
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
เรื่อง   รับสมคัรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเปน็เจา้หน้าที่บญัชีและการลงทนุ 

--------------------- 
 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งต้ัง
เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คุณสมบัติทั่วไป 
  1.1 มีสัญชาติไทย 
  1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนญูด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น       
   โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  1.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
   1.5 มีมนุษย์สมัพันธ์ดี มีความรับผดิชอบ มีความอดทน และประสานงานกับผู้อ่ืนได้ดี 
   1.6  มีความขยัน ทุม่เท มคีวามละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
   1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สนิล้นพ้นตัว  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
   1.8 ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหนว่ยงานใด ๆ มาก่อน 
   1.9 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
    ความผิด อันได้กระทําโดยประมาท 
  1.10 หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  2.1 สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญช ี
  2.2 เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันรับสมคัร 
 3. ประสบการณก์ารทํางาน  
  3.1  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการบัญชี หรือ ด้านการบัญชีสหกรณ์  
         ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
  3.2  มีประสบการณด้์านการตรวจสอบบัญช ีด้านการสอบบัญช ีไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 4. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  4.1  งานบันทึกบัญชีรับ – จ่าย และรายวันทั่วไป 
  4.2 งานด้านกระทบยอดบญัชีต่าง ๆ ในบัญชแียกประเภททั่วไป 
  4.3 จัดทํางบการเงนิ งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
  4.4  งานเกี่ยวกับภาษีอากร 
  4.5 งานวิเคราะห์ขอ้มูล และงานพิจารณาเสนอเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ 
  4.6 งานเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล 
  4.7 งานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องกับงานบัญชี 
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 5. วัน เวลา และสถานทีท่ี่รับสมัคร 
  5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.025798899.com
   ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  
  5.2 ย่ืนใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ถึง         

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  โดยย่ืนใบสมัครเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com และให้นําเอกสารฉบับจริงมายื่นใน        
วันสอบข้อเขยีนหากไม่นํามาแสดงจะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน 

 6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร (เอกสารที่เป็นสําเนาต้องมีการรับรองสําเนา) 
  6.1 ใบสมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความด้วยลายมือของตนเอง หรือพิมพ์ข้อความลงใน
   ใบสมัครของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสําเนา 
   ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบสมัครเป็นหลักฐานสําคัญ ประกอบการยืนยันตัวบุคคล จึงต้อง   
   ลงลายมือชื่อในเอกสารเหมือนกันทุกฉบับ 
  6.2 สําเนาปรญิญาบัตรระดับปรญิญาตรีขึน้ไป และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
  6.4 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล   
  6.5 หลักฐานการผา่นการคัดเลือกทหาร (กรณผีู้สมัครเป็นเพศชาย) 
  6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
    ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) 
  6.7 ใบรับรองแพทย์ 
  6.8 หลักฐานหรือหนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน หรือประสบการณ์การทํางาน สําเนาเอกสาร
    ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ของสําเนาเอกสาร 

  เอกสารและหลักฐานตามข้อ 6.1 ถึง 6.8 ให้ผู้สมัครสแกนเป็น PDF ไฟล์ Save ไฟล์
  เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวและตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร โดยย่ืนเอกสาร
  ผ่านช่องทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com   หรือส่งทางไปรษณีย์ (สหกรณ์จะรับ
  เอกสารวันสุดท้ายในวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
 คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
 ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบ
 พบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ        
 รับสมัครสอบ สหกรณ์ฯจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มา
 ต้ังแต่ต้น 
 7. กําหนดวัน เวลา ที่จะทําการสอบคัดเลือก 
  7.1 การสอบข้อเขียน 
    (1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน ในวนัศุกร์ที่ 12 มถิุนายน 2563 
   (2) สอบข้อเขยีน ในวันเสารท์ี่ 4 กรกฎาคม 2563        
  7.2 การสอบสัมภาษณ์ 
    (1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ในศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 
    (2) สอบสัมภาษณ์ ในวันเสารท์ี่ 1 สิงหาคม 2563    
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   กรณีมีผู้สมัครเป็นจํานวนมากหรือมีเหตุผลความจําเป็นอื่นใด สหกรณ์ออมทรัพย์    
  กรมป่าไม้ จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบ ตามข้อ 7.1 
  และ 7.2 ได้ตามความเหมาะสม 
 8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  8.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันจันทรท์ี่ 24 สิงหาคม 2563 
  8.2 สหกรณ์ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการ        
    รับสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ 
 9. อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ 
  9.1 เงินเดือน 23,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป โดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถและ

 ประสบการณ์ ซึ่งสหกรณ์มีการปรับเพิ่มเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ ปี ตามระเบียบสหกรณ์ 
  9.2 สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินโบนัสประจําปี  ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร  
   เครื่องแบบพนักงาน การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ 
   ตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
 10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  10.1 ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
  10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน หากสหกรณ์เห็น
   ว่าเป็น ผู้ที่มีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ในการทํางาน
   เหมาะสมจึงจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หากไม่ผ่านการทดลอง
   ปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการจ้าง 
  10.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และต้องทํา
    สัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งต้องจัดให้มีหลักประกันตามที่สหกรณ์กําหนด  
 11. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะประกาศผลตามข้อ 7.1 (1)  7.2 (1) และ ข้อ 8.1        
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด และทาง www.025798899.com 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่ 23 เมษายน 2563 
 
 
      (นายวิชิต  สนธิวณิช) 
      ประธานกรรมการดําเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 


