
 
 
 

 
 

ประกาศสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์สมุทรปราการ 
เรือ่ง  รับสมคัรบคุคลเพื่อเลอืกสรรเปน็พนกังานราชการทัว่ไป 

………………………………. 

  ด้วยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมทุรปราการ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552  ลงวันที่  11  กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2547  จึงประกาศรบัสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมรีายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
1.  ชื่อตาํแหนง่  กลุม่งาน  และรายละเอียดการจา้งงาน 
      ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
      กลุม่งาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      ลกัษณะงาน 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี  ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  
และกําหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภท  และลักษณะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ และ 
กลุ่มเกษตรกร  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในงบการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตปุระกอบ 
งบการเงิน  ตรวจสอบวิเคราะห์ความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกรายได้  ค่าใช้จ่าย  สินทรัพย์  หนีส้ินและทุน  
จัดทําร่างรายงานการสอบบัญชี  พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  และให้
คําแนะนํา  ปรบัปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี  ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยร่วมวางระบบการ
ตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีใ่ช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึก
บัญชี  ส่งเสรมิการจัดทําบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
สํานักงาน โดยใช้ระบบ Back Office  เช่น  โปรแกรมสารบรรณ  โปรแกรมระบบวันทําการ  ระบบ GFMIS  ฯลฯ       
     อัตราวา่ง  1  อัตรา 
     ค่าตอบแทน   10,010  บาท 
     สทิธปิระโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  2547 และประกาศ 
    คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ 
    พนักงานราชการ (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2552  
     ระยะเวลาการจ้าง  ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2555 
 
 

         /  2. คุณสมบัติทั่วไป … 
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2.  คณุสมบัตทิั่วไป และคณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รับการเลอืกสรร  
      คณุสมบตัทิั่วไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า  18  ปี 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหต ุ ผู้ทีผ่่านการเลือกสรรในวันทีท่ําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ  จะต้องไม่เป็น 
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มาย่ืนด้วย 
     คณุสมบัตเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง่ 
  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์  ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชี 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 
3.  การรับสมคัร 
 3.1  วัน  เวลา  และสถานทีร่ับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่    สาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณ์
สมทุรปราการ เลขที ่  978  หมู ่4  ถนนสขุมุวทิ  ตาํบลบางปใูหม ่ อําเภอเมอืง  จงัหวัดสมทุรปราการ   
10280   โทร. 02 – 1831016-7  ตั้งแต่วนัที ่  4 - 20  ตลุาคม  2554   ในวนัและเวลาราชการ   
โดยผูส้มคัรต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร 100 บาท 
 3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมคัร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 
1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
  (2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา และสําเนาใบปริญญาบัตร ทีแ่สดงว่าเป็นผูม้ีคุณวุฒิการศกึษาตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่รับสมัคร  จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร  คือ วันที ่ 20  ตลุาคม  2554 
  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้  ให้นําหนังสือรับรอง 
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนด 
วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 
 
            / (3)  สําเนาบัตร … 
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  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสาํเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ  1  ฉบับ 
  (4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคญัการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 
ช่ือ - นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกนั)  อย่างละ  1  ฉบับ 
  (5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  1  ฉบับ  (ถ้าม)ี 
  ทัง้นี ้ในสาํเนาหลกัฐานทกุฉบบัใหผู้ส้มคัรเขยีนคาํรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและลงชือ่กาํกบัไวด้้วย 
 3.3  ค่าธรรมเนียมสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  วันที่ย่ืนใบสมคัรในอัตรา 100 บาท  เมื่อสมัครสอบแล้ว
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผูข้าดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  แต่ทั้งนี้จะต้อง
ดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
 3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี  
คุณสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งตรงตามประกาศรบัสมคัรจริง  และจะต้องกรอกรายละเอยีด  
ต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถกูต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มคีวามผิดพลาดอนัเกิดจาก
ผู้สมคัรไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรอืวุฒิการศกึษาไม่ตรงตามคณุวุฒิของตําแหนง่ที่สมคัรเข้ารับการเลือกสรร  อันมีผล ทํา
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น  และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณส์มทุรปราการ  จะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  และผู้สมัครไม่มีสทิธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้ 
 
4.  การประกาศรายชื่อผูม้สีทิธเิข้ารบัการประเมินสมรรถนะ และกาํหนดวัน เวลา สถานทีใ่น 
    การประเมนิสมรรถนะ 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณส์มุทรปราการ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ และกําหนด  วัน  เวลา  สถานที ่ ในการประเมนิสมรรถนะ   ในวนัที ่ 21  ตลุาคม  2554  
ณ  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมทุรปราการ และทาง http://samutprakan.cad.go.th  
 
5.  หลกัเกณฑแ์ละวธิีการเลอืกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี ้

วิธกีารประเมิน สมรรถนะ  คะแนนเตม็ 
สอบข้อเขียน 1)  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี 100 

 2)  ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี  
 3)  ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ  

 4)  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  
สอบสัมภาษณ ์ 1)  ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน

ตําแหน่งที่สมัครสอบ 
100 

 2)  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจําเป็นกับงานที่จะ
ปฏิบัติ เช่น การทํางานเป็นทีม  มนษุยสัมพันธ์  ความคิดรเิริ่ม 

 

 สร้างสรรค์  ความซื่อสัตย์  
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6.  เกณฑก์ารตัดสนิ 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ  แตล่ะ
สมรรถนะ  (ผลสอบข้อเขียนและสอบสมัภาษณ์)  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผูไ้ด้คะแนนสอบข้อเขียน 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สงูกว่า  ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผูไ้ด้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า  

 
7.  การประกาศรายชื่อและการขึน้บญัชรีายชือ่ผูผ้่านการเลือกสรร 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณส์มุทรปราการ  จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ตาม 
ลําดับคะแนนสอบ ณ  สํานกังานตรวจบัญชีสหกรณ์สมทุรปราการ และทาง http://samutprakan.cad.go.th 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรอืสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกําหนด  2  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือ 
นับแต่วันประกาศผลการเลอืกสรรในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
8.  การจัดทาํสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลอืกสรร 

 1  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลําดับที่ในบญัชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 2  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจา้งตามที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ 

กําหนด 
 3  ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 

ส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รฐัวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
ราชการส่วนท้องถิ่น 
  4  ผู้ผา่นการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง  จะต้องนําใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให ้
ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)  ได้แก่  โรคเรื้อน 
วัณโรค ในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคติดยาเสพติด 
ให้โทษ  และโรคพิษสุราเรื้อรัง มาย่ืนด้วย 
  ในกรณีทีม่ีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างที่มี  และภายหลังมีตําแหน่งว่าง 
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลงึกัน  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมทุรปราการ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่าน 
การเลือกสรรทีเ่หลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

                ประกาศ  ณ  วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.  2554 

                                                                                
               (นายบุญเลิศ   ใจดี) 
                                            หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณส์มุทรปราการ 
 


