
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ที่   8 / 2564 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  

---------------------------------- 
  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ชุดที่ 60/2564   
มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 12 มีนาคม 2564  เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จำกัด  ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา  อัตราเงินเดือน 10,570 บาท 

2. ระยะเวลาการจ้าง  12  เดือน 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (ภาคผนวก 1) 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศนี้ 

4. คุณสมบัติทั่วไป 
 4.1 เพศชาย หรือหญิง (ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น 
เนื่องจากได้ผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร)  
 4.2 มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
 4.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์  
 4.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
โรคยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคอย่างอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 4.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการ หรือหน่วยงาน 
ของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 4.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
 4.9 ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออก 
หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวน และการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 4.10 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 4.11 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก 
ตำแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22 (4)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
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5. การขอรับและย่ืนใบสมัคร 
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย

ตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  ทุกวันทำการ  (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  เลขที่ 23/17-20  
ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2384-2493-4 ต่อ 21 

6. ค่าสมัครและเงื่อนไขการสมัคร 
    ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชำระค่าสมัคร คนละ 100 บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  เมื่อสมัคร

แล้ว ค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสหกรณ์จะไม่คืนค่าสมัครสอบคัดเลือกในการสมัครด้วย   

7. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงประกอบการสมัคร 
7.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
7.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้แก่  ใบประกาศนียบัตร 

หรือปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง 
7.3 เอกสารและหลักฐานที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามผนวก 1 ฉบับจริง 

8. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
8.1 ภาพถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวดำ แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด  

1 นิ้ว จำนวน 3 รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
8.2 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าผู้สมัคร  

ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 4.4 
8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
8.5 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
8.6 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามข้อ 7.2 จำนวน 1 ฉบับ 
8.7 สำเนาเอกสารและหลักฐานที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามข้อ 7.3 ประเภทละ 1 ฉบับ 
8.8 สำเนาหลักฐานอื่น ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  หรือชื่อสกุล  การผ่านการเกณฑ์ทหาร 

หรืออ่ืนๆ ประเภทละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานพร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ และ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  สงวนสิทธิที่จะไม่คืนใบสมัครและเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัคร
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด 
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9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด     

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 5 เมษายน 2564  ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด  หรือทางเว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.spktcoop.com 

10. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 เมษายน 

2564  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. 

11. วิธีการสอบคัดเลือก 
11.1 สอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft office) 60 คะแนน  
11.2 สอบสัมภาษณ์ นำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   40 คะแนน 
 

12. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และคะแนนรวม  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หากมีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือคะแนนสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเกณฑ์ตัดสิน  และถ้าคะแนนยังเท่ากัน
อยู่อีก ให้พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ และหากคะแนนยังคงเท่ากันอยู่ ให้ตัดสินจากลำดับที่การสมัคร
สอบก่อนหลัง 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด มิได้ 
 

13. การประกาศผล 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 

23 เมษายน 2564  โดยจะเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ  และจะติดประกาศไว้        
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  และทางเว็บไซต์ www.spktcoop.com 

 

14.  การรายงานตัว 
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 และ 2 จะต้องมารายงานตัว ณ สำนักงานสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น.  หากไม่มารายงานตัว  สหกรณ์ฯ 
จะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับถัดไปแทน 

         ประกาศ  ณ  วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

(นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
        ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 
 
 
 

http://www.spktcoop.com/
http://www.spktcoop.com/


ผนวก 1 
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าทีธุ่รการ  
 

ลักษณะงาน 1. สแกนเอกสารสัญญาเงินกู้และค้ำประกัน เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์          
ขั้นต่ำเดือนละ 300 แฟ้ม 
2. ปฏิบัติงานต้อนรับส่วนหน้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมา
ติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
และสมรรถภาพที่ต้องการ 

1. อายุ 18 – 45 ปี 
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขา 
3. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในระบบปฏิบัติการ Windows และ
โปรแกรม Microsoft Office ได้ 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถปฏิบัติงานนอก
เวลาทำการได้ 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 

ค่าจ้าง และการจ้าง - อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 10,570 บาท 
-ปฏิบัติหน้าที่ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 
- สหกรณ์กำหนดให้พนักงานจ้างเหมาบริการ มีสิทธิลาหยุด โดยได้รับค่าจ้าง   
ปีละ 6 วันทำงาน  หากมีการลาหยุดมากกว่า 6 วันทำงาน ผู้รับจ้างจะถูกหัก
ค่าจ้างที่จะจ่ายให้สำหรับเดือนนั้นๆ ตามจำนวนวัน หรือจำนวนชั่วโมงท่ีขาด
งานแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ในการคำนวณให้ถือว่าหนึ่งเดือนมีจำนวนวันตามปฏิทิน 
และหนึ่งวันมี 7 ชั่วโมงทำงาน 
    กรณีมาปฏิบัติงานสายหรือเลิกงานก่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง เกิน 30 นาที/
วัน หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินกว่า 30 นาที /วัน คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง โดยเศษ
ของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง 
    การมาสายหรือเลิกงานก่อนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่ต้องปฏิบัติงานใน
วันหนึ่งๆ ถือว่าเป็นการหยุดงานหรือขาดงาน 
 

สวัสดิการ ไม่มีสิทธิรับสวัสดิการตามระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และระเบียบอื่นๆ         
ที่เก่ียวข้อง  
 

 
 


