
ประกาศส านักงานบังคับคดจีังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบตัิงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบญัชี ประจ าส านักงานบังคับคดจีังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 

ด้วยส ำนักงำนบังคบัคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะด ำเนนิกำรสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้ำงบุคคลเข้ำปฏิบตัิงำนเปน็ลูกจำ้ง
ชั่วครำว เพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนบังคบัคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำขำแม่สะเรียงประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้ำงชั่วครำว โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. 1.ชื่อต าแหน่งงาน และรายละเอียดการจ้างงานจ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรเงนิและบญัชี    
ปฏิบัติหนำ้ที่ประจ ำส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำขำแม่สะเรียง 
จ ำนวน 1 อัตรำ 
รายละเอียดการจ้างงาน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

1. 2.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จัดจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว 

1. 2.1คุณสมบัติทั่วไป 
1. มีสัญชำติไทย 
2. มีอำยุไม่ต่ ำกวำ่สบิแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบรบิูรณ์ 

2. ได้รับวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำกำรบัญชี 
สำขำวชิำบริหำรธุรกิจ และสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 

1. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิใ์จ 

1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
2. ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไมส่ำมำรถปฏบิัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิต 

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

                             ๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง 

                             ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำง
อำญำ เว้นแต่เปน็โทษส ำหรับควำมผิดทีไ่ด้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

                             ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
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1. 3.วิธีการรับสมัครสอบ 

10 –21 เมษายน 2560เวลำรำชกำร 08.30 น.–16.30 น. ณ ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวัดแมฮ่่องสอนเลขที่21 ถนนสิง
หนำทบ ำรุงต ำบลจองค ำอ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 3626 , 0 5362 0086หรือส ำนักงำนบังคบัคดี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำขำแม่สะเรียง เลขที่157/6 หมู่ 12ถนนแหล่งพำนชิ ต ำบลบ้ำนกำศ อ ำเภอแม่สะเรียง โทร. 0 
5368 1028 

3.2 ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง(ตำมเอกสำรแนบ 

ท้ำยประกำศนี้) 

                        3.3 หลักฐำนที่ต้องน ำมำยืน่ในกำรสมัคร 

                             1) ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ หรือส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ ที่แสดงวำ่เป็นผูท้ี่มีวุฒิ
กำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร จ ำนวน 1 ฉบบัโดยจะตอ้งส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนมุัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
ภำยในวันเปดิรับสมัคร คือ วันที่ 21 เมษำยน 2560 

1. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิว้ จ ำนวน 1 รูป 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ฉบับ 
3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ฉบับ 
4. ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล  

(ในกรณีที่ชื่อ – นำมสกุลในหลกัฐำนกำรสมัครไม่ตรงกนั) เปน็ต้น จ ำนวน 1 ฉบบั 
ทั้งนี้ ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อและวันที ่

ก ำกับในส ำเนำเอกสำรทุกฉบบั 

1. 4.เงื่อนไขในการรับสมัคร 

                      4.1 ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมตัิ 
ภำยในวันที่เปิดรับสมัครสอบ คอื วันที่ 21 เมษำยน 2560ทั้งนี ้กำรส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำใด 
จะถือตำมกฎหมำยกฎ หรือระเบียบเก่ียวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสตูรของสถำนศึกษำนั้นเป็นเกณฑ์ 

                      4.2 ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะตอ้งกรอกรำยละเอียดต่ำง 
ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน 
ซึ่งผู้สมัครน ำมำยืน่ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ ส ำนักงำนบังคบัคดีจังหวดัแม่ฮ่องสอน จะถือว่ำ
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัตใินกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแตต่้น  

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ 



                   ส ำนักงำนบังคบัคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบและ
ระเบียบเก่ียวกับกำรสอบ ในวันที่ 26 เมษายน 2560  โดยติดประกำศไว้หน้ำส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และ ส ำนักงำนบงัคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำขำแม่สะเรียง                  
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                   6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

                         ส ำนักงำนบังคบัคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะด ำเนนิกำรประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 (สอบข้อเขียน 
และ/หรือ ทดสอบกำรปฏิบัติงำน)และผูผ้่ำนกำรประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1จะมสีิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะคร้ัง
ที่ 2(สอบสัมภำษณ์) ต่อไป 

7. เกณฑ์การตัดสิน 

7.1 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผูท้ี่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้  

ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60จึงจะมีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ต่อไป 

                        7.2 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ทีผ่่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผูท้ี่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะแต่ละ
คร้ังไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

                        7.3 กำรจัดจ้ำงจะเปน็ไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ 

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

                      ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนที่
สอบได้ ตำมที่ประกำศไว้ในข้อ 7 โดยบัญชีรำยชื่อดังกลำ่วให้เปน็อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก ำหนด 2 
ปี นับแตว่ันขึ้นบัญช ี

                   9. การจัดท าสญัญาจ้างผูผ้่านการคัดเลือกสรร 

                   9.1 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจำ้งตำมที่กรมบังคับคดีก ำหนด 

                      9.2 ในกรณีที่มีผู้ได้รับกำรเลือกสรรมำกกว่ำจ ำนวนต ำแหนง่ว่ำง และภำยหลังมีต ำแหน่งว่ำง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน ส ำนักงำนบังคบัคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำจพิจำรณำจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรที่
เหลืออยู่ดังกล่ำว หรือจะด ำเนินกำรเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

                   ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด ำเนินกำรเลือกสรรด้วยควำมโปร่งใส ยตุิธรรม และเสมอภำค 
ดังนั้นหำกมผีู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในท ำนองเดียวกันนี้ โปรด
อย่ำได้หลงเชื่อ และแจง้ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบังคับคดีจงัหวัดแม่ฮ่องสอนทรำบด้วย 

          ประกำศ ณ วันที่ 3 เมษำยน   พ.ศ. 2560 



                                                          (ว่ำที่ร้อยตรีอนุสรณ์   ปลั่งศรีสกุล)    

                                                นิติกรช ำนำญกำรพิเศษรักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน (ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำนนิติกำร) 

           ส ำนักงำนบังคับคดจีังหวัดแม่ฮ่องสอน 

                                       

รายละเอียดการจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง      นักวิชาการเงินและบัญชี  

                   ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 

ลักษณะงานทีจ่ะให้ปฏิบตัิ / ความรับผิดชอบของต าแหน่ง    

รับผิดชอบเงนิในงบประมำณและกำรค ำนวณเงนิและตรวจสอบยอดเงินในคดีแพ่ง คดีล้มละลำย รับผิดชอบ
ท ำบัญชีรับ – จ่ำย บัญชีส่วนแบ่งเฉลี่ยส ำนวนคดีแพ่ง และคดีล้มละลำย บนัทึกรำยกำรคำ่ธรรมเนียม และผ่ำนเข้ำ
บัญชีรำยคดี ทัง้คดีแพ่งและคดลี้มละลำย รวบรวมรำยกำรค่ำธรรมเนียมส่งเป็นรำยได้แผน่ดิน ลงบัญชีเงนิสด บัญชี
แยกประเภทรำยคดีล้มละลำย คดีแพ่ง วำงทรัพย์ ออกใบเสร็จรับเงิน จำ่ยเงินในคดลี้มละลำย คดีแพ่ง วำงทรัพย์ 
ตรวจสอบเอกสำรที่เจ้ำหนี้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้ คิดค ำนวณหนี้ประกอบสัญญำแห่งหนี้มูลหนีต้ำมส่วนที่เจ้ำหนี้ควรจะ
ได้รับ จดัท ำค ำสั่งให้เจ้ำหนี้ได้รับช ำระหนี้กรณีค ำขอรับช ำระหนี้ไม่มีผูโ้ต้แย้ง ตรวจสอบเอกสำรและคิดค ำนวณเงนิตำม
ค ำสั่งเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย ์ หรือตำมค ำร้องขอค ำนวณยอดหนี้ ตรวจสอบเอกสำรแห่งหนี้ ตรวจสอบค่ำใช้จำ่ย
ส ำนวนค ำขอรับช ำระหนี ้ ส ำนวนทวงหนี้ ส ำนวนสำขำคดีแพ่งของสถำบนักำรเงิน ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รบั
มอบหมำย      

อัตราว่าง 

จ ำนวน 1 อัตรำ 

ค่าตอบแทน 

รำยได้ 15,000 บำท (อัตรำค่ำจำ้ง 11,680 บำท รวมกับเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว 3,320 บำท) 

ระยะเวลาการจ้าง 

นับตั้งแต่วนัที่จำ้งถึงวนัที่ 30 กันยำยน 2560 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

          ได้รับวุฒิกำรศึกษำปรญิญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสำขำวิชำกำรบัญชี 
สำขำวชิำบริหำรธุรกิจ และสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักสูตรและวิธีการสอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี ดังนี ้

การประเมินคร้ังที่ 1 

-          ควำมรู้พื้นฐำนดำ้นกำรบัญชี 

-          กำรจัดท ำบญัชีตำมระบบบญัชีของส่วนรำชกำร 

-          ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงนิจำกคลังและกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำ
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-          ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ 

100 สอบข้อเขียน  

การประเมินคร้ังที่ 2 

-          วัดควำมรู้ ควำมสำมำรถ  

-          วัดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำชนเผำ่ ในกำรสือ่สำร 

-          ประสบกำรณ์ ประวัตสิ่วนตัว ทว่งที วำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ 
ทัศนคติ ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ปฏิภำณ ไหวพริบ และบุคลกิภำพ
อย่ำงอื่น 

100 สอบสัมภำษณ ์

 




