สาเนา
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
---------------------------------ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรณีผู้ ได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติ หน้าที่ ฉะนั้น อาศัย
อานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบั ติหน้าที่
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
- ชื่อตาแหน่ง
พนักงานพิทักษ์ป่า
- กลุ่มงาน
เทคนิคทั่วไป
- อัตราว่าง
12 อัตรา
- ค่าตอบแทน
เดือนละ 11,280 บาท
- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ.ศ.พ 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ .ศ. 2554 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี
- สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ได้จะรับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ในหน่วยงานสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
ลักษณะงาน...

-2- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับ การตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ต่าง ๆ อันได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน และป่าอนุรักษ์อื่น ๆ ให้ความ
คุ้มครองและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติวนอุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และไม่เกิน
60 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
(4.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(4.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม
(4.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(4.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้ว ได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบ
ได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทีปฏิ
่ บัติงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง จะต้อง
ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ...

-32.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า คือ
มีความรู้ความชานาญในภูมิ ประเทศ สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และการเดินป่า ซึ่งเคยปฏิบัติง านด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
(2) เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าทีตามภารกิ
่
จหลักของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
3.1.1 การ สมัครด้วยตนเอง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริ
หารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อาคารเอช เอ สเลด ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วั นที่ 11
มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.2
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
3.1.2 การ สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (เอกสาร
หมายเลข 1) และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครสอบ จะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ครบถ้วน
และถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และต้องติดรูปถ่ายให้ เรียบร้อย แล้วส่งเอกสารและหลักฐาน
ต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 สาหรับการสมัครสอบ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริหารงานกลาง อาคารเอช เอ สเลด
ชั้น 3 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองว่า
“สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรณี ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ หน้าที่ ”
ระยะเวลารับสมัคร ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยถือวันที่ที่ทาการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับจดหมายของผู้สมัคร เอกสาร การส มัครที่ส่งภายหลังวัน ปิดรับสมัคร
จะไม่ได้รับการพิจารณา
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43
หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัด ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (เอกสารหมายเลข 2) โดยระบุว่า เป็นผู้มีความรู้ความชานาญในภูมิประเทศ
สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และการเดินป่า ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 1 ฉบับ
ผู้ที่รับรอง...

-4ผู้ที่รับรองการผ่านงานของผู้สมัคร หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรองการผ่านงานเป็นเท็จ
ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย สาหรับผู้สมัครให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
(6) สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง /หนังสือ /อื่น ๆ ที่ มอบหมายให้ออกปฏิบัติงานในท้องที่ที่
ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จานวน 1 ฉบับ
(7) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่แสดงว่า เป็น ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติ หน้าที่ ตามภารกิจหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (เอกสารหมายเลข 3) จานวน 1 ฉบับ
ผู้ที่รับรองการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าทีข่ องผู้สมัคร หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรอง
การบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเท็จ ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย สาหรับผู้สมัครให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
(8) สาเนาการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล จานวน 1 ฉบับ
(9) ใบรับรองแพทย์ผู้ทาการรักษาที่แสดง ว่าได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ หน้าที่
(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(10) สาเนาหลักฐานการแจ้งความ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(11) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
และลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ให้นาหลักฐานดังต่อไปนี้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะทุกครั้ง
(1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและ
ลายมือชื่อของผู้ถือบัตร
(2) การสมัครด้วยตนเอง บัตรประจาตัวสอบที่มีหมายเลขประจาตัวสอบซึ่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกให้
(3) การสมัครทางไปรษณีย์ หลักฐานการส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินความรู้
สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
4. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครังนี้ ้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
4.2 หากผู้สมัครผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามเกณฑ์
ที่กาหนด จะต้องปฏิบัติงานภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5. การประกาศ...

-55. การประกาศรายชื่อ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์ ) ให้ทราบ ภายในวันที 27 มีนาคม 2558
ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel และผู้สมัครสอบ จะต้ องเข้ารับ การประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กาหนด
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนน

วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะทาการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และการประเมิน
บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

7. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.2 การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ตามการ
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะ
เรียงลาดับ...
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เลขประจาตัวผู้สมัคร...........................

ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
สมัครตาแหน่ง
(นาย/นาง/นางสาว).................................................................... ...........................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้............................................................................ วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
.................................................................................................... ................................... ...................................
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................... สถานที่เกิด
เชื้อชาติ
E-mail Address........................................................................ ................................... ...................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน.............................................. สถานภาพสมรส
สัญชาติ
ออกให้ที่อาเภอ/เขต.................................................................... ................................... ...................................
จังหวัด......................................................................................... การรับราชการทหาร ศาสนา
วันเดือนปีทอี่ อกบัตร.........................หมดอายุ............................ ................................... ...................................
ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็น..................................................................ตาแหน่ง................................................................
สถานที่ทางานปัจจุบัน................................................................................................................................................
2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

สถานศึกษา

ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/
วิชาเอก

การฝึกอบรม

3. ข้อมูลการทางานและประสบการณ์ทางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาในช่วง 5 ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตาแหน่งงานและ
สาเหตุที่ออก
เงินเดือน
จากงาน
จาก
ถึง
ของหน่วยงาน
หน้าที่โดยย่อ
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โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง 5 ปีหลัง (ถ้ามี)

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัคร
ในครั้งนี้ อย่างไรบ้าง

โปรดระบุเหตุการณ์ทได้ี่ รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าทีต่ ามภารกิจหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุ
ชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน)

-36. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในประกาศรับสมัครของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ปุา กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที

ลงชื่อ...............................................ผู้สมัคร
(..............................................)
ยื่นใบสมัครวันที่.............เดือน...........................พ.ศ..............
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แบบคาร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
เขียนที.่ ....................................................
วันที่.................เดือน................................พ.ศ.................
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................
ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็น...............................................................ตาแหน่ง....................................................................
สังกัด............................................................................อัตราเงินเดือน........................................................................
ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่
3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีความรู้ความชานาญในภูมิประเทศ สัตว์ปุา พันธุ์ไม้ และการเดินปุา ซึ่งเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา…….…………………ปี……………..…...……เดือน โดยได้หนังสือรับรองการผ่านงานจาก
(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................................................................
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง......................................................................สังกัด.........................................................................
ปฏิบัติงานทาหน้าที.่ ............................................................................................................................
..............................
เมื่อวันที.่ ..............เดือน......................................... พ.ศ.....................
2. เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช ในด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยได้หนังสือรับรองการบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่จาก (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง......................................................................
สังกัด.........................................................................
ปฏิบัติงานทาหน้าที.่ ............................................................................................................................
..............................
เมื่อวันที.่ ..............เดือน.........................................พ.ศ.....................
จึงมีความประสงค์ที่จะสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ปุา
กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่มีความรู้ความชานาญในภูมิประเทศ สัตว์ปุา พันธุ์ไม้
และการเดินปุา ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ในด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟู
ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่นหลักฐานดังกล่าวไว้แล้ว
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร ดังกล่าวของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครไว้แล้ว ปรากฏว่า
การรับรองดังกล่าวไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร อันมีผลทาให้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ลงชื่อ............................................................ (ผู้สมัคร)
(..........................................................)
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หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือ หน่วยงานต้นสังกัด
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่
เขียนที.่ ..........................................................
...........................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ..............
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง...............................................................สังกัด....................................................................
ปฏิบัติงานทาหน้าที่...............................................................................................................................................
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................
อายุ............ปี............เดือน ปัจจุบันปฏิบัติงานสังกัด............................................................................................
เป็นผู้มีความรู้ความชานาญในภูมิประเทศ สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และการเดินป่า และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
ตั้งแต่วันที่.......................................................................ถึงวันที.่ ...........................................................................
รวมเป็นระยะเวลาเวลา……..………...…...ปี……..….…..…..เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.........................................................)

หมายเหตุ :

ผู้ที่รับรองการผ่านงานของผู้สมัคร หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรอง
การผ่านงานเป็นเท็จ ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย สาหรับผู้สมัครให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้ น
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หนังสือรับรองการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
หรือหน่วยงานต้นสังกัด ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่
เขียนที.่ ..........................................................
...........................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง............................................................. สังกัด.....................................................................
ปฏิบัติงานทาหน้าที่...............................................................................................................................................
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................
อายุ..............ปี............เดือน ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็น..........................................ตาแหน่ง....................................
สังกัด.......................................................................อัตราเงินเดือน.......................................................................
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตามคาสั่ง/หนังสือ/อื่น ๆ ที่..................................................................ลงวันที…่ ………………………….………………..
เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ดังนี้…………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ณ สถานที.่ .............................................................................................................................................................
เมื่อวันที่...............................................................โดยเข้ารับการรักษาตัวที่...........................................................
ตั้งแต่วันที่.......................................................................ถึงวันที.่ ...........................................................................
รวมเป็นระยะเวลา…..…………………...ปี…………….………..เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.........................................................)
หมายเหตุ :

ผู้ที่รับรองการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการ
รับรองดังกล่าวเป็นเท็จ ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย สาหรับผู้สมัครให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนีเ้ ป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

