
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 

เรื่อง   รับสมคัรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเปน็เจา้หน้าทีส่มาชิกสมัพันธ ์
--------------------- 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็น
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 
 1. คุณสมบัติทั่วไป 
  1.1 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนญูด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 1.2 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน 

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ แก่สังคม โรคยา 
เสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 1.3 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
 1.4 มีมนุษย์สมัพันธ์ดี มีความรับผดิชอบ มีความอดทน และประสานงานกับผู้อ่ืนได้ดี 
 1.5  มีความขยัน ทุม่เท มคีวามละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
 1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สนิล้นพ้นตัว  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 1.7 ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหนว่ยงานใดๆ มาก่อน 
 1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิด

อันได้กระทําโดยประมาท 
 1.9 หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว 

 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  2.1 สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรีขึ้นไปทุกสาขา 
  2.2 สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ในระดับดี เพื่อนํามาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
  2.3 สามารถผลิตภาพอินโฟกราฟิก (ภาพ คําคม วาทะ ความรู้ สถิติ ตัวเลข ฯลฯ) เพื่อนําไป

ประกอบข่าว บทความ และนําไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของสหกรณ ์
  2.4  มีความสามารถและทักษะพิเศษในการใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator หรือ 

โปรแกรมการออกแบบระดับมืออาชีพอื่น ๆ อยู่ในระดับคล่องแคล่วและชํานาญ 
  2.5   สามารถตัดต่อภาพวิดีโอและเสียง โดยใช้โปรแกรม Adobe Premier Pro หรือโปรแกรม 

Final Cut หรอืโปรแกรมตัดต่อระดับมืออาชีพอื่น ๆ ได้ 
  2.6  สามารถอ่านหรือฟัง และวิเคราะห์ข้อความ พร้อมจับประเด็นสรุปเนื้อหาใจความได้ดี เพื่อ

นํามาผลิตภาพอินโฟกราฟิก เขียนข่าวลงสื่อออนไลน์ หรือผลิตสื่ออื่น ๆ ได้ 
  2.7 มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
  2.8  รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สามารถทํางานภายใต้สภาวะ    
      ความกดดัน และมทีักษะในการแก้ปัญหา  
  2.9  ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถงึวันสิ้นวันรับสมัคร) 
 

/3. วัน เวลา ... 



 3. วัน  เวลา  และสถานที่ที่รบัสมัคร 
  3.1 ผู้ประสงคจ์ะสมคัรสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรจากเว็บไซต์สหกรณ์

www.025798899.com ต้ังแต่วันอังคารที ่18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกรท์ี่ 18 มิถุนายน 2564  
  3.2 ย่ืนใบสมัครพรอ้มเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ต้ังแต่วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 18 

มิถุนายน 2564 ทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com ดังนี้ 
   - ข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ส่งรวมเป็นไฟล ์PDF เพียงไฟล์เดียว และให้นําเอกสารฉบับจริงมายื่นในวัน

สอบสมัภาษณร์อบแรก หากไม่นํามาแสดงจะไม่มีสทิธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ ์
   - ข้อ 4.3 ส่งเป็น Link E-Mail : forestcoop@gmail.com 

 4.  เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องนํามายืน่ในการสมคัร 
  4.1 ใบสมัคร (ต้องกรอกใบสมัครตามแบบของสหกรณ์เท่านั้น) พร้อมกับลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ลายมือ

ช่ือในใบสมัครเป็นหลักฐานสําคัญ ประกอบการยืนยันตัวบุคคล จึงต้องลงลายมือชื่อในเอกสาร
เหมือนกันทุกฉบับ 

  4.2  เอกสารประกอบใบสมัคร 
   (1) สาํเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีขึน้ไป และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
   (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด 
   (3) หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลีย่นชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
   (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป   

ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) 
   (5) หลักฐานหรือหนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน หรือประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี) 

  สําหรับผู้ที่มสีทิธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบสอง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ให้ย่ืนเอกสาร
เพิ่มเติมดังนี้ 

  (1) สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
        (2) หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมคัรเป็นเพศชาย) 
  (3) ใบรับรองแพทย์  
  4.3  ผลงานการผลิตสื่อซึ่งเป็นผลงานของตนเอง ดังนี้ 
   (1) ผลงานภาพอินโฟกราฟิก จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน  
   (2) ผลงานการถ่ายภาพนิ่ง จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน  
   (3) ผลงานวิดีโอ จํานวน 1 ผลงาน 
    - วิดีโอ Footage ที่ยังไม่ได้ทําการตัดต่อ  
    - ผลงานการตัดต่อวิดีโอ ความยาวระหว่าง 1 -10 นาที   
    โดยส่ง Link ผลงานทั้งหมดผ่านทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com และสหกรณ์จะ

ตรวจสอบผลงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่มีผลงานหรือผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ
คณะกรรมการ จะไม่มีสทิธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรก 

 5.  กําหนดวัน เวลา ที่จะทําการสอบคัดเลอืก 
 5.1 การสอบสัมภาษณ์รอบแรก 
  (1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอบแรก ในวันศกุร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
   (2) สอบสัมภาษณ์รอบแรกใน วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สํานักงาน 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

/(3) ประกาศรายชื่อ… 



  (3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์รอบสอง ในวันจันทร์ที่ 12 
กรกฎาคม 2564 

   ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบแรกจึงมสีิทธ์ิสอบภาคปฏิบัติ 
  5.2  การสอบภาคปฏิบัติ (70 คะแนน) 
 (1) สอบในวันเสาร์ที ่17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์                  
     กรมป่าไม้ จํากัด 
   (2) ผูส้มัครจะต้องนําโน้ตบุ๊กและติดต้ังโปรแกรมที่จําเปน็ในการใช้งานตามข้อ 2.4   
        และ 2.5 มาเพื่อใช้ในการสอบ 
  5.3 การสอบสัมภาษณ์รอบสอง (30 คะแนน) 

 (1) สอบในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สํานักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

   (2) กรณีมผีู้สมคัรเป็นจํานวนมากหรือมีเหตุผลความจําเป็นอื่นใด สหกรณอ์อมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบตามข้อ 5.2 (1) และ 
5.3 (1) ได้ตามความเหมาะสม  

 6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  6.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564   
  6.2 สหกรณ์ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่พิจารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการรับสมัครสอบ

คัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ 

 7. อัตราเงนิเดือน และสวัสดิการ 
  7.1 อัตราเงินเดือน 18,036 – 25,060 บาทต่อเดอืน โดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ ซึ่งเมื่อได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณแ์ล้ว สหกรณ์มกีารปรับเพิ่มเงินเดือน
ปีละ 2 ครั้ง ทกุๆ ปี ตามระเบียบสหกรณ ์

  7.2 สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินโบนัสประจําปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เครื่องแบบ
พนักงาน การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอ่ืนๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ตามระเบียบ และ
ข้อบังคับของสหกรณ ์

 8. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  8.1 ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ต้ังแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
  8.2 ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน หากสหกรณ์เห็นว่าเป็น  ผู้

ที่มีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ในการทํางานเหมาะสมจงึจะ
ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็นการ
สิ้นสุดการจ้าง 

  8.3 ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และต้องทําสัญญาจ้างไว้
เป็นหลักฐาน รวมทั้งต้องจัดให้มีหลกัประกันตามที่สหกรณ์กําหนด 

  8.4 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีอํานาจมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติงานในตําแหน่งใดก็ได้ตามท่ีเห็นเหมาะสม 

 9. การประกาศผล 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด จะประกาศผลตามข้อ 5.1(1) , 5.1(3) และ ข้อ 6.1 ณ สํานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด และทาง www.025798899.com 

/10. การปฏิบัติ… 

 



 10. การปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
  (1) ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากมีไข้เกิน 37.5 องศา

เซลเซียส สหกรณ์ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
    (2) ผู้เข้าสอบต้องลงทะเบียนเข้า - ออกจากสถานที่ ตามแบบฟอร์มของสหกรณ ์
    (3) ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสํานักงาน

สหกรณ ์
 (4) สหกรณ์ได้จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 (5) สหกรณ์จัดให้มกีารเว้นระยะห่างของเก้าอ้ีนั่งสอบไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
 

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


