
ประกาศ 
สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต ๊าเมืองพะเยา จ๊ากัด  

เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เปิดรับสมัครตั้งแต่  2/10/2561 – 10/10/2561  สอบวันที่  12/10/2561 

 ----------------------- 
  ด้วยทางสหกรณ์เล้ียงปลาบ้านต ๊าเมืองพะเยา จ๊ากัด ประสงค์จะรับสมัครบุคคล    
เพื่อเข้าท๊างานในต๊าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อต๊าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

ชื่อต๊าแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่ธุรการ   
- อัตราว่าง จ๊านวน 1 อัตรา   

  - ค่าตอบแทน 9,450 บาท/เดือน     
2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส๊าหรับต๊าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร  

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
        1. มีสัญชาติไทย 
        2. มีอายุ ตั้งแต่ อายุ 23 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี  
        3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ       

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก๊าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535               
   5.  ไม่เป็นผู้ด๊ารงต๊าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
ในพรรคการเมือง 
   6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ๊าคุกโดยค๊าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ๊าคุก เพราะกระท๊าความผิด
ทางอาญา 
   7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
   8.  มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะต๊าแหน่ง  
 1. คุณวุฒิท่ีใช้ส๊าหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ี เทียบได้ในระดับเดียวกัน , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค          
หรืออนุปริญญาตรีหรือปริญญาตรี  ขึ้นไป  
  2. มีความรู้ความสามารถท่ัวไป สามารถปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมายได้ โดยมีความรู้  
ด้านสหกรณ์, ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน, มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการ (พิจารณาเป็นพิเศษ)  

– เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานท่ีท๊าสูง 
– มีทัศนคติท่ีดีเป็นไปในแง่บวก 
– มีความคล่องแคล่ว 
– มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ 
– มีความละเอียดรอบคอบ 
– เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
– การช่วยเหลือผู้อื่นคือหัวใจหลักแห่งการท๊างาน 
– มีความใจเย็น เก็บอารมณ์ได้ 
– มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน 

3. การรับสมัคร  
3.1. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

ด้วยตนเอง ท่ีสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต ๊าเมืองพะเยา จ๊ากัด เลขที่ 136 หมู่ 8 ต๊าบลต ๊า อ๊าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

ระหว่างวันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 -
16.00 น. ในวันและเวลาราชการ   
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 3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
        1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด๊า ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่าย
คราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ๊านวน 2 รูป 
                2.  คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต๊าแหน่งท่ีสมัคร ฉบับจริง และส๊าเนา จ๊านวน 1 ฉบับ โดยจะต้อง
ส๊าเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอ๊านาจภายในวันปิดรับสมัคร 
        3. บัตรประจ๊าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมส๊าเนา อย่างละ 1 ฉบับ ท้ังนี้ 
ให้ผู้สมัครเขียนค๊ารับรองส๊าเนาถูกต้องและลงชื่อก๊ากับด้วย 
                4.  หลักฐานอื่น เช่น ใบส๊าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ี
หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส๊าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
        5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง    

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส๊าหรับต๊าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง    
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามวุฒิของต๊าแหน่งท่ีสมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรอันมีผลท๊าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส๊าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 4.1 การสอบคัดเลือกรอบท่ี 1 ในวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

- ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และความรู้ท่ัวไป เวลา 09.00 – 10.00 น.   
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ เวลา 10.30 – 12.00 น. 
- ความรูค้วามสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เวลา 9.00 – 10.00 น 
- สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ส๊าหรับผู้ผ่านการทดสอบรอบท่ี 1)      

ในวันท่ี  12 ตุลาคม  2561. เวลา 13.00 น.  
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5. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผูท่ี้จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนการสอบข้อเขียนความรู้เกี่ยวกับ
สหกรณ์และบัญชี แต่ละภาครวมแล้วไม่ต่๊ากว่าร้อยละ 60 หลังจากนั้น จะจัดให้มีการสอบ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งล๊าดับท่ีเรียงจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล๊าดับในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันทุกภาคให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียน
เท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก  
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ณ สหกรณเ์ลี้ยงปลาบ้านต ๊าเมืองพะเยา 
จ๊ากัด  
          -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือก ภายใน 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สหกรณ์เลี้ยงปลา
บ้านต ๊าเมืองพะเยา จ๊ากัด  
7. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว 
 - ผู้สอบผ่าน จ๊านวน 1 อัตรา เข้ามารายงานตัว วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ณ ส๊านักงาน
สหกรณ์เล้ียงปลาบ้านต ๊าเมืองพะเยา จ๊ากัด 136 ม.8 ต.บ้านต ๊า อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
 โดยให้ผู้ท่ีสอบผ่านการคัดเลือก  อันดับท่ี 1 เข้ามารายงานตัว  ในวันท่ี 16 ต.ค. 2561 
เวลา 10.00 น. ถ้าไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบก๊าหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

 
  ( นายมนัส นามบ้าน  ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์เล้ียงปลาบ้านต ๊าเมืองพะเยา จ๊ากัด 

 


