
 
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 

เรื่อง   รับสมคัรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปน็เจ้าหนา้ที่สหกรณ์  
--------------------- 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
ระดับ 4 จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

 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 หรอืไล่ออกจากหน่วยงานใด ๆ มาก่อน 
  1.6 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
  1.7 ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสิน้วันรับสมัคร) 
  1.8 หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว 

 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
  2.1 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหาร สาขาการบัญชี สาขาการจัดการ  
สาขาการตลาด สาขาการเงินและการธนาคาร  

  2.2 เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ  
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร 
คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 

2.3 กรณีวุฒิการศึกษาชื่อไม่ตรงตามที่ประกาศฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะเป็น  
ผู้พิจารณาคุณสมบัติต่อไปและให้ถือเป็นที่สุด 

 3. ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  3.1  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป มีลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ดังนี ้
    3.1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานการเงิน

และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน      
งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น  
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3.1.2 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การร่าง โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการ
ประชุม และรายงานอื่น ๆ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ติดตามผล
การปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้า เป็นต้น  

   3.1.3 สามารถใชค้อมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office (Word Excel PowerPoint) 
   3.1.4 มีมนุษยสมัพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ และมคีวามอดทน 
   3.1.5  มีความขยัน ทุม่เท มคีวามละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  
   3.1.6 สามารถปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  3.2 เจา้หน้าที่สนิเชื่อ มีลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ดงันี ้
   3.2.1 วิเคราะห ์ตรวจสอบ และรับผิดชอบงานเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ ์
   3.2.2 เก็บ ควบคุม ดูแลรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกู้เงิน เช่น คําขอกู้เงิน หนังสือ

สัญญาเงินกู้ หนังสือค้ําประกัน โดยเก็บรักษาเอกสารเหล่านี้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ครบถ้วน สะดวกแก่การตรวจสอบ 

   3.2.3 มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ งานหนังสือ การจัดเก็บและค้นหาเอกสาร    
มีความสามารถในการจดและจัดทํางานการประชุม 

   3.2.4 สามารถใชค้อมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office (Word Excel PowerPoint) 
   3.2.5 มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน 
   3.2.6  มีความขยัน ทุม่เท มคีวามละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  
   3.2.7 สามารถปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. วัน เวลา และสถานทีร่ับสมคัร 
 4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอใบสมัครได้ที่สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์    

กรมป่าไม้ จํากัด เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 
08.30 - 16.30 น . ทุกวันทําการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สหกรณ์ 
www.025798899.com ต้ังแต่วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันศุกรท์ี่ 28 ตุลาคม 2565 

  4.2 ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ต้ังแต่วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึง    
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 

  4.2.1 ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ในวันและ
เวลาทําการ หรือ 

   4.2.2 ย่ืนใบสมัครทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com และให้นําเอกสารฉบับจริงมายื่น
ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่นํามาแสดงจะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 

  4.3 ค่าสมัครสอบคดัเลือกตําแหน่งละ 100 บาท โดยสามารถชําระเงิน ดังนี้ 
4.3.1 ชําระเงินที่เคาน์เตอร์สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
 เวลา 08.30 - 15.30 น. ทุกวันทําการ 
4.3.2 ชําระเงินผ่านใบแจ้งการชําระเงิน (Payment) ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
4.3.3 ชําระเงินผ่าน App ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

  4.4 ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่านั้น 
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 5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก 
  5.1 ใบสมัคร (ต้องกรอกใบสมัครตามแบบของสหกรณ์เท่านั้น) พร้อมกับลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ 

ลายมือชื่อในใบสมัครเป็นหลักฐานสําคัญ ประกอบการยืนยันตัวบุคคล จึงต้องลงลายมือ
ช่ือในเอกสารเหมือนกันทุกฉบับ 

  5.2 สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
  5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด 
  5.4 หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
  5.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป  

ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) 
 

    ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สหกรณ์ฯ
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น 

 6. กําหนดวัน เวลา ที่จะทําการสอบคัดเลือก  
  6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เฉพาะตําแหน่ง (ข้อเขียน) วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 

 6.2 สอบความรู้เฉพาะตําแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ สํานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด กรณีมีผู้สมัครเป็นจํานวนมากหรือมีเหตุผลความ
จําเป็น  อื่นใด สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

   6.2.1 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  เวลา 09.00 - 12.00 น.  
   6.2.2 เจ้าหนา้ทีส่ินเชือ่  เวลา 13.00 - 16.00 น. 

    สําหรับผู้ที่มีสิทธิสอบความรู้เฉพาะตําแหน่ง (ข้อเขียน)  ให้นําบัตรประจําตัว
ประชาชนฉบับจริง มาแสดงในวันสอบ หากไม่นํามาจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ พร้อมนําอุปกรณ์
ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่องคิดเลข  

  6.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสทิธิสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565  
  6.4 สอบปฏิบัติ ในวันเสารท์ี่ 26 พฤศจกิายน 2565 ณ สํานกังานสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จาํกัด 
   6.4.1 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  เวลา 09.00 - 12.00 น.  
   6.4.2 เจ้าหน้าทีส่ินเชือ่  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
  6.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 
  6.6 สอบสมัภาษณ์ ในวันเสารท์ี่ 10 ธันวาคม 2565 ณ สํานกังานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
   6.6.1 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  เวลา 09.00 - 12.00 น.  
   6.6.2 เจ้าหน้าทีส่ินเชือ่  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
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 7. การประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง 
  7.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 
  7.2 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

บรรจุแต่งต้ัง 
  7.3 สหกรณ์ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พจิารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการรับสมัคร

สอบคัดเลือกครั้งนี้ก็ได้ หากเห็นว่าไม่มีผู้ใดที่เหมาะสมตามที่สหกรณ์ต้องการ 
  7.4 สําหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งต้ัง ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันทีม่ารายงานตัว ดังนี้ 
   7.4.1 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
          7.4.2 หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมคัรเป็นเพศชาย) 
    7.4.3 ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน 

 8. อัตราเงนิเดือน และสวัสดิการ 
  8.1 อัตราเงินเดือน 18,036 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณแ์ล้ว 

สหกรณ์มีการปรับเพิ่มเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ทุก ๆ ปี ตามระเบียบสหกรณ์ 
  8.2 สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินโบนัสประจําปี ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เครื่องแบบ

พนักงาน การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอ่ืน ๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ตามระเบียบ 
และข้อบังคับของสหกรณ์  

 9. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  9.1 ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
  9.2 ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกจะได้บรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และต้องทําสัญญาจ้างไว้

เป็นหลักฐาน รวมทั้งต้องจัดให้มีหลกัประกันตามที่สหกรณ์กําหนด 
  9.3 ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน หากสหกรณ์ เหน็ว่า

เป็นผู้ที่มีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ในการทํางาน 
เหมาะสมจึงจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หากไม่ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการจ้าง 

  9.4 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีอํานาจมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติงานในตําแหน่งใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม 

 10. การประกาศผล 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะประกาศผลตามข้อ 6.1 ข้อ 6.3 ข้อ 6.5 และข้อ 7.1   
ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด และทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com 

 11. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   11.1 ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากมีไข้เกิน 

37.5 องศาเซลเซียส สหกรณจ์ะจัดห้องสอบให้เป็นกรณีพิเศษ 
    11.2  เข้าสอบต้องลงทะเบียนเข้า - ออกจากสถานที่ ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 
    11.3 ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคาร

สํานักงานสหกรณ์ 
  11.4 สหกรณ์ได้จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอลล์้างมือ 
  11.5 สหกรณ์จัดใหม้ีการเว้นระยะห่างของเก้าอ้ีนั่งสอบไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
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มเตมิได้ที่ สหก
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(นาง

รักษาการแ
สหกร

กรณอ์อมทรพั

  ณ  วันที่ 11 

งสาวอารยา บ
รองประธานก
แทนประธานก
ณ์ออมทรัพย์ก

พย์กรมป่าไม้ จ

 ตุลาคม พ.ศ.

บุญยะศิรินันท์
กรรมการ 
กรรมการดําเนิ
กรมป่าไม้ จําก

 จํากัด หรือ เบ

 2565 

ท)์ 

นนิการ 
กัด 

บอร์โทรศัพท ์  
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