ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง

พนักงานรักษาความปลอดภัย สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการคัดเลือกจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าวโดยรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

๒. ลักษณะงาน
๒.๑ ปฏิบัติงานในการเฝืาสถานที่ราชการในจุดหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อมิให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์
ต่อสถานที่ของหน่วยงาน ดูแล รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ มิให้ได้รับความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้งผู้บุกรุก

เข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม ตลอดจนความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยปฏิบัติ

ตามมาตรการควบคุมยานพาหนะและบุคคล เพื่อป้องกันมิให้ถูกขโมย หรือโจรกรรม
๒.๒ เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานติดตัวไว้ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที รับ-ส่ง
มอบงาน และประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งจัดทำรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำวันเพื่อ

รายงานให้หัวหน้าทราบ
๒.๓ ตกแต่งดูแลสวนและสนามหญ้ารอบๆ บริเวณสำนักงาน ปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก
ไม้ประดับ ขยายพันธุไม้ เพื่อให้หน่วยงานมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จัดตกแต่งและประคับอาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้าง

ของหน่วยงาน และทำความสะอาดเครื่องมือที่ใซ้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑. เพศชาย

๒. สัญชาติไทย
๓. อายุ ๒๕- ๕๕ ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
๔. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้ง ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ เวลากลางวัน และกลางคืน
๕. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ

๖. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก
และสำหรับคดีที่กระทำโดยประมาท

เว้นแต่คดีที่กระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ

หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ

สังคม
๓!. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใด ๆ
๘. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๙. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๕. อัตราค่าจ้าง...

๒
๔. อตราค่าจาง เดอนละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๖. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครและขอทราบรายละเอียดได้ ตั้งแต่วันที่

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๒® ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
เลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๒ ถนนลำพูน-ดอยศรีวิชัย ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร. ๐-๕๓๕๓-๗๖๑๐

๗. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก

ผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒® ธันวาคม ๒๕๖๔
(๔) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
(๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐาน

การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๖) ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่
กำกับไว้ด้วย
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และประเมินสมรรถนะโดยการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทาง
Website http://lamphun.cad.go.th

๙. วิธีการคัดเลือก
จะพิจารณาตามความเหมาะสมจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเดิมในการพิจารณา
ด้วย เช่น ประสบการณ์ ท’วงทีวาจา บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น

๑0. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือก ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนน หากคะแนนรวมเท่ากันผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่

ในลำดับที่สูงกว่า

ด®. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
จะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับ

ถัดไปจะขึ้นบัญชีไว้ โดยบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี
หรือจนกว่าจะมีการรับสมัครคัดเลือกใหม่

อนึ่ง ผู้ท,ี ได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ หากได้เรียกตัวมาปฏิบัติงานจะต้องทำสัญญาจ้างและวางเงิน
ประกันค่าเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ในอัตราร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น หล้าป้อม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีระยะเวลา

การจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อทำการคัดเลือกจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานดังกล่าวโดยรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน ๑ อัตรา

๒. ลักษณะงาน
๒.๑ ช่วยดำเนินการจัดอบรมคณะกรรมการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ด้านการเงินการบัญชี
และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช่ในการบริหารจัดการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ดี
๒.๒ ช่วยวางรูปแบบบัญชี และวางระบบการควบคุมภายในของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

๒.๓ ช่วยสอนแนะการจัดทำบัญชี งบทดลองและงบการเงินให้แก่คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
๒.๔ ช่วยติดตามและประเมินผลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
๒.๕ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป
๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก

๓.© คุณสมบัติทั่วไป
๑. สัญชาติไทย
๒. อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปี
๓. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟืนเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๔. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก

และสำหรับคดีที่กระทำโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

เว้นแต่คดีที่กระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ

ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ

สังคม
๕. ไม่เป็นผู้ดิดยาเสพติดใด ๆ

๖. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๗. ไม,เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี

๒. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
๓. มีทักษะในการพูดคุยสื่อสาร/ติดต่อประสานงาน
๔. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Excel และพิมพ์งานแบบสัมผัส
ได้เป็นอย่างดี

๔. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๔๕๐.๐๐ บาท

๕. ระยะเวลาการจ้าง...

๒

๕. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๖. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครและขอทราบรายละเอียดได้ ตั้งแต่วันที่

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
เลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๒ ถนนลำพูน-ดอยศรีวิชัย ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร. ๐-๕๓๕๓-๗๖๑๐

๗. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว โดยถ่ายไวีไม่เกิน ๖ เดือน

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา

ตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนิ้โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี

อำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐาน

การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๕) ใบรับรองแพทย์ทีมีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่

กำกับไว้ด้วย

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และประเมินสมรรถนะโดยการสอบ

สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทาง
Website http://lamphun.cad.go.th

๙. วิธีการคัดเลือก
จะพิจารณาตามความเหมาะสมจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเดิมในการพิจารณา
ด้วย เช่น ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น

๑0. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือก ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนน หากคะแนนรวมเห่ากันผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่

ในลำดับที่สูงกว่า
๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
จะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับ

ถัดไปจะขึ้นบัญชีไว้ โดยบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี

หรือจนกว่าจะมีการรับสมัครคัดเลือกใหม่
อนึ่ง ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ หากได้เรียกตัวมาปฏิบัติงานจะต้องทำสัญญาจ้างและวางเงิน

ประกันค่าเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ในอัตราร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(นางสาวบานเย็น หล้าป้อม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน

