
 
 
  
 
 
 
 
 

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ..ที่ นร 1004/ว 17.ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556.
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ตำแหนง่ทีจ่ะบรรจแุละแตง่ตัง้ และเงินเดอืนที่จะไดร้บั 
 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ.อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท 
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน  
 2. จำนวนตำแหน่งวา่งครัง้แรก 
 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
 3. ลกัษณะงานทีป่ฏบิัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความยุ่งยากน้อย เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาตรฐานการสอบบัญชี และหลักปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 
  (2) จัดทำกระดาษทำการ และร่างรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน เสนอผู้สอบบัญชี  
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเป็นข้อมูลประกอบการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
  (3) วางรูปแบบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่  และ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทการดำเนินธุรกิจ และการบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง  
ตามระเบียบที่ กำหนด รวมทั้ ง การบันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติ งาน 
ตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี ประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือจัดทำเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด  ใช้โปรแกรมช่วยตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ใช้
คอมพิวเตอร์ เป็น IT Provider แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  (4) ให้ความรู้ด้านบัญชีรายบุคคลแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้       
มีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
 

(5) แนะนำ... 

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 
..................................... 

สำเนาคูฉ่บับ 
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  (5) แนะนำด้านการบัญชี  ได้ แก่  ช่ วยดำเนิ นการสัมมนา นิ เทศ และเสริมสร้าง         
ความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือรองรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 
  (6) ช่วยวิเคราะห์สอบทาน รายงานการสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จัดทำข้อสังเกตในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
  (7) ช่วยปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล สหกรณ์ที่ถ่ายโอนงานให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือ
บุคคลอ่ืนตรวจสอบบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี 
  (8) ช่วยปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชี 
  (9) ช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชี้วัด 
 3.2 ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 3.3 ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.4 ด้านการบริการ 
  (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการและ 
ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (2) บันทึกข้อมูล ทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านทาง
ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์
และอ่ืน ๆ 
 4. คุณสมบัตขิองผู้มสีทิธสิมัครสอบ 
 4 .1.ผู้ สมั ครสอบต้ องมี คุณสมบั ติ ทั่ วไป และไม่ มี ลั กษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 36                     
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอ่ไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติทั่วไป 

    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
  (3).เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    

ทรงเปน็ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 

                (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
    (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
    (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น 
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 
(5) เป็นกรรมการ... 
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  (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (7).เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก.เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (8).เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก.ปลดออก.หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ .หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9).เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก.เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   (10). เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้     
หรือตามกฎหมายอื่น 
  (11).เป็นผู้ เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน           
ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8).(9).(10).หรือ.(11).ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมี ลักษณะต้องห้าม     
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม.(10).ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน  
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบ 
แข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 
 4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 
  (๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี (ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด) และ 
  (๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 29 เมษายน 2565) ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือ 
การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ผู้สมัครสอบจะต้องแนบหลักฐาน             
วุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่าด้วย 
 5. การรบัสมัครสอบ 
 5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 เมษายน 2565 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) เปิดเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ” 
  (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 
ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัต ิ 
  (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น   

ในกรณี... 
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  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ    
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล  
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 
 5.2 ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ 
  1) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน) 
   ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
“ค่าธรรมเนยีมสมคัรสอบ” เลขที่บญัช ี006-6-07446-0 ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เมษายน 2565 ภายในเวลา
ทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระ
เงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว.การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
  2) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK  
   ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน 
(Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com 
หัวข้อ “รับสมัครสอบ” โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบ
กำหนดไว้ โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2565 และให้พิมพ์หน้ายืนยัน   
การชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๓๓๐ บาท ประกอบด้วย 
  (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท 
  (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   
 5.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว.จะได้รับเลขประจำตัวสอบ.โดยจะกำหนด        
เลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทำการ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูล ผู้สมัครต้องติดต่อ  
กับธนาคารสาขาท่ีชำระเงินเท่านั้น ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
 6. เงือ่นไขในการรบัสมัครสอบ  
 6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่  29 เมษายน 2565 ทั้งนี้  การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 6.2 การสมัครสอบตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137 
 6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  
 
 พร้อมทั้ง... 
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พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มี   
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือ 
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะถือว่าผู้สมัครสอบ             
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้         
ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดำเนินทางคดีอาญาต่อไปด้วย 
 7. การประกาศรายชือ่ผูส้มคัรสอบ วนั เวลา สถานทีส่อบ และระเบยีบเกีย่วกบัการสอบ 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com และทางเว็บไซต์     
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://www.cad.go.th  หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” 
 8. หลกัสตูรและวธิกีารสอบแข่งขัน 
 8.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
  (1) ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำ
รายงานทางการเงิน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด 
  (2) ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
กำหนด และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 และ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
  (3) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติว่าด้วย    
การกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และประมวลรัษฎากร 
  (4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  8.2 การสอบแข่งขนัเพือ่วดัความเหมาะสมกบัตำแหนง่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ  
การทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
 ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ 
      9.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบแสดง       
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่ งจะต้องมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และมีเลขบัตร 
ประจำตัว 13 หลัก ปรากฏชัดเจน 

    9.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ผู้เข้าสอบแสดง
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งจะต้องมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และมีเลขบัตร 
ประจำตัว 13 หลัก ปรากฏชัดเจน พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
         (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 
แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

(2) สำเนาปริญญาบัตร... 

http://www.cad.go.th/
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         (2) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 
           ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร ของสถานศึกษา
ใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 29 เมษายน 2565 
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ  
ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน 
        (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
        (4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 

(5) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ผู้สมัครสอบจะต้องแนบหลักฐานวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่าด้วย จำนวน 1 ฉบับ 

(6) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ในกรณี 
ที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ 
  (7) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจำตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสำคัญ  (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 
หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ 

 (8) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
       - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
       - โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
       - โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
       - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 
 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ
ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร   
 10. เกณฑก์ารตดัสนิ 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
 11. การขึน้บัญชผีูส้อบแข่งขนัได้ 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับคะแนนรวม
ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง
จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 

การขึ้นบัญชี... 



๗ 
 

 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ      
ขึ้นบัญชี แตถ่้ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชี      
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 12. การบรรจแุละแตง่ตั้ง 
        ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ 1  
 13. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 

      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค 
ดังนั้น.หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบแข่งขันได้.หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้    
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบด้วย 

                                                ประกาศ  ณ  วันที่   28   มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
   
      (นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ) 
            อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบแข่งขัน         วันดี รา่ง/พิมพ ์          ทาน          ตรวจ 
 


