
 
 
  
 
 
 
 
 

ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ..ที่ นร 1004/ว 17.ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556.
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ฯ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ตาํแหนงทีจ่ะบรรจแุละแตงตัง้ และเงินเดือนที่จะไดรบั 
 ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ.อัตราเงินเดือนระหวาง 15,000 - 16,500 บาท 
ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เรื่อง กําหนดปจจัย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน  
 2. จาํนวนตําแหนงวางครัง้แรก 
 ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 25 อัตรา ปฏิบัติงานในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 
 3. ลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานสอบบัญชีระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 3.1 ดานการปฏิบัติการ 
  (1) ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีความยุงยากนอย เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ มาตรฐานการสอบบัญชี และหลักปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 
  (2) จัดทํากระดาษทําการ และรางรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน เสนอผูสอบบัญชี  
เพื่อใชเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเปนขอมูลประกอบการแสดงความเห็นตองบการเงิน 
  (3) วางรูปแบบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม และ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อใหมีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทการดําเนินธุรกิจ และการบันทึกบัญชีไดถูกตอง 
ตามระเบียบที่กําหนด รวมทั้ง การบันทึกขอมูลตามระบบงานและประมวลผลขอมูลการปฏิบัติ งาน 
ตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี ประมวลผลขอมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
เพื่อจัดทําเปนรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด ใชโปรแกรมชวยตรวจบัญชีสหกรณที่ใช
คอมพิวเตอร เปน IT Provider แนะนําการใชโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณออมทรัพย 
  (4) ใหความรูดานบัญชีรายบุคคลแกเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให      
กลุมเปาหมายรูตนทุนกําไรจากการประกอบอาชีพและสามารถควบคุมคาใชจายและสรางรายไดเพ่ิม 
 

(5) แนะนํา... 

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 
..................................... 

สาํเนาคูฉบับ 
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  (5) แนะนําดานการบัญชี  ไดแก  ชวยดําเนินการสัมมนา นิ เทศ และเสริมสราง         
ความพรอมของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีประจําป 
  (6) ชวยวิเคราะหสอบทาน รายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
จัดทําขอสังเกตในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
  (7) ชวยปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล สหกรณที่ถายโอนงานใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือ
บุคคลอืน่ตรวจสอบบัญชี เพื่อใหการปฏิบัติงานของสหกรณเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี 
  (8) ชวยปฏิบัติงาน กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อให
การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชี 
  (9) ชวยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามแผนงานและตัวชี้วัด 
 3.2 ดานการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 3.3 ดานการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3.4 ดานการบริการ 
  (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการและ 
ผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 
  (2) บันทึกขอมูล ทางการเงินการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร ผานทาง
ระบบสารสนเทศ เพื่อใหผูสนใจสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนดานการศึกษา และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ
และอ่ืน ๆ 
 4. คุณสมบัตขิองผูมสีทิธสิมัครสอบ 
 4.1.ผู สมัครสอบต องมี คุณสมบัติทั่ วไป และไมมี ลั กษณะตองห ามตามมาตรา 36                     
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติทั่วไป 

    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
  (3).เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย   

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข. ลักษณะตองหาม 

                (1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
    (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 
    (3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ตามพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

 
(5) เปนกรรมการ... 
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  (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   (6) เปนบุคคลลมละลาย 
    (7).เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก.เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (8).เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก.ปลดออก.หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ.หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
   (9).เปนผู เคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออก.เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (10). เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้    
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (11).เปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน           
ในหนวยงานของรัฐ 
  ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8).(9).(10).หรือ.(11).ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม     
ตาม (8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม.(10).ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน  
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบ 
แขงขันได แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเม่ือพนจากการเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองแลว 

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถนุายน 2501 และตามความในขอ 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 
 4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 
  (๑) ผูสมัครสอบจะตองเปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี (ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด) และ 
  (๒) เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ 29 เมษายน 2565) ในกรณีที่ผูสมัครสอบยื่นหนังสือ 
การสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ที่สูงกวาระดับปริญญาตรี ผูสมัครสอบจะตองแนบหลักฐาน             
วุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกวาดวย 
 5. การรบัสมัครสอบ 
 5.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 5 - 29 เมษายน 2565 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) เปดเว็บไซต https://cad.thaijobjob.com หัวขอ “รับสมัครสอบ” 
  (2) กรอกขอความในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด 
ระบบจะออกแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหโดยอตัโนมัต ิ 
  (3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Flash Drive เปนตน   

ในกรณ.ี.. 
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  ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ    
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล  
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได 
 5.2 ผูสมัครสามารถชําระเงินได 2 ชองทาง คือ 
  1) การชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
   ผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ที่เคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
“คาธรรมเนียมสมัครสอบ” เลขที่บัญชี 006-6-07446-0 ตั้งแตวันที่ 5 - 30 เมษายน 2565 ภายในเวลา
ทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย ทั้งนี้ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระ
เงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงินแลว.การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการ
สมัครสอบเรียบรอยแลว 
  2) การชําระเงินผานทางระบบอินเตอรเน็ต ผาน KTB NETBANK  
   ผูสมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ไดลงทะเบียน 
(Register) ขอใชบริการ KTB NETBANK แลว สามารถเลือกชําระเงินผานทางเว็บไซต https://cad.thaijobjob.com 
หัวขอ “รับสมัครสอบ” โดยเขาไปที่หัวขอยอย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบ
กําหนดไว โดยตองชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2565 และใหพิมพหนายืนยัน   
การชําระเงินจากเว็บไซตเก็บไวเปนหลักฐานดวย 
 5.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ประกอบดวย 
  (1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
  (2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบรกิารทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท 
  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   
 5.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว.จะไดรับเลขประจําตัวสอบ.โดยจะกําหนด        
เลขประจําตัวสอบตามลําดับการชําระคาธรรมเนียม ทั้งนี้ ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน
หลังจากชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบไปแลว 2 วันทําการ ในกรณีที่ไมพบขอมูล ผูสมัครตองติดตอ 
กับธนาคารสาขาท่ีชําระเงินเทานั้น ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
 6. เงื่อนไขในการรบัสมัครสอบ  
 6.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
 6.2 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
 6.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง  
 
 พรอมทั้ง... 
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พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่ม ี  
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือ 
ไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะถือวาผูสมัครสอบ             
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้         
ในกรณีผูสมัครยื่นเอกสารปลอม กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะดําเนินทางคดีอาญาตอไปดวย 
 7. การประกาศรายชือ่ผูสมัครสอบ วนั เวลา สถานทีส่อบ และระเบยีบเกีย่วกบัการสอบ 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต https://cad.thaijobjob.com และทางเว็บไซต     
กรมตรวจบัญชีสหกรณ http://www.cad.go.th  หัวขอ “การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
 8. หลกัสตูรและวธิกีารสอบแขงขัน 
 8.1 การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
โดยวิธีการสอบขอเขียน ซึ่งทดสอบความรูเกี่ยวกับ 
  (1) ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทํา
รายงานทางการเงิน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 
  (2) ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
กําหนด และขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีวาดวยจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 และ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
  (3) ทดสอบความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวาดวย   
การกระทําความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพ่ิมเติม และประมวลรัษฎากร 
  (4) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  8.2 การสอบแขงขนัเพื่อวดัความเหมาะสมกบัตาํแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   เปนการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณหรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัต ิ
การทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ  ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคม และ
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน เพื่อใหได
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
 ทั้งนี้ จะสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน และเมื่อสอบผาน
การวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธเิขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง 
 9. หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบ 
      9.1 การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ใหผูเขาสอบแสดง       
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให ซึ่งจะตองมีรูปถาย ชื่อ - นามสกุล และมีเลขบัตร 
ประจําตัว 13 หลัก ปรากฏชัดเจน 

    9.2 การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ใหผูเขาสอบแสดง
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให ซึ่งจะตองมีรูปถาย ชื่อ - นามสกุล และมีเลขบัตร 
ประจําตัว 13 หลัก ปรากฏชัดเจน พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 
         (1) ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม 
แวนตาดํา ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 

(2) สําเนาปริญญาบัตร... 
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         (2) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัต ิภายในวันปดรับสมัคร สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี คูกับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 
           ทั้งนี้  ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร ของสถานศึกษา
ใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 29 เมษายน 2565 
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัคร มายื่นแทน 
        (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
        (4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

(5) หนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา ในกรณีที่ผูสมัครสอบยื่นหนังสือการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป  
ที่สูงกวาระดับปริญญาตรี ผูสมัครสอบจะตองแนบหลักฐานวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกวาดวย จํานวน 1 ฉบับ 

(6) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ในกรณ ี
ที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ 
  (7) เอกสารทางทหาร เชน หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจําตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสําคัญ  (แบบ สด.9) สําหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 
หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) จํานวน 2 ฉบับ 

 (8) ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และ
แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก 
       - วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
       - โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 
       - โรคติดยาเสพติดใหโทษ  
       - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       - โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
 สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่ และ
ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร   
 10. เกณฑการตดัสนิ 
 ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 และเปนผูสอบผานการสอบแขงขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ทัง้นี้ โดยใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
 11. การขึน้บัญชผีูสอบแขงขนัได 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับคะแนนรวม
ของผูสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและความเหมาะสมกับตําแหนง
จากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา 
แตถาคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงยังเทากันอีก ใหเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแขงขันจากนอยไปมาก 

การขึ้นบัญชี... 



๗ 
 

 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศ      
ขึ้นบัญชี แตถากรมตรวจบัญชีสหกรณไดจัดใหมีการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชี      
ผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 12. การบรรจแุละแตงตั้ง 
        ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได  
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวใน ขอ 1  
 13. การรับโอนผูสอบแขงขันได 

      กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไมรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ทุกประเภท ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรมตรวจบัญชีสหกรณจะดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค 
ดังนั้น.หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานสอบแขงขันได.หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้    
โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทราบดวย 

                                                ประกาศ  ณ  วันที่   28   มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
   
      (นายอําพันธุ  เวฬุตันติ) 
            อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สอบแขงขัน         วันด ีราง/พิมพ          ทาน          ตรวจ 
 


