
 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จํากดั 

ประกาศ ที� ��/�!"# 

เรื�อง    การรับสมัครบุคคลเพื�อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

……………………………………………………… 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จาํกดั  มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื%อบรรจุและแต่งตั(งใ ห้

เป็นเจา้หนา้ที%สหกรณ์ โ ดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี(  

๑. ชื�อตําแหน่ง และลกัษณะงานที�จะปฏิบัติ 

๑.๑ ตาํแหน่งเจา้หนา้ที%สินเชื%อ 

ลกัษณะงานที%จะปฏิบติั 

(๑) งานดา้นรับคาํขอและตรวจสอบเอกสาร 

(ก) รับคาํขอกูเ้งินจากสมาชิก และตรวจสอบคาํขอกูเ้งินฉุกเฉิน เงินกูส้ามญั และเงินกู ้

พิเศษ ของสมาชิกเกี%ยวกบัการถือหุน้ และหนี(ของสมาชิก ก่อนดาํเนินการต่อไปตามประเภทของคาํขอกูเ้งิน 

(ข) ตรวจสอบหลกัประกนัเงินกู ้สาํหรับเงินกูพิ้เศษให้จดัส่งเอกสารหลกัฐานใหบ้ริษทั 

ประเมินที%สหกรณ์คดัเลือกไวป้ระเมินหลกัประกนัตามระเบียบของสหกรณ์ 

(ค) รับคาํขอเปลี%ยนแปลงเงินงวดชาํระหนี(  และเปลี%ยนการคํ(าประกนัเงินกู ้เพื%อตรวจสอบ 

รายละเอียดก่อนเสนอคณะกรรมการเงินกูต่้อไป 

(ง) ส่งหนงัสือยืนยนัการคํ(าประกนัเงินกูส้ามญั ใหผู้ค้ ํ(าประกนัยืนยนัวา่เป็นผูค้ ํ(าประกนัจริง 

(จ) จดัทาํทะเบียนคาํขอกูเ้งินแต่ละประเภท 

(ฉ) พิมพ์เอกสารประเภทเงินกูพิ้เศษ เพื%อเตรียมจดนิติกรรมจาํนอง จดัทาํประกนัอคัคีภยัหลกั 

ทรัพยที์%จาํนอง และจดัเก็บเอกสารทุกประเภทภายหลงัจดนิติกรรมเรียบร้อยแลว้ 

(๒) งานดา้นการประชุมของคณะกรรมการเงินกู ้

(ก) จดัทาํวาระการประชุมเพื%อพิจารณาเงินกูส้ามญัและเงินกูพิ้เศษ ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการ 

เงินกูพิ้จารณาเพื%อเสนอประธานคณะกรรมการเงินกูก้าํหนดวนัประชุม 

(ข) จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการเงินกูต้รวจสอบ 

ความถูกตอ้งก่อนเสนอประธานคณะกรรมการเงินกูล้งนามต่อไป 

(ค) สรุปผลการใหกู้แ้ก่สมาชิกใหผู้จ้ดัการเพื%อรายงานคณะกรรมการดาํเนินการใ นการประชุม 

ประจาํเดือน 
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(๓) งานดา้นการจ่ายเงินกู ้

(ก) เงินกูฉุ้กเฉิน จ่ายตามหลกัเกณฑค์ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(ข) เงินกูส้ามญั เมื%อไดรั้บหนงัสือยืนยนัการคํ(าประกนัจากผูค้ ํ(าประกนัแลว้ ใหส่้งเจา้หนา้ที% 

ฝ่ายการเงินขออนุมติัการจ่ายเงินใหส้มาชิกต่อไป 

(ค) เงินกูพิ้เศษ อสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอื%นมาจาํนองเป็นประกนัเต็ม 

จาํนวนเงินกูใ้นส่วนที%เกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้ท ั(งนี(การพิจารณามูลค่าอสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่เกิน ABB% ของราคา

ประเมิน 

(ง) เงินกูพิ้เศษ กรณีนาํที%ดินเปล่ามาจาํนองเป็นประกนั การพิจารณามูลค่าอสังหาริมทรัพยต์อ้ง 

ไม่เกิน DB% ของราคาประเมิณ 

(จ) เงินกูพิ้เศษที%มีสินทรัพยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั จะจ่ายเงินใหแ้ก่สมาชิกไดเ้มื%อมีการ 

จดจาํนองเรียบร้อยแลว้ 

(๔) งานดา้นรายงาน ทะเบียนและเก็บรักษาเอกสารหลกัฐาน 

(ก) จดัทาํทะเบียนกูเ้งินฉุกเฉิน กูเ้งินสามญั และกูเ้งินพิเศษ 

(ข) รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานเกี%ยวกบัการกูเ้งิน เช่น คาํขอกูเ้งิน หนงัสือสัญญากู ้

เงินหนงัสือคํ(าประกนั ให้อยู่ในที%ปลอดภยัเป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถว้นสะดวกแก่การตรวจสอบ 

(ค) กรณีสมาชิกเสียชีวติ ลาออกจากงาน หรือพน้สภาพการเป็นสมาชิก เป็นผูมี้หนี( สิน 

กบัสหกรณ์ 

๑) หากมีหนี( สินตํ%ากวา่หุ้นสะสมและไม่ไดค้ํ(าประกนัเงินกูส้ามญัใหแ้ก่สมาชิกรายอื%น 

ใหเ้สนอผูจ้ดัการพิจารณา 

๒) หากมีหนี( สินสูงกวา่หุน้สะสม และเงินฝากหรือเป็นผูค้ ํ(าประกนัเงินกูใ้หส้มาชิกอื%น 

ใหเ้สนอคณะกรรมการเงินกูพิ้จารณา 

๓) สาํหรับสมาชิกที%เสียชีวติ หรือพน้สภาพจากการเป็นสมาชิก บริษทัหรือหน่วยงาน 

ตน้สังกดัจะจดัทาํหนงัสือตรวจสอบหนี( สินให้แก่สหกรณ์ เพื%อตรวจสอบหนี( สินที%มีกบัสหกรณ์เพื%อนาํเงินสาํรอง 

เลี(ยงชีพของสมาชิกที%พึงจะไดรั้บ เพื%อนาํมาชาํระหนี(  

๔) ดาํเนินการอื%นๆ ตามที%สหกรณ์กาํหนดเพื%อใหผู้ค้ ํ(าประกนัรับผิดชอบตามสัญญาเงินกู ้

๕) ปฏิบติังานอื%น ๆ  ตามที%ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการ 

(๕) งานนิติกรรมสัญญา 

๑) ตรวจสอบอสังหาริมทรัพย ์

๒) ตรวจสอบเอกสารสิทธิI  

๓) ตรวจสอบงานก่อสร้างกรณีกูเ้พื%อต่อเติม หรือเพื%อก่อสร้าง 

๔) จดัทาํเอกสารนิติกรรมสัญญาที%เกี%ยวขอ้งเพื%อจดนิติกรรมจาํนอง 

๕) ควบคุมการจดทะเบียนจาํนอง การไถ่ถอนหลกัประกนั 
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๖) นดัหมายสมาชิกเพื%อจดนิติกรรมสัญญา และนิติกรรมจาํนอง 

๗) ตรวจสอบรายละเอียดและจดัทาํนิติกรรมเกี%ยวกบัวงเงินและหลกัประกนั  

 อตัราว่าง  จาํนวน ๑ อตัรา 

 อตัราค่าตอบแทน เดือนละไม่นอ้ยกวา่ ๑๕,๐๐๐ บาท  

       ค่าครองชีพเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

(๑) ไดรั้บวฒิุปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบญัชีและการเงิน 

หรือสาขาอื%นที%เกี%ยวขอ้ง (หากมีประสบการณ์การทาํงานเกี%ยวกบัสหกรณ์จะไดรั้บการพิจารณาเป็น

พิเศษ) 

(๒) มีความรู้ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ( Microsoft office ,word ,excel ,powerpoint) 

(๓) สามารถขบัรถยนต์ได ้และมีใบอนุญาตขบัขี% 

(๔) สามารถปฏิบติังานต่างจงัหวดัได ้

๒. คุณสมบัติทั�วไปของผู้สมัคร 

(๑) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 

(๒) มีอายุไม่ตํ%ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั%นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั(งไม่เป็นโ รค 

เรื( อน วณัโ รคระยะอนัตราย โ รคเทา้ชา้งในระยะที%ปรากฏอาการเป็นที%รังเกียจแก่สังคม โ รคพิษสุราเรื(อรัง โ รคอย่าง

อื%นตามที%คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด หรือเสพยาเสพติดใหโ้ ทษ 

(๔) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 

(๕) ไม่เป็นผูมี้หนี( สินลน้พน้ตวั 

(๖) ไม่เคยเป็นผูถู้กลงโ ทษถึงตอ้งออกจากงาน  

(๗) ไม่เคยเป็นผูเ้คยไดรั้บโ ทษจาํคุกโ ดยพิพากษาถึงที%สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโ ทษ หรือความผิด 

อนัไดก้ระทาํโ ดยประมาท 

(๘) ไม่เคยเป็นผูล้าออกจากสหกรณ์โ ดยไดก้ระทาํผิดวินยัซึ% งตอ้งไดรั้บโ ทษไล่ออก หรือให้ออกตาม 

ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที%และขอ้บงัคบัการทาํงาน 

๓. การรับสมัครคัดเลือก 

๓.๑ วนั เวลา และสถานที%รับสมคัรคดัเลือก 

     ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรคดัเลือกขอและยื%นเอกสารใบสมคัรดว้ยตนเองไดที้% ห้องสหกรณ์ฯ 

ศูนยป์ฏิบติัการ ปตท. จาํกดั เลขที% ๕๙ หมู่ ๘ ถนนออ้มเมือง ตาํบลนาป่า อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี   

ตั(งแต่วนัที% ๒๕ มิถุนายน – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในวนัและเวลาทาํการ หรือ Email:pttngbs@gmail.com  

สอบถามรายละเอียดเพิ%มเติมไดที้% โ ทร. ๐๙๒ ๗๕๙๖๙๙๘ , ๐๙๒ ๗๕๙๔๐๑๘ 
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๓.๒ เอกสารหลกัฐานที%ตอ้งนาํมายื%นพร้อมใบสมคัร 

(๑) รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด ๑.๕x๒ นิ(ว โ ดยถ่ายครั( งเดียวกนัไม่

เกิน ๑ ปี นบัถึงวนัปิดรับสมคัร จาํนวน ๒ รูป 

(๒) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวนอย่างละ ๑ ฉบบั 

(๓) สาํเนาปริญญาบตัร / สาํเนาประกาศนียบตัร และสาํเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

อย่างละ ๑ ฉบบั โ ดยตอ้งสาํเร็จการศึกษาและไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติัภายในวนัปิดรับสมคัร 

(๔) สาํเนาหลกัฐานการที%แสดงวา่เป็นผูผ่้านการเกณฑท์หาร (กรณีเพศชาย) 

(๕) หลกัฐานอื%น ๆ  เช่น ใบเปลี%ยนชื%อ – นามสกุล (กรณี ชื%อ – นามสกุล ในหลกัฐานการสมคัร 

ไม่เหมือนกนั) 

     ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมคัรคดัเลือก 

   ผูส้มคัรคดัเลือกตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัรคดัเลือก จาํนวน ๒๐๐ บาท และจะไม่คืนใหไ้ม่ 

วา่กรณีใด ๆ  

๔. เงื�อนไขการสมัครสอบ 

ผูส้มคัรตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัทั%วไป และคุณสมบติั 

เฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมคัรใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที%มีความผิดพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัรไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษา

ไม่ตรงตามวฒิุของตาํแหน่งที%สมคัรอนัมีผลทาํใหผู้ส้มคัรไม่มีสิทธิสมคัรตามประกาศรับสมคัรดงักล่าวใหถื้อวา่การ

รับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการคดัเลือกสรรครั( งนี( เป็นอนัโ มฆะสาํหรับผูน้ั(น 

๕. ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาํหนดการคัดเลือก 

คณะกรรมการสรรหาบุคลาการเพื%อคดัเลือกเป็นเจา้หนา้ที%สหกรณ์ จะตรวจสอบคุณสมบติัของ 

ผูส้มคัรหากมีคุณสมบติัครบถว้นและเหมาะสมแลว้ จะดาํเนินการดงันี(  

- ประกาศรายชื%อผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือกในวนัที% ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓   

- กาํหนดการสอบขอ้เขียน วนัที% ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ศูนยป์ฏิบติัการชลบุรี 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

- ประกาศรายชื%อผูมี้สิทธิเขา้รับการสัมภาษณ์  วนัที% ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

- กาํหนดการสัมภาษณ์ วนัที% ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ศูนยป์ฏิบติัการชลบุรี 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

- ประกาศผลผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นเจา้หนา้ที%สินเชื%อสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จาํกดั 

วนัที% ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 



~ ๕ ~ 

 

๖. หลกัเกณฑ์และวธีิการคัดเลือก 
การทดสอบ คะแนนเต็ม วิธีการคดัเลือก 

สอบวิชาภาคความรู้ความสามารถทั%วไป 
- ความรู้ที%เกี%ยวกบังานสหกรณ์ เช่น กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ขอ้บงัคบั และ

ระเบียบสหกรณ์ 
- ความรู้ทั%วไปและความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

๑๐๐ สอบขอ้เขียน 

ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวฒิุภาวะอารมณ์ 
- ความคิดริเริ%ม และปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษยสมัพนัธ์ ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม 
- การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

๑๐๐ สอบสมัภาษณ์ 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 

๗.๑ ผูส้อบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนั ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือวา่เป็นผูส้อบได ้

๗.๒ การขึ(นบญัชีผูผ่้านการคดัเลือก ใหเ้รียงตามลาํดบัคะแนนจากผูส้อบไดค้ะแนนสูงสุดมายงั 

ผูส้อบไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ ถา้ยงัไดค้ะแนนเท่ากนั ใหผู้ไ้ดรั้บเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัที%สูงกวา่ 

๘. การประกาศรายชื�อและการขึAนบัญชีรายชื�อผู้ผ่านการคัดเลือก 

๘.๑ สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จาํกดั จะประกาศรายชื%อผูผ่้านการคดัเลือกตามลาํดบัคะแนน 

ที%สอบได ้ใหท้ราบทางเวบ็ไซต์ www.pttngbsc.com  

 ๙.   การจ้างและเงื�อนไขการจ้าง 

      ๙.๑ การจา้งสหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จาํกดั จะพิจารณาจา้งผูที้%ไดค้ะแนนสูงสุดเป็นลาํดบั

แรก หากผูผ่้านการคดัเลือกถึงลาํดบัที%จะจา้ง ไม่ประสงคจ์ะเขา้ปฏิบติังานในตาํแหน่งที%วา่ง จะถือวา่สละสิทธิไม่เขา้

รับการจา้ง สหกรณ์จะเรียกจากผูขึ้(นบญัชีในลาํดบัถดัไปมาปฏิบติังาน 

      ๙.๒ ผูผ่้านการคดัเลือกจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามที%สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท.จาํกดั กาํหนด 

      ๙.๓ ผูไ้ดรั้บการจดัจา้งตอ้งจดัหาหลกัทรัพยค์ํ(าประกนัหรือบุคคลคํ(าประกนัตามที%สหกรณ์ออมทรัพย ์

ธุรกิจก๊าซ ปตท.จาํกดั กาํหนด 

 

 

      ประกาศ ณ วนัที% ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

       ( นายไพศาล  สลกัฤทยั ) 

       ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคลากรเพื%อคดัเลือกเป็นเจา้หนา้ที%สหกรณ์ 

 


