
 

ประกาศสหกรณ
ออมทรัพย
สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือจ างเหมาทําความสะอาดสหกรณ
ออมทรัพย
สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 

 
                     

ด�วยสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  มีความประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ�างเหมาทําความ 
สะอาดสหกรณ�ฯ จํานวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตําแหน&งท่ีจะดําเนินการจ างและเงินค&าจ างเหมาบริการ 
พนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา  ค&าจ�างเหมาบริการเดือนละ 7,000 บาท 
 

2. ระยะเวลาการจ าง 
ต้ังแต&วันท่ีลงนามในสัญญา  สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2564 
 

3. ลักษณะการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ภาคผนวก 1) 
ลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหน&ง ตามเอกสารภาคผนวก 1 แนบท�ายประกาศนี้ 
  

4. คุณสมบัติของผู สมัคร  
4.1   มีสัญชาติไทย 
4.2   มีอายุไม&ต่ํากว&า 25 - 35 ป<บริบูรณ�  นับถึงวันรับสมัคร 
4.3   มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น (ม.3) หรือเทียบเท&าไม&ตํ่ากว&านี้ 
4.4   ไม&เปCนผู�มีกายทุพพลภาพไร�ความสามารถ  
4.5   ไม&เปCนวัณโรคในระยะแพร&กระจายเชื้อ 
4.6   ไม&เปCนโรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเปCนท่ีรังเกียจแก&สังคม 
4.7   ไม&เปCนโรคติดยาเสพติดให�โทษ 
4.8   ไม&เปCนโรคพิษสุราเรื้อรัง 
4.9   ไม&เปCนโรคไตวายเรื้อรัง 
4.10  ไม&เปCนโรคสมองเสื่อม 
4.11  ไม&เปCนโรคทางจิตเวชในระยะท่ีปรากฏอาการเด&นชัดหรือรุนแรงและเปCนอุปสรรคต&อการ

ปฏิบัติงาน ในหน�าท่ี 
4.12  ไม&เปCนโรคติดต&อร�ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด&นชัดหรือรุนแรงและเปCนอุปสรรคต&อการ 
        ปฏิบัติหน�าท่ี   
4.13   ไม&เปCนผู�บกพร&องในศีลธรรมอันดี 
4.14   ไม&เปCนผู�มีหนี้สินล�นพ�นตัว 
4.15   ไม&เปCนผู�เคยถูกลงโทษถึงต�องออกจากงาน  หรือออกจากราชการหรือหน&วยงานของรัฐหรือเอกชน  

  ฐานทุจริตต&อหน�าท่ี 
4.16 ไม&เปCนผู�เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก  เว�นแต&ความผิดลหุโทษ หรือความผิด 

อันได�กระทําโดยประมาท 



4.17 ไม&เปCนผู�เคยลาออกจากสหกรณ�โดยได�กระทําผิดวินัยซ่ึงอาจต�องได�รับโทษ  ไล&ออก หรือให�ออก  
ตามระเบียบว&าด�วยวินัย  การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ�าหน�าท่ีและลูกจ�าง 

4.18  ไม&เคยถูกท่ีประชุมใหญ&ของสหกรณ�มีมติให�ถอดถอนออกจากตําแหน&งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต&อหน�าท่ี 

 4.19  ไม&เคยถูกให�พ�นจากตําแหน&งกรรมการ  หรือมีคําวินิจฉัยเปCนท่ีสุดให�พ�นจากตําแหน&งกรรมการ
ตามมาตรา 22(4)  แห&งพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ.2542  

 

 หมายเหตุ  ผู�ท่ีผ&านการคัดเลือกให�เปCนพนักงานทําความสะอาดตามประกาศนี้ ในวันท่ีเริ่มทํางานจะต�อง
ไม&เปCนลูกจ�างของส&วนราชการ  หรือพนักงานหรือลูกจ�างหน&วยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน หรือพนักงานหรือลูกจ�างของ
ราชการส&วนท�องถ่ิน  หรือพนักงานหรือลูกจ�างของนิติบุคคลหรือหน&วยงานอ่ืน 
    

5. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 ผู�สนใจ   สามารถขอรับแบบฟอร�มใบสมัคร   กรอกข�อมูลและยื่นใบสมัครด�วยตนเอง  ณ  ท่ีทําการ
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด ต้ังแต&วันท่ี  1 - 5  มีนาคม  พ.ศ.2564  ในวันและเวลาราชการ 
 

6. หลักฐานท่ีต องย่ืนพร อมใบสมัคร 
 6.1  รูปถ&ายหน�าตรง ไม&สวมหมวกและไม&สวมแว&นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว หรือ  2 นิ้ว   โดยถ&ายไว�ไม&เกิน  
1  ป< (นับถึงวันรับสมัคร)   จํานวน   1    แผ&น 
 6.2  สําเนาวุฒิการศึกษา  จํานวน    1   ฉบับ 
 6.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน   1   ฉบับ 
 6.4  สําเนาทะเบียนบ�าน  จํานวน  1  ฉบับ 
 6.5  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช&น  ใบสําคัญการสมรส , ใบหย&า  ใบเปลี่ยนชื่อ  ใบเปลี่ยนนามสกุล      
(ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในกรณีหลักฐานการสมัครไม&ตรงกัน)  จํานวนอย&างละ  1  ฉับ 

6.6  ใบรับรองแพทย�จากสถานพยาบาลของรัฐ  ออกไม&เกิน 1 เดือน   จํานวน  1  ฉบับ 
  

7. เง่ือนไขการรับสมัคร 
 ผู�สมัครจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว&า  เปCนผู�มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครและจะต�องกรอกรายละเอียดต&างๆในใบสมัครพร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม&ว&าด�วยเหตุใดๆ จนมีผลให�ผู�สมัครขาดคุณสมบัติตามประกาศดังกล&าว ให�ถือว&าการ
รับสมัครครั้งนี้ เปCนโมฆะสําหรับผู�สมัครผู�นั้น 

8. การประกาศรายช่ือผู มีสิทธิ์ 
 สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด    จะประกาศรายชื่อผู�สมัครเข�ารับคัดเลือกเพ่ือ 

จ�างเหมาทําความสะอาด  ในวันท่ี  5  มีนาคม  พ.ศ.2564  ทางเว็บไซต�ของสหกรณ�ฯ www.coop-nkp.com และ   
ปVดประกาศ ณ สํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

9. วัน เวลา สถานท่ี และวิธีการคัดเลือก 
ผู�มีรายชื่อตามประกาศ เข�ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ� ในวัน  8  มีนาคม  พ.ศ.2564  

ต้ังแต&เวลา  13.30 น.  เปCนต�นไป  
 



10. หลักเกณฑ
และวิธีการ
ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินเพ่ือคัดเลือกเปCนพนักงานทําความสะอาดสหกรณ�ออมทรัพย�

สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  ตามเกณฑ�การประเมินและวิธีการประเมิน ดังนี้
 

ทดสอบ 
1. ความเหมาะสมกับตําแหน&ง 
1.1 บุคลิกภาพ 
1.2 มนุษยสัมพันธ� 
1.3 จิตบริการ 
1.4 ทัศนคติต&อสังคมและหน&วยงาน
1.5 ภาพรวมในความเหมาะสมต&อ
ตําแหน&งงาน 

รวมคะแนน 
 

11. เกณฑ
การตัดสิน 
ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกเปCนพนักงานทําความสะอาดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม 
จํากัด 

จะถูกจัดจ�างตามลําดับคะแนนท่ีสอบได�   หากคะแนนเท&ากันจะให�ผู�ท่ีได�รับเลขประจําตัวสอบก&อนเปCนผู�อยู&ในลําดับท่ี
สูงกว&า 

12. การประกาศรายช่ือผู ผ&านการคัดเลือก
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด จะประกาศรายชื่อผู�ผ&านการคัดเลือกตามลําดับ

คะแนนสอบ ในวันท่ี  9  มีนาคม  พ
สํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด

13. การจัดทําสัญญาจ าง 
13.1  ผู�ผ&านการคัดเลือก จะได�รับการจ�างตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผู�ผ&านการคัดเลือก
13.2  ผู�ผ&านการคัดเลือก จะต�องทําสัญญาจ�างตามท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 

กําหนด โดยต องเตรียมหลักประกันการทํางานคือ ข าราชการระดับชํานาญการ ข้ึนไป
  13.3  ผู�ผ&านการคัดเลือกต�องพร�อมปฏิบัติงานในหน�าท่ี  ในวันถัดจากวันทําสัญญาจ�าง  หากผู�ผ&าน
การคัดเลือกไม&พร�อมปฏิบัติงาน สหกรณ�ฯจะยกเลิกการจ�างงานและเรียกผู�ผ&านการคัดเลือกในลําดับถัดไปข้ึนมา
ทดแทน 
 

       ประกาศ   ณ  วันท่ี  

                                                                                                     
    
    
    

หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือก 
ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินเพ่ือคัดเลือกเปCนพนักงานทําความสะอาดสหกรณ�ออมทรัพย�

จํากัด  ตามเกณฑ�การประเมินและวิธีการประเมิน ดังนี้ 

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ทัศนคติต&อสังคมและหน&วยงาน 

 
10 
10 
10 
10 
 

10 

สอบสัมภาษณ� วันจันทร�ท่ี 
ต้ังแต&เวลา 

50   

ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกเปCนพนักงานทําความสะอาดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม 

ท่ีสอบได�   หากคะแนนเท&ากันจะให�ผู�ท่ีได�รับเลขประจําตัวสอบก&อนเปCนผู�อยู&ในลําดับท่ี

การประกาศรายช่ือผู ผ&านการคัดเลือก 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด จะประกาศรายชื่อผู�ผ&านการคัดเลือกตามลําดับ

พ.ศ.2564 ทางเว็บไซต�ของสหกรณ�ฯ   www.coop-nkp.com

สํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 
 
คัดเลือก จะได�รับการจ�างตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผู�ผ&านการคัดเลือก

ผู�ผ&านการคัดเลือก จะต�องทําสัญญาจ�างตามท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 
กประกันการทํางานคือ ข าราชการระดับชํานาญการ ข้ึนไป

ผู�ผ&านการคัดเลือกต�องพร�อมปฏิบัติงานในหน�าท่ี  ในวันถัดจากวันทําสัญญาจ�าง  หากผู�ผ&าน
สหกรณ�ฯจะยกเลิกการจ�างงานและเรียกผู�ผ&านการคัดเลือกในลําดับถัดไปข้ึนมา

ประกาศ   ณ  วันท่ี  24  กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2564 

                                                                                                     
                                  (นางสาวรุ&งนภา   อุดานนท�
                                                  ประธานกรรมการ
                                สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด

ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินเพ่ือคัดเลือกเปCนพนักงานทําความสะอาดสหกรณ�ออมทรัพย�

วัน เวลา สถานท่ี 
ท่ี  8  มีนาคม พ.ศ.2564  

ต้ังแต&เวลา 13.30 น. เปCนต�นไป 

ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกเปCนพนักงานทําความสะอาดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม 

ท่ีสอบได�   หากคะแนนเท&ากันจะให�ผู�ท่ีได�รับเลขประจําตัวสอบก&อนเปCนผู�อยู&ในลําดับท่ี

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด จะประกาศรายชื่อผู�ผ&านการคัดเลือกตามลําดับ 
nkp.comและ  ปVดประกาศ  ณ 

คัดเลือก จะได�รับการจ�างตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผู�ผ&านการคัดเลือก 
ผู�ผ&านการคัดเลือก จะต�องทําสัญญาจ�างตามท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  

กประกันการทํางานคือ ข าราชการระดับชํานาญการ ข้ึนไป เปCนผู�คํ้าประกันการทํางาน 
ผู�ผ&านการคัดเลือกต�องพร�อมปฏิบัติงานในหน�าท่ี  ในวันถัดจากวันทําสัญญาจ�าง  หากผู�ผ&าน

สหกรณ�ฯจะยกเลิกการจ�างงานและเรียกผู�ผ&านการคัดเลือกในลําดับถัดไปข้ึนมา

 
นางสาวรุ&งนภา   อุดานนท� ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 


