
  
 

ประกาศ 
สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ ากดั 

ครัง้ที่   13 / 2564 
เรือ่ง  การรบัสมคัรและคดัเลอืกเจ้าหนา้ทีส่หกรณ ์ในต าแหนง่ 

“เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ จ านวน 1 ต าแหนง่” 
----------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด ข้อที่ 76 ประกอบกับมติ 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่  22 เมษายน 2564 มีมติ เป็นเอกฉันท์ 
ให้รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน 1 ต าแหน่ง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 สามารถท างานให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด ได้เต็มเวลา มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีใจรักในงานบริการ 
1.3 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
1.4 ไม่เป็นบุคคลเคยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถงงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ไม่เป็นบุคคลที่หลบหนี้คดีอาญา และไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 
1.5 ไม่เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานหรือออกจากราชการในองค์กรของรัฐ 

องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันอื่น 
1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ โดยได้กระท าผิดวินัยซง่งได้รับโทษไล่ออก หรือให้ออก

ตามระเบียบว่าด้วยวินัยและการลงโทษ 
1.7 ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเกณฑ์ทหาร 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถงงวันรับสมัคร) 
2.2 ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

(หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสหกรณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  
2.3 ต้องมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
2.4 มีความซื่อสัตย์และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้เต็มที่ 

3. วัน เวลา การรับสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 - 22 พฤษภาคม 2564 

4. รายละเอียดการรับสมัคร 
 กรอกใบสมัคร (ดาวน์ โหลดเอกสารได้ที่  www.policehospital-coop.com) โดยส่งทาง

ไปรษณีย์ถงงสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด เลขที่ 492/1 อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์  02-251-1070, 02-652-5152 หรือ E-mail : 
info@policehospital-coop.com ทั้งนี้ให้น าเอกสารประกอบการสมัครมายื่น ณ วันทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ 



5. หลักฐานประกอบการสมัคร 
5.1 ใบสมัคร ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 
5.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา  
5.5 ส าเนาคุณวุฒิการศงกษา    จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา  
5.6 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จ านวน 1 ฉบับ 
5.7 หากผู้สมัครเป็นชาย ให้แนบส าเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร 

6. การพิจารณาการคัดเลือก และวันที่คัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

6.1 สัมภาษณ์ และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ผ่าน ZOOM (100 คะแนน) ในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2564 

 ความเหมาะสม ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การท างานเป็นทีม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

6.2 หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ ทางสหกรณ์จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทราบ และต้อง
ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด ในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2564 

 ทดสอบความรู้ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft word, Excel, PowerPoint 
7. วันประกาศผลการคัดเลือก 

 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
8. อัตราเงินเดือนและการบรรจุแต่งตั้ง 

8.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินได ้15,000.- บาท และสวัสดิการอื่นๆ ที่สหกรณ์ก าหนด 
8.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องท าสัญญาจ้างทดลองงานไว้กับสหกรณ์ เป็นเวลา 3 เดือน 
8.3 เมื่อผ่านการทดลองงาน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

9. หลักประกันการท างานตามสัญญาจ้าง ข้อใดข้อหนง่งดังต่อไปนี้ 
9.1 บุคคลที่ เป็นข้าราชการพลเรือน ไม่ต่ ากว่าระดับปฏิบัติการ หรือข้าราชการต ารวจ 

ข้าราชการทหาร ระดับสัญญาบัตร หรือเทียบเท่า จ านวน 1 คน หรือ 
9.2 เงินสด หรือ อสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นประกันในวงเงินไม่ต่ ากว่า 50,000 บาท 

 ประกาศ ณ วันที่  23 เมษายน 2564 

   พันต ารวจเอก ดนุกฤต  กลัมพากร 
( ดนุกฤต  กลัมพากร ) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 

ตรวจแลว้ถกูต้อง 
 รองผู้จัดการ สอ.รพ. น.ส. ........................................................ วันที่ ........../........../2564 
 ผู้จัดการ  สอ.รพ.  น.ส. ........................................................ วันที่ ........../........../2564 



 
 

เลขที่ใบสมัคร.............. 
ใบสมัครงาน 

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง 
ข้อมลูสว่นตวั 

ชื่อ................................................................................. นามสกลุ................................................................................ 
Name…………..…………………………………………………….. Surname………………………………..………………………….......... 
เลขบตัรประชาชน..............................................เพศ  ชาย หญิง  วัน/เดือน/ปีเกิด.......................อายุ..........ปี     
สถานภาพ  โสด   สมรส    หย่า   หม้าย   น้ําหนกั..........................กก. สว่นสงู............................ซม.  
สญัชาติ........................... เชือ้ชาติ........................... ศาสนา..................................... หมูเ่ลือด...................................  
ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  ปลดเป็นทหารกองหนุน   ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ จะเกณฑ์ในปี..………. 

ทีอ่ยู/่สถานทีต่ดิต่อ 
ทีอ่ยูป่จัจุบนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้บ้านเลขที…่……..….……….. หมู่ที่.......................... ถนน ............……………....…..........  
ตําบล/แขวง..........……………………... อําเภอ/เขต……………………………………. จังหวัด.….....…………...........…….............. 
รหัสไปรษณีย์…………………….……... โทรศัพท์…………………………................... มือถือ....................................................  
อีเมล์.........................…………………………… 

ประวตักิารศกึษา 
 

ระดับการศึกษา สถานศกึษา สาขาวชิา ตั้งแต ่ ถึง คะแนนเฉลีย่
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
ปวช.    
ปวท. / ปวส.    
ปริญญาตร ี    
อ่ืนๆ    

ความสามารถพิเศษ 
 

พมิพด์ีด :   ไม่ได้  ได้          ไทย ............ คํา/นาที               อังกฤษ............ คํา/นาที
คอมพิวเตอร ์ :   ไม่ได้  ได้  ระบุ ………………………………………………………… 
งานอดิเรก : ระบุ  ……………………………………………………………………………………….... 
ความรู้พเิศษ : ระบุ  ……………………………………………………………………………………….... 
อื่นๆ : ระบุ  ……………………………………………………………………………………….... 

 



รายละเอยีดของงานทีผ่า่น (เรยีงลําดับจากปัจจบุนัไปอดตี) 
 

สถานทีท่าํงาน 
ระยะเวลา  ตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน ค่าจา้ง เหตทุีอ่อก

เริม่ ถึง
1. ที่ทํางานปัจจุบัน   

2.   

3.   

4.   

กรณฉีกุเฉนิบคุคลทีต่ิดต่อได ้แจ้งช่ือ-นามสกุล ……......................................................................................................... 
เก่ียวข้องกับผู้สมัคร ............................... ทีอ่ยู่ ................................................................................................................ 
โทร. ...................................................................................................…... 

ข้าพเจ้า  ไม่เคย  เคย ต้องโทษจําคุกความผิดฐาน.................................................. 
  ไม่เคย  เคย ถูกปลดออกให้ออก หรือเลิกจ้าง โดยมีความผิดวินัย 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากให้ข้อความอันเป็นเท็จ 
ยินดีให้ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด เลิกจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ และจะไม่เรียกร้องสิ่งอ่ืน
ใดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ที่นอกเหนือจากข้อตกลงและสภาพการจ้าง รวมทั้งเมื่อได้เข้า
ทํางานแล้ว และหากต้องพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด หักเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชดใช้หน้ีสิ้นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
จนหมด และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 

       ……………………............…………………………….. 
   ลายมือช่ือผู้สมคัร  
       ............./................./............ 

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 
   1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
   2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  1 ฉบับ 
   3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
   4. สําเนาคุณวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ 
   5. ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน  

  6. หากผู้สมัครเป็นชาย ให้แนบสําเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร 


