
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภททั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณ1ท 

วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด 

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดหำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ•ศ. ๒๕๕๕ 
ลงวันที ่๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี

ด. ตำแหน่ง'ท่ีห์ป็ดรัฒัร
๑.๑ ที่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานใบฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 

หำงาน ปฏิน้ติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบ้ติการ
(ร)) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสบุบให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและ 

ทันสมัย
(รท) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกต้อง 

ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(๔) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดชองระบบงานประยุกต ์และระบบข้อมูลที่ได ้

วางแผนไว้ เพื่อสนับสบุนการปฏีบติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไชข้อผิดพลาดชองคำสั่ง เพื่อให้ 

ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการชองระบบงานประยุกต์ และระบบ 
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับช้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ 

ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

(๗) ช่วยรวบรวม..
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(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต ์

เพื่อให้Iด้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความด้องการชองหน่วยงาน
(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพัวเตอร์และ 

อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทค การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตัง 

ระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แคะตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(๙) ช่วยตรวจสอบ สืบคัน และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคในไลยีสารสนเทศ 

ที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ชัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความ 

มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(๑๐) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอบุญาต เพื่อไห้การ 

ออกใบอบุญาตเป็นไปดามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ 
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ้ที่กำหนด

01. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให ้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท้จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย

๔. ต้านการบริการ
(๑) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใข้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ไต้ด้วย 

ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดำเนินการฟิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสบุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่ 

เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในต้านวิชาการคอมพิวเตอร์

(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมืบีญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่อง 
คอมพิวเตอร ์เพื่อให้ผู้ใข้สามารถแกัไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัพราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
สึทรประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการพ.ส.๒๕๔๗ และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง ค่าตอบแทบพนักงานราชการ (ฉบับที ่๙) พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะ.เวamาร.จ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 
และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับโดยจะประเมินบุคคลเพ่ือต่อสัญญาจ้างทุกปี

to. คุณสฒ้รทั่ว่โ!แเสะคุณส!.นุ่ง.ชร!มู้น๊ลัพิเชัารับการเสือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔)ไม่เป็น...
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(๔) ไม่เป็นผู้มืกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติห,นาที่ไต้ ไรความสามารถหรือจิคพีนเชิธน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ไนกฎหมายว่าด้วยระเพ'บข้าราชการพลเรือน
(๔) ไม่เป็นผู้ดำวิงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ไนพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความรดหางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความรดลหุโทษ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
อื่นของรัฐ ก่อนการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

หมายเหต ุผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างชองราชการ 
ส่วนท้องลิ่น โดยจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ® เดึอน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 

ดามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๕๓ มายื่นด้วย
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น 

พนักงานราชการทั่วไปได ้ทั้งนี ้ดามหนังลือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที ่นว ๘๙/๒๔0® 

ลงวันที ่๒๗ มิถุนายน ๒๔๐® และดามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘ 

และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโนภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน 
หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไนระดับเดียวกัน ใบสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

ทางคอมพิวเตอร์

๓. ดา!ชันเสม๒้
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เป็ด ตั้งแต่วันที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหคุดราชการ ที่เว็บไซต ์https://cad.thayobjob.corn 
หัวข้อ “รับสมัครสอบ" ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น ตามขั้นดอน ด้งนี้

๓.๑ ขั้นตอนที ่๑ กรอกใบสมัครออนไลน ์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินต้ังแด่วันที ่01๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบล้วน ปฏิบัติตามขั้นดอนที ่

กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัดโนมิติ
๒) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระคาษชนาค hi จำนวน ๑ แผ่น หรือหากโม่ม 

เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น 

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลใต ้ผู้สมัครสามารถเข้าไป 
พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แด่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการ 
กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไต้

tn.๒ ชันตอนที ่๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันท่ี 0)0 มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ถึงวันที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้สมัครสามารถชำระเงินได ้๒ ช่องทาง ค๊อ

๑) การชำระ...

https://cad.thayobjob.corn
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ด) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร ์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน!ปชำระ!ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอ'บที่เคาน์เ*อร ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายในเวลาทำการ 
ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั่งนี ้ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องชองข้อมูล 
ในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องไห้รีบลิดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน 

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

๒) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ด ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครสอบซึ่งมิบัญชีเงินผ่ากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) 

ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางเว็บไซต ์httpsy/cad.thaijobjob.com 
หัวข้อ “รับสมัครสอบ’, โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK* และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบบ 

กำหนดไว ้โดยต้องชำระเงินภายในเวลา ๒๒,00 น. ของวันที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้พิมพ์หน้ายืนยัน 

การชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
การรับสมัครสอบจะมีผลสมมูรณ์เมื่อชำระคำธรรมเนืยมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว เท่าน้ัน 

ลำดับที่!นการสมัคร จะมีผลต่อลำดับท่ี!บการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร!นกรณีท่ีผู้สมัครสอบมีคะแนนสอบ 

ความร ูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเท่ากัน
ธท.รท ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย

(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒00 บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทฟเนต จำนวน รท๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายตีนให้!ม่ว่ากรณีใด ๆ ทั่งสัน

๓.๔ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ การชำระเงินหลังจากชำระ 
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว ๒ วันทำการ ในกรณีที่!ม่พบข้อมูล ผู้สมัครต้องลิดต่อกับธนาคารสาขา 
ที่ชำระเงินเท่านั้น ภายในวันที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไค้รับเลขประจำตัวสยิบ 

ใดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับชรงการชำระค่าธรรมเนียมสอบ
๓.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีรุฒการศึกษาตรงดามคุณสมบัติเฉทาะสำหรับตำแหน่ง 

ตามประกาศรับสมัครสอบโดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีจำนาจอนุมัติภายในวันมีดรับ 
สมัครสอบ ศึอวันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั่งน้ี การสำเร็จการศึกษาตามหลักรูดรปริญญา ของสถานศึกษาใด 

จะถือตานกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกื่ยวกับการสำเร็จตามหลักสูตรของสสานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

รท.๖ การสมัครสอบตามขับตอนข้างด้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายฏีอซึ่อ และรับรองความถูกต้อง 
ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยรุรกรรมทางอิเลึกทรอนิกส์ พ.ค. ๒๔๔๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ดังนั้น 

หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหนักงานดามประมวลกฎหมาย 
อาญา มาตรา <ร>๓ตเ

๓.๗ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบไนการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุญสมบัติตรงดาม 
ประกาครับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบด้วนสวิงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ม ี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจทบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมาย่ืนไม่ตรงหรือ 
ไม่เปนไปดามประกาครับสมัครสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ชาตคุณสมบัติในการ 
สมัครสอบครังนมาดังแต่ด้น และจะไม่ตีนค่าธรรมเนียมในการสมัดรสอบ และผู้สมัครไม่ฏีสึทธเรียกร้อง 
ค่าเลึยหายใด ๆ ได้

๔. ทาร'แร^กว.ส...
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๔. การประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารู้บการประเมินความรพว,เมสามา1ร'..ทัก..ษะ.แล■ะ.สมรรถนะ.แสะทำห.น.ค!'น 

เวลา สดานทีใ่นการประพนสมรรถนะ
กรมตรวจบัญขีสหกรณ ์จะประกาศรายซึ่ยิผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ตวามสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันที ่to® กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ทาง https://www.cad.50.th และทาง https://cad.thaijobjob.com

๕. หลักฐานท่ีด้องยื่นในวันประเมินความรู้ ศวามุสามารด ทัทษะ าแฒ&ชรป้น?.
๕.® ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เ'น็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ 

ถ่ายไม่เกิน ® บ ิขนาด ® X ®.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในไบสมัครให้ครบถ้วน
๕.๒ สำเนาประกาคนื่ยบัตร ปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงมลการเรียน (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร ใติยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอำนาจอนุมัต ิภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ to ฉบับ สำหรับผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 

to ป ีให้ใช้ระเบียนแสดงพลการเรียนระดับปริญญาตร ีคู่กับระเบียนนสคงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรือ 

อนุปริญญา
ทั้งนี ้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศปิยบัตร {ปริญญาบัตร) ซอง 

สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี ®๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ในกรณีท่ีไม่สามารถนำหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได ้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิขาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไต้รับอนุมัติปริญญาบัคร(ห่รือประกาคนึยบัตร) 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน

๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาทะเบียนบัาน จำนวน ® ฉบับ
๕.๔ สำเนาหลักฐานย่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉทาะผู้สมัครสอบเพคหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ 

นามสกุล (ในกรณ ีชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ร) ฉบับ
๕.๕ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือได้รับการ 

ยกเว้น จำนวน ร) ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศขาย)
สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมด้านขวาทุกหบัา 

และเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พรัอมลงชื่อ วันที่สมัคร

๖. หลัทเทแฟเ.แล.ะว๊ธึทธเลืธ.ถ..ส.ร.ร
__ ________ ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ด้งนี้

องค์ประกอบไนการประเมิน ศะนนไทลีม วิธีการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ
ร)) ความรู้เกี่ยวกับพระราซบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์(ฉบับท่ี ๒) พ.ค. ๒๕๖๐
๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารซองราขการ

พ.ศ. ๒๕๔๐
๓) ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ค. ๒๕๖๒ _

๑00 การสอบข้อเขียน

๔) ความรู้...
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องค์ประกอบในการประเมิน คะแนนเต็ม วิธึการประเมิน

๔) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ไซเบอร ์พ.ศ. ๖๔๖๒
๕) ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และติดด้ง 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ ์ระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต
๖) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนชุดคำส่ัง ติดด้ง 

ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ ์เข่น 
Windows Server, Linux Server เป็นต้น
๗) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อาร์ดแวร ์
(Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยชองเครือข่าย (Network Security)
๘) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายอินหราเน็ต
๙) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห ์ออกแบบ และพัฒนา 

Web Application เช่น PHP, HTML, JavaScript, MySQL, MSSQL 
๑๐) ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ

สมรรถนะ
๑) การคิดวิเคราะห์
๒) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
๓) การดำเนินการเชิงรุก

๑๐๐ การสอบสัมภาษณ์

รวม boo

๗. เกธฒ์า5คัดร.น
ผู้ที่จะถึอว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นพู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ตากว่าร้อยตะ ๖๐

การซัดจ้างจะเป็นไปตามสำคับคะแนนที่สอบได ้หากได้คะแนนสอบเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก 
การประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในสำคับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน 
สมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อผู่ในสำดับที่สูงกว่า

๘. การประทา.คราผุ.ชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามสำดับคะแนนสอบทาง 

https://www.cad.go.th และทาง https://cad.thaijobjob.com ใดียบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นลันยกเลืก 
หรือสินผลไปเมือเลือกสรรครบกำหนด Is ป ีนับแต่วันข้ึนบัญชีหรึรนับแต่วันประกาครับสมัครในตำแหน่งที่ฏ ี
ลักษณะงานเดียวกันนึ๋ใหม่แล้วแด่กรณี

ในกรณีที่...
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- ๗ -

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่ม ีและภายหลังมีตำแหน่งว่าง 
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลีงกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะ 

ดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท้าสัญญาจ้างตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 

ประกาศ ณ วันที ่ มิถุนายน พ.ศุ. ๒๕๖๔

(นายโอภาส ทองยงค์) 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์



ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระนบงานคอมพิวเตฺชร์

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ประสงค์จะรันสมัครบุคคถึเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประเภททั่วไป นะน้ัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรึ่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที ่๑® กันยายน ๒๕๕® และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด 

ลักษณะงานและคุณสมบัติเนิพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบรัตราทาลังพนักงานราชการ พ.ศ- ๒๕๕๕ 
ลงวับที ่๒๘ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรันสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยรรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

ร). ตำแหน่งท่ืเจดรับสมัคร
ด.® ชี้อตำแหน่ง กลุ่มงาน แสะรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลักษณะงาน
ต) ปฏิบัติงานด้านระบบฐานซ้ธมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศเก่ียวกันการศึกษา 

วิเคราะห์ระบบงานการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
๒) ปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศด้านการบริหารและบัญชีเกี่ยวกับ 

การศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อวางแผน รอกแบบ และทดสอบระบบงานด่าง ๆ

พ) วิเคราะห์ข้อมูล และการเชียนโปรแกรมระบบงานย่อยเพื่อการจัดทำภาวะ 
เศรษฐกิจ และเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน รวมดึงการจัดการตารางข้อมูลลถิติทางการเงินเพื่อการจัดทำรายงาน 

และงานวิจัย
๔) จัดทำคำสั่งไนการประมวลผล และวิเคราะห์การไข้ข้อมูลทางการเงินท่ีเหมาะสม 

กับลักษณะงาน
๕) ดูแลและพัดเนาโปรแกรมระบบบัญช ีโปรแกรมระบบการสอบบัญชี และโปรแกรม 

ระบบงานบริหารชองกรม ให้สอดคล้องกับความต้องการชองสหกรณ ์ผู้สอบบัญช ีผู้บริหาร และผู้ไข้งาน
to) ตรวจสอบการใช้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและการ 

ปฏิบัติงานชองกรม
๗) ดูแล บำรุงรักษา และช่อมแชมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบึ้องด้น
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ธวข้อง

ฒัร.ไว่ช..



- to -

อัตราว่าง to อัตรา
ค่าคอบนทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สืทธประโยชน ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพักงานราชการ ห.ค. ๒๕๔๗ นละประกาศ 

คณะกรรมการบริหารหนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (นินับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖®
ระยะเวลาการจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ขิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 

และภายในวงเงินงบประมาณทั่ได้รับโดยจะประเมินบุคคลเพ่ือต่อสัญญาจ้างทุกป็

to. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเนิพาะส่บ.ตํว.แพ่ง.ชองผู้มึลA้ช้ารับ!miaanaa

๒.® คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(to) มีอายุไม่ต้ัากว่า ๑๘ ปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพีนเหีเอน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ไนพรรคการเมือง
(๖) ไม'เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดไห้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
อื่นชองรัฐ ก่อนการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

หมายเหต ุผู้ที่ผ่านการเสือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้าง 

ชองส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องน์าโบรับรองแพทย์ซึ่งออกไห้ไม่เกิน๑เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

ส่าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น 
พนักงานราชการทั่วไปได้ ทังบ ีตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที ่นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที ่๒๗ มิถุนายน ๒๕๐® และตามความในข้อ ๕ ชองคำสังมหาเถรสมาคม ลงวันที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

และในกรณืสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในกายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน 
หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ

๒๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไต้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตากว่าน้ีในทางที่มึการศึกษาวิชาการประมวลHล 

ด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยทิต

๓. ภารรับสบัคุ.ร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที ่๓0 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงรับที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไชต ์https://cad.thaijobjob.com 
หัวข้อ “รับสมัครสอบ” ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตามข้ันตอน ดังนี้

ฅ.® ชันตอน .

https://cad.thaijobjob.com
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รท.® ซ้นตอนที ่๑ กรอกใบสมัครออนไลน ์และพิมพ์นบบฟอร์มการชำระเงินดังนต่วัน,*'1 ano 
มีอุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔รท กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑) ผู้สมัครสอบจะด้องเข้าไปกรอกข้อความไห้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติสามขันตอนท 

กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
๒) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี 

เครื่องพิมพ์โนขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นด้น 
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครลามารถเช้าไป 

พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แด่จะไม่สามารถแกไขข้อมูลในการ 
กรอกใบสมัครไนครั้งแรกที่สมมูรณ์แล้วได้

๓.๒ ซ้นตอนที ่๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ถึงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้สมัครสามารถชำระเงินได ้๒ ช่องทาง คือ

๑) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร ์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายไนเวลาทำการ 
ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี ้ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ในหลักฐานการชำระเงิน หากทบว่าไม่ถูกต้องไห้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) สาขาท่ีชำระเงิน 
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

๒) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) 

ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางเว็บไขต์ https77cad.thaljobjob.com 
หัวข้อ "รับสมัครสอบ” โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามซ้นตอนที่ระบบ 

กำหนดไว้โดยต้องชำระเงินภายในเวลา ๒๒.00 น. ของวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้พิมพ์หน้ายืนยัน 

การชำระเงินจากเว็บไขต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
การรับสมัครสอบจะมีมลสมมูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว เท่าน้ัน 

ลำดับที่ในการสมัคร จะมีผลต่อลำดับที่ไนการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลืธกสรร ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีคะแนนสอบ 

ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเท่ากัน
๓.รท ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย

(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐0 บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ด จำนวน ๓0 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากชำระเงิน 
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว ๒ วันทำการ ในกรณีที่ไม่หบข้อมูล ผู้สมัครต้องติดต่อกับธนาคารสาขา 
ที่ชำระเงินเท่านั้น ภายในวันที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ 

โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ
ต.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุณีการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง 

ตามประกาศรับสมัครสอบโดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึก'ษาและได้รับการอมูมัดิจากผู้ฏีอำนาจอบุมัต๊ภายในวันปิดรับ 
สมัครสอบ คือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งน้ี การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ของสถานศึกษาใด 

จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จดามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๓,๖ การสมัคร.,

https77cad.thaljobjob.com
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๓.๖ การสมัครสอบตามขั้นตอนช้างด้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง 
ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญิติว่าด้วยธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเดิม ดังมัน 

ทากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจัาพนักงานตามประมวลกฎหมาย 

อาญา มาตรา ด๓๓)
๓.๗ ผู้สมัครสอบด้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 

ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณิท็มี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า;อกสารหลักฐาน ชี่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือ 

ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ 
สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ด้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้อง 

ค่าเสียหายใด ๆ ได้

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสีทธเิข้ารับการประเนินความผู ้ความสามาพทักษะ และสมรรถ.นะ.„และกำหนดวัน 
naajmน.ที่ในทารูประ..เนินรมรรถนะ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความผู ้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันที ่๒® กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ทาง httpsy/www.cad.go.th และทาง https://cad.thaijobjob.com

๕. พัเรา:นที่ตอ้งยื่นในวนั!๒,ะเนินรวาม.ผู ้ความสามารถ..ทกัษ^แปีะ^น!รูปีนะ
๕.® ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ 

ถ่ายไม่เกิน ๑ ช ิขนาด ๑ X ด.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๕.๒ สำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มึรุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร เดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัต ิ
จากผู้มีอำนาจอนุมัต ิภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 

๒ ป ีให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี คู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรีอ 
อนุปริญญา

ทั้งนี ้ผู้ที่จะถีอว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปริญญาบัตร) ของ 
สถานศึกษาใดน้ันจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษาน้ัน ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณกุญ ิ
ที่สถานศึกษาออกให ้โดยระบุสาขาว๊ขาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) 
ขึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน

๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประขาชน ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เข่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ 

นามสกุล (ในกรณ ีชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ สด.๕๓ หรือได้รับการ 

ยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
สำเนาเอกสารทุกฉบับ ใทัผู้สมัครสอบเขียนระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมด้านขวาทุกหน้า 

และเขียนคำรับรอง ‘’สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อ วันที่สมัคร

๖. หลกัเกณฑ.์..

http://www.cad.go.th
https://cad.thaijobjob.com


๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลึgnaรฺร
ผู้สมัครสัอง่ไต้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ หักพะ นละลมรรกนะ ด้วยวิธีการประเมิน ด้งนี

องค์ประกอบใบการประเมิน คะแบนเต็ม วิธีการประเมิน

ความรู ้ความสามารถ
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (จบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร

๓) ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ  
ฐานข้อมูล และการใข้ชุดคำสั่งการบริหารจัดการฐานข้อมูล
๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเดอร์
๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบ 

สารสนเทศและฐานข้อมูล
๖) ความรู้เก่ียวกับพนักงานราชการ

๑๐๐ ทารสอบข้อเขียน

สมรรถนะ
๑) มนุษยสัมพันธ์
๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓) ความสามารถในการสื่อสาร

(ริ)๐๐ การสชิบสัมภาษณ์

รวม ๒๐๐

๗. เกณฑ์การสัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีใด้คะแนนรวมในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ตํ๋ากว่าร้อยละ ๖๐

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากไต้คะแนนสอบเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก 
การประเมินสมรรถนะ (ลอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน 
สมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก จะให้ผู้ทึ๋ไต้เลขประจำตัวสอบทอนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๘. ทารประกาศ!ายชื่รแล^กวรข็นพ้ข้ฑยชื่รผู้ผ่!นก!รเรรทส!ร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบทาง 
https://www.cad.go.th และทาง https://cad.thaijobjob.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก 
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ป ีนับแต่วันชื่นบัญชีหรือนับแต่วันประกาครับสมัครใบตำแหน่งที่มี 
ลักษณะงานเดียวกันนี๋ใหม่แล้วแต่กรณี

ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่ม ีและภายหลังมีตำแหน่งว่าง 

ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ด้งกล่าวหรือจะ 

ดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

๘. การจัดทำ..

https://www.cad.go.th
https://cad.thaijobjob.com


- ๖ -

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

ประกาศ CU วันที ่เชท มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโอภาส ทองยงค์) 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


