
 

 

 
 
 
 
 
 

ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ
ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขั
สอบแขงขัน ฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.  ตาํแหนงทีจ่ะบรรจแุละแตงตัง้
     ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

และสวนภูมิภาคทุกจังหวัด อัตราเงินเดือนระหวาง 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง กําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน หรือที่ ก
  2.  ลกัษณะงานทีป่ฏบิัติ
        ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน
ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใตการกํากับ
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
        2.1.  ดานการปฏบิตัิการ
       (1) 
ตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไ
บัญชีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
       (2) 
บัญชี เพื่อใชเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเปนขอมูลประกอบการแสดงความเห็นตองบ
การเงิน  
       (3) 
วิสาหกิจชุมชน เพื่อใหมีรูปแบบบัญชีที่เ
ระเบียบที่กําหนด รวมทั้ง การบันทึกขอมูลตามระบบงานแล
ตรวจสอบบัญชีประมวลผลขอมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ
รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัดใชโปรแกรมชวยตรวจบัญชี
เปน IT Provider แนะนําการใชโปรแกรมระบบบัญชี
       (4) วางรูปแบบบัญชีใหแกเกษตรกร
บัญชีที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

 
 

ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004
การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

ดังรายละเอียดตอไปนี ้
ตาํแหนงทีจ่ะบรรจแุละแตงตัง้ เงนิเดือนทีจ่ะไดรับ และจาํนวนตําแหนงวาง
ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 10 ตําแหนง ปฏิบัติงา

อัตราเงินเดือนระหวาง 15,000 – 16,500 บาท 
เรื่อง กําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด

ตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน หรือที่ ก.พ. จะกําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 
ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ

ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ดานการปฏบิตัิการ 
 ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีความยุงยากนอย 

ตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ CAQC  

) จัดทํารางรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษทําการ เสนอผูสอบ
เพื่อใชเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเปนขอมูลประกอบการแสดงความเห็นตองบ

 วางรูปแบบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม และ
เพื่อใหมีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทการดําเนินธุรกิจ และการบันทึกบัญชีไดถูกตองตาม

การบันทึกขอมูลตามระบบงานและประมวลผลขอมูลการปฏิบัติ
ตรวจสอบบัญชีประมวลผลขอมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัดใชโปรแกรมชวยตรวจบัญชีสหกรณที่ ใชคอมพิวเตอร 

แนะนําการใชโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ
วางรูปแบบบัญชีใหแกเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป

บัญชีที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ   

(สาํเนา) 

 
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 

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

จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ

1004/ว 17 ลงวันที่ 11 
นเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร

และจาํนวนตําแหนงวาง 
ตําแหนง ปฏิบัติงานในสวนกลาง
บาท ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศ      

เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 

ระดับตน  ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ     
แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น

ที่มีความยุงยากนอย เพื่อใหเปนไป
ป และหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบ

จัดทํารางรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษทําการ เสนอผูสอบ
เพื่อใชเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเปนขอมูลประกอบการแสดงความเห็นตองบ

วางรูปแบบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม และ     
และการบันทึกบัญชีไดถูกตองตาม

ขอมูลการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ
และกลุมเกษตรกร เพื่อจัดทําเปน

สหกรณที่ ใชคอมพิวเตอร                
ดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

และประชาชนทั่วไป เพื่อใหมีรูปแบบ

/(5) งานแนะนํา... 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
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       (5) งานแนะนําดานการบัญชี  ไดแก ชวยดําเนินการสัมมนา นิเทศ และเสริมสราง
ความพรอมของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีประจําป   
       (6) ชวยวิเคราะหสอบทาน รายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร จัดทํา
ขอสังเกตในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
       (7) ชวยปฏิบัติงาน กํากับ ดูแลสหกรณที่ถายโอนงานใหภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี 
เพื่อใหการปฏิบัติงานของสหกรณเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี  
       (8) ชวยปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมาตรฐานการสอบบัญชี 
        (9) ชวยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามแผนงานและตัวชี้วัด  
        2.2.  ดานการวางแผน 
       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
        2.3.  ดานการประสานงาน 
       (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน 
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
       (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
        2.4.  ดานการบริการ 
       (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการ และ
ผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 
       (2) บันทึกขอมูล ทางการเงินการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร ผานทาง
ระบบสารสนเทศ เพื่อใหผูสนใจสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนดานการศึกษา และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ
และอ่ืน ๆ 

3.  คุณสมบตัิของผูมสีิทธสิมัครสอบ 
     3.1  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36      

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังตอไปนี้ 
     ก.  คุณสมบัติทั่วไป 

         (1)  มีสัญชาติไทย 
         (2)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 

                            (3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
              ข.  ลักษณะตองหาม 

         (1)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
         (2)  เปนผูไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
         (3)  เปนผูอยูในระหวางสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอืน่ 
/(4) เปนผู... 
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         (4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
         (5)  เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
         (6)  เปนบุคคลลมละลาย 
         (7)  เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                   (8)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
                   (9)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย             
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 

               (10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตามกฎหมายอื่น 
                   (11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานของรัฐ 
                ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม 

(๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม 

(๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออก

จากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได 

แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองแลว 

      สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขา

สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร             

ที ่นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที ่๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๓๘ 

        3.2  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ดังนี้ 
               ผูสมัครสอบจะตองเปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกวา ภายในวันปดรับสมัคร 
  4. การรบัสมัครสอบ/เงื่อนไขการรบัสมคัร 
      4.1  ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต  ตั้งแตวันที่ 26  มกราคม  ถึงวันที ่15  
กุมภาพันธ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น         
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
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            (1)  เปดเว็บไซต http://job.cad.go.th หวัขอ “รบัสมคัรสอบ” 
  (2)  กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนด ระบบ         

จะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ  
            (3)  พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหาก
ไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน CD เปนตน   
            ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล    
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได 

 4.2 นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที ่26 มกราคม – 16 กุมภาพันธ 2559 ภายในเวลาทําการของธนาคาร   
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว เทานั้น ลําดับที่ในการ
สมัคร จะมีผลตอลําดับที่ในการขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันได ในกรณีที่ผูสมัครสอบมีคะแนนสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตําแหนงเทากัน 
       4.3  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบดวย   

 (1)  คาธรรมเนียมสอบ  จํานวน  200  บาท 
    (2)  คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท 
  คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   

          4.4  ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินหลังจาก
ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบไปแลว 2 วันทําการ ในกรณีที่ไมพบขอมูล ผูสมัครตองติดตอกับธนาคาร
สาขาที่ชําระเงินเทานั้น ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมแลว จะไดรับเลข
ประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ 
        4.5  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559  ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
        4.6  การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง 
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน       
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 4.7  ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง       
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
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  5.  การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วนั เวลา สถานทีส่อบ และระเบยีบเกี่ยวกบัการสอบ 
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ จากผูสมัครสอบที่ไดชําระเงิน
ถูกตองแลว พรอมทั้งกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559  
ทางเว็บไซต http://job.cad.go.th หรือ http://www.cad.go.th  หัวขอ “การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ    
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
  6. หลกัสตูรและวธิกีารสอบแขงขัน 
 6.1  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน            
โดยทดสอบความรู ดังนี้ 
   - ทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี และงบการเงิน รวมทั้งมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน สินคาคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น การบัญชี
เกี่ยวกับการรับรูรายได การบันทึกบัญชีตนทุน การคํานวณและวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน เหตุการณที่อาจ
เกิดขึ้นภายหนา และเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปดบัญชี การนําเสนอ    
งบการเงิน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี            
      - ทดสอบความรูเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและมาตรฐานการสอบบัญช ีจรรยาบรรณและ 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชี และความมี
สาระสําคัญ กระดาษทําการของผูสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 
และวิธีการตรวจสอบในสาระสําคัญของรายการตาง ๆ ในงบการเงิน เทคนิคการตรวจสอบ โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยในการสอบบัญชี การตรวจสอบเหตุการณหลังวันที่ ในงบดุล การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี            
การรายงานการสอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี      
      6.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
                      ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน    
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ    
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 
             ทัง้นี ้ จะทดสอบภาคความรูความสามารถทีใ่ชเฉพาะตาํแหนงกอน  และเมื่อสอบผาน 
ภาคความรูความสามารถทีใ่ชเฉพาะตาํแหนงแลว จงึจะมสีทิธสิอบภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง 
  7.  หลกัฐานทีต่องยื่นในวนัสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
        7.1  ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต  ใหติดรูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  และ 
ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
        7.2  สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติ ภายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ 2 ฉบับ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ใหใช
ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี คูกับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา 
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       ทั้งนี้  ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตร)
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้ น  ๆ  เปน เกณฑ โดยจะตองสํ า เร็ จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่  15            
กุมภาพันธ 2559 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักสูตรการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทน 
         7.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
         7.4  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ 
         7.5  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)         
ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกวา จํานวน 1 ฉบับ 

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สาํเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่ 
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 
  8.  เกณฑการตดัสนิ 
       ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได  ตองเปนผูที่สอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถ     
ที่ใชเฉพาะตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้     
ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 
  9.  การขึน้บัญชผีูสอบแขงขนัได 
       การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  จะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 
ในกรณีที่มีผู สอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผู สอบไดคะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผู    
ไดคะแนนการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคง
ไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
        การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี        
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้
เปนอันยกเลิก 
  10. การบรรจแุละแตงตั้ง 
        ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได      
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในขอ 1        
ทั้งนี ้ กรมตรวจบัญชีสหกรณไมประสงคที ่จะรับโอนผู สอบแขงขันไดที ่เปนขาราชการหรือพนักงาน            
ทุกประเภท 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่   19  มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

                                                                   
 

ประกาศรับสมัครฯ      ศรัณยพัทธ ราง/ พิมพ  ทาน  ตรวจ 

(นายสมปอง อินทรทอง) 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

สําเนาถูกตอง 

 
(นายศรัณยพัทธ นันตะวงษ) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 


