(สําเนา)

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
.....................................
ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบีย บขาราชการพลเรือน พ.ศ.
พ 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004
1004/ว 17 ลงวัน ที่ 11
ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันนเพื
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแขงขัน ฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงทีจ่ ะบรรจุและแตงตัง้ เงินเดือนทีจ่ ะไดรับ และจํานวนตําแหนงวาง
ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 10 ตําแหนง ปฏิบัติงาานในสวนกลาง
และส วนภูมิภ าคทุกจังหวั ด อัตราเงินเดือนระหว าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง กําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด
หนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน หรือที่ ก.พ.
ก จะกําหนด ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554
2. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบั ติงานในฐานะผูป ฏิบั ติงานระดั
าน ระดับต น ที่ต องใชความรู ความสามารถทางวิชาการ
ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
2.1. ดานการปฏิบตั ิการ
(1) ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรทีที่มีความยุงยากนอย เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ไป และหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ CAQC
(2)) จัดทํารางรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษทําการ เสนอผูสอบ
บัญชี เพื่อใชเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเปนขอมูลประกอบการแสดงความเห็นตองบ
การเงิน
(3) วางรูปแบบบัญชีของสหกรณและกลุ มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม และ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อใหมีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทการดําเนินธุรกิจ และการบันทึกบัญชีไดถูกตองตาม
ระเบียบที่กําหนด รวมทั้ง การบันทึกขอมูลตามระบบงานและประมวลผลข
ตามระบบงานแล
ขอมูลการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ
ตรวจสอบบัญชีประมวลผลขอมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณแและกลุ
ละกลุมเกษตรกร เพื่อจัดทําเปน
รายงานภาวะเศรษฐกิ จ ทางการเงิ น รายจั ง หวั ด ใช โ ปรแกรมช ว ยตรวจบั ญ ชี สสหกรณ
หกรณ ที่ ใ ช ค อมพิ ว เตอร
เปน IT Provider แนะนําการใชโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบั
ดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ
(4) วางรูปแบบบัญชีใหแกเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใหมีรูปแบบ
บัญชีที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
/(5) งานแนะนํา...
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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) ประสานการทํ างานร ว มกัน ทั้ งภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน ว ยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
2.4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการ และ
ผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(2) บัน ทึกขอมูล ทางการเงิน การบัญชี ของสหกรณและกลุมเกษตรกร ผานทาง
ระบบสารสนเทศ เพื่อใหผูสนใจสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนดานการศึกษา และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ
และอื่น ๆ
3. คุณสมบัติของผูม สี ิทธิสมัครสอบ
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) เปนผูไ รความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอืน่
/(4) เปนผู. ..

-3(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 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
สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณรทางราชการไม รั บ สมั ค รสอบและไม อ าจให เ ข า
สอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข า รั บ ราชการ ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี ฝ า ยบริ ห าร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ 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. การรับสมัครสอบ/เงื่อนไขการรับสมัคร
4.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 15
กุ มภาพั นธ 2559 ตลอด 24 ชั่ ว โมง ไม เ ว น วั น หยุ ด ราชการ ซึ่ ง สามารถสมัค รได เ พีย งครั้ ง เดี ย วเท า นั้ น
ตามขั้นตอน ดังนี้
/(1) เปด...
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(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด 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 ตั้งแตวันที่ 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
ภายในวั น ป ด รั บ สมั ค รสอบ คื อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2559 ทั้ งนี้ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
4.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติ ม ดั งนั้ น หากผู สมัครจงใจกรอกขอมูลอันเป น เท็จ อาจมี ความผิ ดฐานแจ งความเท็จต อเจ าพนั กงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4.7 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ให ถูกต องครบถวนตรงตามความเป นจริ ง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
/5. การประกาศ...

-55. การประกาศรายชื่อผูส มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
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. หลักสูตรและวิธกี ารสอบแขงขัน
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
- ทดสอบความรูเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและมาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชี และความมี
สาระสําคัญ กระดาษทําการของผูสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
และวิธีการตรวจสอบในสาระสําคัญของรายการตาง ๆ ในงบการเงิน เทคนิคการตรวจสอบ โดยใชคอมพิวเตอร
ช ว ยในการสอบบั ญ ชี การตรวจสอบเหตุ ก ารณ ห ลั ง วั น ที่ ใ นงบดุ ล การเลื อ กตั ว อย า งในการสอบบั ญ ชี
การรายงานการสอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
6.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรื อ น คุณธรรม จริ ย ธรรม การปรั บ ตั ว เข ากับ ผู ร ว มงาน รวมทั้ งสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม
ความคิดริ เริ่มสรางสรรค ปฏิ ภาณไหวพริบ และบุ คลิกภาพอยางอื่น เปนต น และรวมถึงสมรรถนะหลั ก
สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง
ทัง้ นี้ จะทดสอบภาคความรูค วามสามารถทีใ่ ชเฉพาะตําแหนงกอน และเมื่อสอบผาน
ภาคความรูค วามสามารถทีใ่ ชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสทิ ธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
7. หลักฐานทีต่ องยื่นในวันสอบภาคความรูค วามสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
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
/ทั้งนี้...

-6ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตร)
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึ ก ษานั้ น ๆ เป น เกณฑ โ ดยจะต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาภายในวั น ป ด รั บ สมั ค ร คื อ วั น ที่ 15
กุมภาพัน ธ 2559 ในกรณีที่ไมส ามารถนําหลักสูตรการศึกษาดั งกลาวมายื่นพร อมใบสมัครสอบไดก็ใหนํ า
หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและวั น ที่ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
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 “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร
8. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูที่สอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้
ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย
9. การขึน้ บัญชีผสู อบแขงขันได
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผูส อบไดค ะแนนรวมเทา กัน ใหผูส อบไดค ะแนนการสอบเพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตํา แหนง
มากกวา เปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตํา แหนง เทากัน ใหผู
ไดคะแนนการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคง
ไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใ นลําดับที่สูงกวา
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้
เปนอันยกเลิก
10. การบรรจุและแตงตั้ง
ผู ส อบแข ง ขั น ได จ ะได รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ตามลํ า ดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ผู ส อบแข ง ขั น ได
โดยได รั บ เงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ ที่ กํ า หนดเป น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง นั้ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 1
ทั้ง นี ้ กรมตรวจบัญ ชีส หกรณไ มป ระสงคที ่จ ะรับ โอนผู ส อบแขง ขัน ไดที ่เ ปน ขา ราชการหรือ พนั กงาน
ทุกประเภท
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
สําเนาถูกตอง

(นายศรัณยพัทธ นันตะวงษ)
ครฯ
นักทรัพยากรบุประกาศรั
คคลชํบสมัานาญการ

(นายสมปอง อินทรทอง)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ศรัณยพัทธ ราง/ พิมพ
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