายื่นแทนได้ 

๓.๔. บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 

๓.๕. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุล)  

 ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.๖. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.๗. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกให ้

 ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 

๓.๘. ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบน้ีจะไม่จ่ายคืนให้ในทุกกรณี) 

 

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 

๔. วิธีการสอบ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ หลักการ และอุดมการณ์สหกรณ์ 

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

- ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
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๕. ก าหนดการสอบ ผลการสอบ และรายงานตัว ณ ส านักงานสหกรณก์ารเกษตรป่าซาง จ ากัด 

วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ เวลา  ๑๐.๐๐ น.   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ 

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  - ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับ อดุมการณ์  หลักการ 

         และวิธกีารสหกรณ์  กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์

         ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ ์

       - ความรู้เกี่ยวกับงานในต าแหน่งหน้าที่ 

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.   - ประกาศรายชื่อ ผู้ผา่นการสอบข้อเขียน 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.   - สอบสัมภาษณ ์

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.   - ประกาศผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.   - รายงานตวั 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น.   - เริ่มท างาน 

 

หมายเหตุ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 

(นายค าจันทร์  แก้วบุญเรือง) 

ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรป่าซาง จ ากัด 



 
 

๕ 
 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรป่าซาง จ ากัด 

ต าแหน่ง 

- เจ้าหน้าที่ตลาด จ านวน ๑ อัตรา เพศชาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวข้อง 

๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจการซื้อและการขาย

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมไปถึงการวางแผนและบริหารยอดขายให้

เป็นไปตามเป้าหมาย 

๓. มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความ

รับผิดชอบของต าแหน่ง 

๔. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office (Excel,World,PowerPoint) 

๕. สามารถขับรถจักยานยนต์และรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์,รถยนต์) 

๖. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานได้อย่างเหมาะสมกับต าแหน่ง 

วิธีการคัดเลือก 

๑. ความรู้ความสามารถทัว่ไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน 

 ทดสอบความสามารถในวิชาความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ พ.ร.บ. สหกรณ์

 กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

๒. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ๑๐๐ คะแนน 

 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง 

๓. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก 

- ประวัติส่วนตัว  

- ประวัติการศึกษา  



 
 

๖ 
 

- ประวัติการท างาน  

- การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ท่วงทีวาจา อุปนิสัย บุคลิกภาพ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน

รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
  ทั้งนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนรายวิชา ได้แก่ การสอบ

ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งไม่น้อยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐             

และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมดแล้วให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์       

การตัดสินใจเข้าสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

- ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้น         

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบได้ 

- การตัดสินของคณะอนุกรรมการด าเนินการสอบถือเป็นอันสิ้นสุด


