
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ 
--------------------- 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าทีเ่ทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรบัสมัครสอบคัดเลือก ดงัต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติทั่วไป 
  1.1  มีสัญชาติไทย 
  1.2  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธิใ์จ 
 1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน 

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติด
ให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 1.4  ไม่เป็นผู้บกพรอ่งในศีลธรรมอนัดี  
 1.5  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน และประสานงานกับผู้อื่นได้ด ี
 1.6   มีความขยัน ทุม่เท มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัตงิาน 
 1.7  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 1.8  ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษ ใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจากหนว่ยงานใดๆ มากอ่น 
 1.9 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิด 

อันได้กระทําโดยประมาท 
 1.10  หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว 

 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  2.1  สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรขีึ้นไป สาขา เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์และการเขยีนโปรแกรม  
                                    คอมพิวเตอร ์
  2.2 เพศชายหรือเพศหญงิ อายไุม่เกนิ 35 ปี บริบรูณ์ในวันรับสมัคร 
 

 3. ประสบการณก์ารทํางาน 
  3.1  มีประสบการณก์ารเขียนโปรแกรมระบบงาน ไม่น้อยกว่า 3 ป ีหรือ 
  3.2   มีความรู้ความสามารถในด้านการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

 4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  4.1 วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design) 
  4.2 การเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา .NET FRAMEWORK, JAVA, PHP และภาษาอืน่ทีเ่กีย่วกับการ

เขยีนโปรแกรม   
  4.3 พัฒนา ปรบัปรุง และบํารงุรกัษาโปรแกรม Web Application ,Mobile Application  
   หรอืงานอืน่ ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
  4.4 พัฒนาหรอืปรับปรงุแกไ้ขเอกสารทีเ่กีย่วกับระบบงาน (Application Related Documents 

หรอื Program Specification) หรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  4.5 สามารถประสานงานกบัเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ฝ่ายต่างๆ เพือ่พัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ ์
  4.6 สามารถอบรมการใชง้านโปรแกรมระบบงานสหกรณใ์ห้แก่เจา้หน้าที่สหกรณไ์ด ้
  4.7 ดําเนนิการอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

/5.วัน เวลา... 
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 5. วัน  เวลา  และสถานที่ที่รับสมัคร 
  5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันทําการ 
หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 14 
มิถุนายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562  

  5.2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562  ถึงวันศุกร์ที่ 2
สิงหาคม 2562 ดังนี้ 

   (1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จํากดั ในวันและเวลา   
       ทําการ หรือ 
  (2) ยื่นใบสมัครทาง E-Mail : forestcoop@gmail.com และใหน้ําเอกสารฉบับจรงิมายื่นใน 
      วันสอบสัมภาษณร์อบแรก หากไม่นํามาแสดงจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ ์
 6. เอกสารและหลกัฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร(เอกสารที่เป็นสําเนาต้องมีการรับรอง) 
  6.1 ใบสมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกขอ้ความด้วยลายมือของตนเอง พรอ้มกับลงลายมือชือ่ ทั้งนี้ 

ลายมือชื่อในใบสมัครเป็นหลักฐานสําคัญ ประกอบการยืนยันตวับุคคล จึงต้องลงลายมือชื่อ
ในเอกสารเหมอืนกันทกุฉบับ 

  6.2 สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรขีึ้นไป และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ 
 6.4 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เชน่ ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล  1 ฉบับ 
 6.5 หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) 
 6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถ่ายไว้

ครั้งเดยีวกันไมเ่กิน 6 เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) 
 6.7   ใบรับรองแพทย ์
 6.8 หลักฐานหรือหนงัสือรับรองการผา่นการปฏิบัตงิาน หรอืประสบการณก์ารทํางาน สําเนาเอกสารทกุฉบับ

ให้ผู้สมัครเขยีนคํารับรองว่า “สําเนาถูกตอ้ง” ลงชือ่ วันที่ ของสําเนาเอกสาร 
 

   ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ
ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สหกรณ์ฯจะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

 7.  กําหนดวัน เวลา ที่จะทําการสอบคัดเลือก 
 7.1 การสอบสัมภาษณ์รอบแรก 
  (1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก ในวันที่ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 
     (2) สอบสัมภาษณ์รอบแรกในวันเสารท์ี่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป       

    ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
     (3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562  
  7.2 การสอบสัมภาษณ์รอบสอง  
   (1) สอบสัมภาษณ์รอบสองในวันพฤหัสบดีที ่22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป           
                                      ณ สํานักงานสหกรณอ์อมทรพัย์กรมป่าไม้ จาํกัด 

    (2) กรณีมีผู้สมคัรเป็นจํานวนมากหรอืมีเหตุผลความจําเป็นอื่นใด สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้
    จํากดั ขอสงวนสิทธิก์ารเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมวันและเวลาการสอบตามข้อ 7.2 (1) ได้      

         ตามความเหมาะสม 
 /8. การประกาศ... 
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 8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  8.1   ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันศกุรท์ี่ 23 สิงหาคม 2562 
  8.2 สหกรณข์อสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พจิารณารับบุคคลใดเป็นเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ ในการรับสมัครสอบ

คัดเลือกครัง้นี้กไ็ด้ 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 เครื่องแบบ

พนักงาน การประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ ตามระเบียบ และ
ข้อบังคับของสหกรณ์ 

 10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  10.1 ให้เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 
  10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน หากสหกรณ์เห็นว่าเป็น 

ผู้ที่มีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ในการทํางานเหมาะสมจึงจะ
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็น
การส้ินสุดการจ้าง 

  10.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และต้องทําสัญญาจ้าง
ไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งต้องจัดให้มีหลักประกันตามที่สหกรณ์กําหนด  

 11. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะประกาศผลตามข้อ 7.1(1) 7.1(2) และ ข้อ 8.1 ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด และทาง www.025798899.com 

 
                ประกาศ  ณ  วันที ่13 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

 

 
 (นายวิชิต  สนธวิณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณอ์อมทรพัย์กรมป่าไม้ จาํกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด 

ใบสมคัรเจ้าหน้าทีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ชอืและนามสกุล  ...................................................................................................................................................... 
 วนั เดอืน ปีเกดิ  .........................................................................................อาย.ุ...................ปี.........................เดอืน.......................วนั 
 เชอืชาต ิ ..................................................  สญัชาต ิ ...................................................  ศาสนา  ......................................................... 
 บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท ี ...........................................................ออกให ้ณ ..................................................................................   
 วนัทอีอกบตัร..............................................................................  วนัทบีตัรหมดอาย.ุ........................................................................... 
 ทอียูป่จัจุบนั  ........................................................................................................................................................................................   
 โทรศพัท.์...................................................โทรศพัทม์อืถอื.................................................... 
 ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น  ......................................................................................................................................................................... 
2. ชอืบดิา  ....................................................................................  อาย ุ .................  ปี  อาชพี  ............................................................ 
 ชอืมารดา  .................................................................................  อาย ุ .................  ปี  อาชพี  ............................................................ 
3. สถานภาพ    โสด    สมรส    หยา่ 
 คูส่มรสชอื  ................................................................................  อาย ุ .................  ปี  อาชพี  ............................................................ 
4. มพีน้ีองจาํนวน  ..................  คน  ดงัรายชอืและรายละเอยีดดงันี 

คนท ี                       ชอื – นามสกุล มฐีานะเป็น อาชพี (ชอืหน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ) 

1  ............................................................................ 

2 ............................................................................. 

3 ............................................................................. 

4 ............................................................................. 

5 ............................................................................. 

.................... 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

5. การศกึษา 
ประวตักิารศกึษา ชอืสถาบนัศกึษา/จงัหวดั จนถงึปี พ.ศ. ตงัแต่ปี พ.ศ. คณะและวชิาเอก 

ประถมศกึษา     
มธัยมศกึษา     
มธัยมปลาย     
วทิยาเขต/วทิยาลยั     
มหาวทิยาลยั(ตร)ี     
มหาวทิยาลยั(โท)     
สถานศกึษาอนื ๆ     

 ขณะนียงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาต่อหรอืไม ่   ไมใ่ช ่   ใช ่ ท.ี.............................................  วชิา/คณะ................................................ 
 ใหร้ะบุกจิกรรมในระหวา่งการศกึษา  .................................................................................................................................................... 
 ใหร้ะบุกจิกรรมสงัคมในปจัจุบนัและอดตี  .............................................................................................................................................. 
 ใหร้ะบุความรู/้ความชาํนาญพเิศษ  ....................................................................................................................................................... 

 
ภาพถ่าย 

2 X 1.5 นิว 

เลขท…ี…………... 



6. ภาษาต่างประเทศและความสามารถพเิศษ 
ความรูภ้าษาต่างประเทศ                       อ่าน เขยีน พดู 

ภาษา ...................................    ดมีาก    ด ี   พอใช ้   ดมีาก    ด ี   พอใช ้   ดมีาก    ด ี   พอใช ้

ภาษา ...................................    ดมีาก    ด ี   พอใช ้   ดมีาก    ด ี   พอใช ้   ดมีาก    ด ี   พอใช ้

 ทา่นสามารถใชเ้ครอืงใชใ้นสาํนกังานอะไรบา้ง  ...................................................................................................................................... 
 อตัราการพมิพด์ดีภาษาไทย ....................... คาํ/นาท ี ภาษาองักฤษ ....................... คาํ/นาท ี อตัราชวเลขไทย ........................ คาํ/นาท ี
 โปรแกรมคอมพวิเตอรท์สีามารถใชง้านได ้ ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
 ใหร้ะบุยานยนตท์ทีา่นขบัขไีด ้ .............................................................................................................................................................. 
7. ประสบการณ์ในการทาํงาน (สามารถแนบเอกสารผลงานเพมิเตมิ) 

ชอืบรษิทัหรอืนายจา้ง ประเภทธุรกจิ ตาํแหน่ง เงนิเดอืน อายงุาน สาเหตุทลีาออก 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................... 

................... 

................... 

................... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

8. บุคคลทอีา้งถงึ โปรดใหร้ายชอืบุคคลทจีะรบัรองทา่นได ้3 คน  
ชอื – นามสกุล ความสมัพนัธ ์ ทอียู ่

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

............................... 

............................... 

............................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

9. พนกังานททีา่นเป็นญาตหิรอืรูจ้กัในสหกรณ์ 
ชอื – นามสกุล ความสมัพนัธ ์ ทอียู ่

   

10. สขุภาพ ทา่นมโีรคประจาํตวัหรอืไม ่    ม ี    ไมม่ ี
 ถา้มโีปรดระบุ  ..................................................................................................................................................................................... 
11. เงนิเดอืนทตีอ้งการ  ............................. บาท สวสัดกิารทตีอ้งการ ........................................................................................................ 
 เหตุใดจงึสนใจทาํงานกบัสหกรณ์  ......................................................................................................................................................... 
12. บุคคลทสีหกรณ์ ตดิต่อไดเ้มอืเกดิกรณีฉุกเฉิน  ...................................................................................................................................... 
13. งานอดเิรก  .......................................................................................................................................................................................... 
14. ทา่นเคยตอ้งโทษ/จองจาํ หรอืไม ่   เคย    ไมเ่คย 
 ถา้เคย สาเหตุ  ..................................................................................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความทีกรอกในใบสมคัรเป็นความจริง 

 ลงชอืผูส้มคัร  ...................................................................... 
  (......................................................................) 
  วนัท.ี................................................................. 




