
 

ประกาศ 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั 

เรือง   รบัสมคัรสอบคดัเลือกเพือบรรจแุตง่ตงัเป็นเจา้หนา้ทีสมาชิกสมัพนัธ ์

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

ดว้ยสหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั มีความประสงคร์บัสมคัรสอบคดัเลือกเพือบรรจุแต่งตงัเป็น

เจา้หนา้ทีสมาชิกสมัพนัธ ์จาํนวน 1 อตัรา จึงประกาศรบัสมคัรสอบคดัเลือก ดงัต่อไปนี 

 1. คณุสมบตัทิวัไป 

  1.1 เป็นผูเ้ลือมใสในการปกครองตามรฐัธรรมนูญดว้ยความบริสุทธิใจ 

 1.2 ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพไรค้วามสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ ทงัไม่เป็นโรคเรือน 

วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะทีปรากฏอาการเป็นทีรงัเกียจ แก่สงัคม โรคยา 

เสพติดใหโ้ทษ โรคพิษสุราเรือรงั 

 1.3 ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี  

 1.4 มีมนุษยส์มัพนัธดี์ มีความรบัผิดชอบ มีความอดทน และประสานงานกบัผูอื้นไดดี้ 

 1.5  มีความขยนั ทุ่มเท มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

 1.6 ไม่เป็นผูมี้หนีสินลน้พน้ตวั  ไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

 1.7 ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษ ใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานใดๆ มาก่อน 

 1.8 ไม่เป็นผูเ้คยรบัโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิด

อนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

 1.9 หากเป็นชายตอ้งผ่านการคดัเลือกทหารมาแลว้ 

 2. คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหน่ง 

  2.1 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึนไปทุกสาขา 

  2.2 สามารถผลิตภาพอินโฟกราฟิก (ภาพ คาํคม วาทะ ความรู ้สถิติ ตวัเลข ฯลฯ) เพือนําไป

ประกอบข่าว บทความ และนําไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของสหกรณ ์

  2.3  มีความสามารถและทกัษะพิเศษในการใชโ้ปรแกรม Photoshop และ Illustrator อยูใ่นระดบั

คล่องแคล่วและชาํนาญ 

  2.4   สามารถตดัต่อภาพวดีิโอและเสียง โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premier Pro ได ้

  2.5  สามารถอ่าน วเิคราะหข์อ้ความ และจบัประเด็นสรุปเนือหาใจความไดดี้ เพือนํามาผลิตภาพ

อินโฟกราฟิกได ้

  2.6 มีความคิดสรา้งสรรคใ์นการผลิตสือประชาสมัพนัธ ์

  2.7 รกังานบริการ มีความกระตือรือรน้ในการใหบ้ริการ สามารถทาํงานภายใตส้ภาวะ    

      ความกดดนั และมีทกัษะในการแกปั้ญหา  

  2.8 ผูส้มคัรตอ้งมีอายุไม่เกิน 35 ปี (ผูที้เกิดตงัแต่วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2526 เป็นตน้ไป) 

 3. วนั  เวลา  และสถานทีทีรบัสมคัร 

  3.1 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบคดัเลือก ติดต่อขอรบัใบสมคัร ไดที้สาํนักงานสหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั 

เลขที 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวนัทาํการ 

/หรือดาวน์โหลด… 

 



หรือดาวน์โหลดใบสมคัรจากเว็บไซตส์หกรณ ์www.025798899.com ตงัแต่วนัองัคารที 3 เมษายน 

2561 ถึงวนัองัคารที 15 พฤษภาคม 2561  

  3.2 ยนืใบสมคัรพรอ้มเอกสารทีเกียวขอ้งไดต้งัแต่วนัองัคารที 3 เมษายน 2561 ถึงวนัองัคารที 15 

พฤษภาคม 2561 ดงันี 

   (1) ยนืใบสมคัรดว้ยตนเอง ณ สาํนักงานสหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ในวนัและเวลา   

    ทาํการ หรือ 

  (2) ยนืใบสมคัรทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com (ส่งรวมเป็นไฟล ์PDF เพียงไฟลเ์ดียว) 

และใหนํ้าเอกสารฉบบัจริงมายนืในวนัสอบสมัภาษณร์อบแรก หากไม่นํามาแสดงจะไมมี่สิทธิ

เขา้สอบสมัภาษณ ์

 4. เอกสารและหลกัฐานทีจะตอ้งนาํมายนืในการสมคัร 

  4.1 ใบสมคัร ซึงผูส้มคัรจะตอ้งกรอกขอ้ความดว้ยลายมือของตนเอง พรอ้มกบัลงลายมือชือ ทงันี 

ลายมือชือในใบสมคัรเป็นหลกัฐานสาํคญั ประกอบการยนืยนัตวับุคคล จึงตอ้งลงลายมือชือใน

เอกสารเหมือนกนัทุกฉบบั 

  4.2  ผลงานการผลิตสืออินโฟกราฟิกของตนเองหรือทีตนเองมีส่วนร่วมไม่นอ้ยกวา่ 90%  จาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ 3 ผลงาน โดยพิมพเ์ป็นภาพสี และสหกรณจ์ะตรวจสอบผลงานดงักล่าว ทงันี หากไม่มี

ผลงานหรือผลงานไม่ผ่านเกณฑก์ารพิจารณาของคณะกรรมการ จะไม่มีสิทธิเขา้สอบสมัภาษณ์

รอบแรก 

 4.3 สาํเนาปริญญาบตัรระดบัปริญญาตรีขึนไป และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

 4.4 สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน อยา่งละ 1 ชุด 

 4.5 หลกัฐานอืน เช่น ใบเปลียนชือ – สกุล (ถา้มี) 

 4.6 หลกัฐานการผ่านการคดัเลือกทหาร (กรณีผูส้มคัรเป็นเพศชาย) 

 4.7 รปูถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวน่ตาดาํ ขนาด 2 นิว x 1.5 นิว จาํนวน 2 รปู ถ่ายไว ้

ครงัเดียวกนัไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวนัทีสมคัร) 

 4.8  ใบรบัรองแพทย ์

 4.9 หลกัฐานหรือหนังสือรบัรองการผ่านการปฏิบติังาน หรือประสบการณก์ารทาํงาน (ถา้มี) 

 5.  กาํหนดวนั เวลา ทีจะทาํการสอบคดัเลือก 

 5.1 การสอบสมัภาษณร์อบแรก 

  (1) ประกาศรายชือผูมี้สิทธิสอบสมัภาษณร์อบแรก ในวนัจนัทรที์ 21 พฤษภาคม 2561 

   (2) สอบสมัภาษณร์อบแรกใน วนัเสารที์ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.         

 ณ สาํนักงานสหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั 

   (3) ประกาศรายชือผูมี้สิทธิสอบภาคปฏิบติัและสอบสมัภาษณร์อบสอง ในวนัจนัทรที์ 28 

 พฤษภาคม 2561 

   ทงันี ผูผ่้านการสอบสมัภาษณร์อบแรกจึงมีสิทธิสอบภาคปฏิบติั 

  5.2  การสอบภาคปฏิบตั ิ(70 คะแนน) 

 (1) สอบในวนัเสารที์ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สาํนักงานสหกรณ ์        

   ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั 

   (2) ผูส้มคัรจะตอ้งนาํโนต้บุก๊และตดิตงัโปรแกรมทีจาํเป็นในการใชง้านตามขอ้ 2.3   

         และ 2.4 มาเพือใชใ้นการสอบ 

 

/5.3 การสอบสมัภาษณ…์ 

 



  5.3 การสอบสมัภาษณร์อบสอง (30 คะแนน) 

   (1)  สอบในวนัเสารที์ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สาํนักงานสหกรณอ์อมทรพัย์

 กรมป่าไม ้จาํกดั 

   (2) กรณีมีผูส้มคัรเป็นจาํนวนมากหรือมีเหตุผลความจาํเป็นอืนใด สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้

จาํกดั ขอสงวนสิทธิการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมวนัและเวลาการสอบตามขอ้ 5.2 (1) 

และ 5.3 (1) ไดต้ามความเหมาะสม  

   

 6. การประกาศผลการสอบคดัเลือก 

  6.1 ประกาศผลการสอบคดัเลือกในวนัจนัทรที์ 11 มิถุนายน 2561   

  6.2 สหกรณข์อสงวนสิทธิทีจะไม่พิจารณารบับุคคลใดเป็นเจา้หนา้ทีสหกรณ ์ในการรบัสมคัรสอบ

คดัเลือกครงันีก็ได ้หากเห็นวา่ไม่มีผูใ้ดทีเหมาะสมตามทีสหกรณต์อ้งการ 

 7. อตัราเงินเดอืน และสวสัดิการ 

  7.1 เงินเดือน 18,036 – 25,000 บาทต่อเดือน โดยพิจารณาตามความรูค้วามสามารถและ

ประสบการณ ์ซึงสหกรณมี์การปรบัเพิมเงินเดือนปีละ 2 ครงั ทุกๆ ปี ตามระเบียบสหกรณ ์

  7.2 สวสัดิการต่างๆ เช่น เงินโบนัสประจาํปี  ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เครืองแบบ

พนักงาน การประกนัสุขภาพ และสวสัดิการอืนๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ ์ตามระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของสหกรณ ์

 8. การบรรจแุละแตง่ตงั 

  8.1 ใหเ้ริมปฏิบติังานไดต้งัแต่วนัจนัทรที์ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 

  8.2 ผูที้ไดร้บัการคดัเลือกจะตอ้งทดลองปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 90 วนั  หากสหกรณเ์ห็นวา่เป็น 

ผูที้มีความประพฤติ ความรู ้ความสามารถ ความวริิยะอุตสาหะ ในการทาํงานเหมาะสมจึงจะ

ไดร้บัการบรรจุแต่งตงัเป็นเจา้หนา้ทีสหกรณ ์หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบติังานใหถื้อวา่เป็น

การสินสุดการจา้ง 

  8.3 ผูที้ไดร้บัการคดัเลือกจะไดร้บัการบรรจุแต่งตงัเป็นเจา้หนา้ทีสหกรณ ์และตอ้งทาํสญัญาจา้งไว ้

เป็นหลกัฐาน รวมทงัตอ้งจดัใหมี้หลกัประกนัตามทีสหกรณก์าํหนด 

  8.4 เมือไดร้บัการบรรจุแต่งตงัเป็นเจา้หนา้ทีสหกรณแ์ลว้ สหกรณมี์อาํนาจมอบหมายใหไ้ป

ปฏิบติังานในตาํแหน่งใดก็ไดต้ามทีเห็นเหมาะสม 

 9. สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั จะประกาศผลตามขอ้ 5.1(1) , 5.1(3) และ ขอ้ 6.1        

ณ สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั และทาง www.025798899.com 

 

                ประกาศ  ณ  วนัที 3 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

 (นายจงเจริญ กิจสาํราญกุล) 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั 

 


