
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
เรื่อง   รับสมคัรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปน็เจ้าหนา้ที่บรหิารงานทั่วไป 

--------------------- 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 
 1. คุณสมบัติทั่วไป 
  1.1 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนญูด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 1.2 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น

โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 
แก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 1.3 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 1.4 ไม่เป็นผู้มีหนี้สนิล้นพ้นตัว ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 1.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากหน่วยงานใดๆ มาก่อน 
 1.6 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  

หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
 1.7 หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว 

 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
  2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา  
  2.2 มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ งานหนังสือ การจัดเก็บและค้นหาเอกสาร 

มีความสามารถในการจดและจัดทําบันทึกรายงานการประชุม 
  2.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office (Word Excel 

PowerPoint) 
  2.4 มีมนุษยสมัพันธ์ ประสานงานกับผู้อ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ และมคีวามอดทน 
  2.5  มีความขยัน ทุม่เท มคีวามละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  

  2.6  ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสิ้นวันรับสมัคร) 

 3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  3.1 ผู้ประสงคจ์ะสมัครสอบคัดเลอืกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์สหกรณ์ 

www.025798899.com ต้ังแต่วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศกุร์ที่ 18 
มิถุนายน 2564 

  3.2 ผู้สมัครยืน่ใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ต้ังแต่วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 
ถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com (ส่งรวมเป็น
ไฟล ์PDF เพียงไฟล์เดียว) และให้นําเอกสารฉบับจริงมายืน่ในวันสอบปฏิบัติ หากไม่
นํามาแสดงจะไม่มีสทิธ์ิเข้าสอบ 
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 4. เอกสารและหลักฐานที่จะตอ้งนํามายืน่ในการสมัครสอบคัดเลือก 
  4.1 ใบสมัคร (ต้องกรอกใบสมัครตามแบบของสหกรณ์เท่านั้น) พร้อมกับลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ 

ลายมือชื่อในใบสมัครเป็นหลกัฐานสําคัญ ประกอบการยืนยันตัวบุคคล จึงต้องลง
ลายมือชื่อในเอกสารเหมือนกันทุกฉบับ 

 4.2 สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด 
 4.4 หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
 4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป  

ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) 
 4.6 หลักฐานหรือหนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดง    

ผลงานประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี) 

  สําหรับผู้ที่มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ให้ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
  (1) สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
        (2) หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมคัรเป็นเพศชาย) 
  (3) ใบรับรองแพทย์ 

 5. กําหนดวัน เวลา ที่จะทําการสอบคัดเลือก  
  5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
  5.2 สอบปฏิบัติความรู้เฉพาะตําแหน่ง ในวันเสารท์ี่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 

12.00 น. ณ สาํนักงานสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด 
  5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 
  5.4 สอบสัมภาษณใ์นวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สํานักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด  
  5.5  กรณีมีผู้สมัครเป็นจํานวนมากหรือมีเหตุผลความจําเป็นอื่นใด สหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ป่าไม้ จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบได้ตาม
ความเหมาะสม 

 6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  6.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที ่9 สิงหาคม 2564 
  6.2 สหกรณ์ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการรับ

สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ 

 7. อัตราเงนิเดือน และสวัสดิการ 
  7.1 อัตราเงินเดือน 18,036 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณแ์ล้ว 

สหกรณ์มีการปรับเพิ่มเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ ปี ตามระเบียบสหกรณ์ 
  7.2 สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินโบนัสประจําปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร 

เครื่องแบบพนักงาน การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ 
ตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ ์  
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 8. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  8.1 ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ต้ังแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
  8.2 ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกจะได้บรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  และต้องทําสัญญาจ้าง

ไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งต้องจัดให้มีหลักประกันตามที่สหกรณ์กําหนด 
  8.3 ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน หากสหกรณ์ 

เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ในการ
ทํางาน เหมาะสมจึงจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ ์หากไม่ผ่านการ
ทดลองปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการจ้าง 

  8.4 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีอํานาจมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติงานในตําแหน่งใดก็ได้ตามท่ีเห็นเหมาะสม 

 9. การประกาศผล 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะประกาศผลตามข้อ 5.1 ข้อ 5.3 และข้อ 6.1 ณ 
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด และทาง www.025798899.com 

 10. การปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019  
  (1) ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากมีไข้เกิน 37.5 

องศาเซลเซียส สหกรณ์ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
    (2) ผู้เข้าสอบต้องลงทะเบียนเข้า - ออกจากสถานที่ ตามแบบฟอร์มของสหกรณ ์
    (3) ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคาร

สํานักงานสหกรณ์ 
 (4) สหกรณ์ได้จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 (5) สหกรณ์จัดให้มีการเว้นระยะห่างของเก้าอ้ีนั่งสอบไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

 
 
 


