ประกาศการทางพเศษแหงประเทศไทย
เรอง ประกาศรบสมครพนกงานตาแหนง พนกงานบญช ระดบ 4 แผนกบญชต%นท&น กองบญช ฝ(ายการเงนและบญช
---------------------------------------การทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) มความประสงค/จะรบสมครบ&คคลเพอสอบคดเลอก
เป1 น พนกงานตาแหนง พนกงานบญช ระดบ 4 แผนกบญช ต% น ท& น กองบญช ฝ( า ยการเงนและบญช
(พช.4 บต.กบช.ฝกง.) จานวน 1 อตรา โดยผ4%สมครจะต%องมค&ณสมบตทวไปตามพระราชบญญตค&ณสมบต
มาตรฐานสาหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ และมค&ณสมบตดงตอไปน7
1. คณสมบตของผมสทธเขารบการสอบคดเลอก
- สาเร8จการศ9กษาว&ฒปรญญาตรทางด%านบญช หรอเทยบได%ไมตากวานท7 างด%านบญช
- อาย&ไมเกน 35 ป=บรบ4รณ/ นบถ9งวนเรมเป?ดรบสมคร
- มความร4ท% างด%านการบญช และความร4%ดา% นกฎหมายภาษทเกยวข%อง
- ม ความร4% แ ละสามารถใช% ค อมพวเตอร/ โ ปรแกรมสาเร8 จ ร4 ป Microsoft Word และ
Microsoft Excel เป1นอยางด
- ผ4% ส มครเพศชายต% อ งผานการเกณฑ/ ท หาร หรอม หลกฐานท แสดงวาไมต% อ งเข% า รบ
ราชการทหาร (สด.8 หรอ สด.43)
- ไมเคยต% อ งคาพพากษาถ9 ง ท ส& ด ให% จ าค& ก ไมวาจะได% ร บโทษจาค& ก จรงหรอไม
เว%นแตเป1นโทษสาหรบความผดทได%กระทาโดยประมาทหรอความผดลห&โทษ หรอพ%นโทษหรอพ%นระยะเวลา
การรอการลงโทษหรอรอการกาหนดโทษ แล%วแตกรณ เกนห%าป=
2. ความสามารถท ก!าหนดในการรบสมครพนกงานต!า แหน' งพนกงานบญช ระดบ 4
สายงานการเงนและบญช (บญช)
- มความร4% ความสามารถปฏบตงานตามข7นตอนการบรหารกระบวนการทางบญช
- มความร4% และเข%าใจและสามารถประย&กต/ใช%กฎหมายทเกยวข%องกบการปฏบตงาน
- สามารถใช%คอมพวเตอร/โปรแกรมตาง ๆ ทเกยวข%องกบการปฏบตงาน
- ทบทวน ตรวจสอบข%อม4ล ความถ4กต%อง แมนยาของงานในหน%าท
3. หลกฐานในการสมคร
- ร4ปถายหน%าตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดา ขนาด 1 น7 วคร9ง ซ9 งถายมาแล% ว
ไมเกน 6 เดอน จานวน 1 ร4ป (ตดลงบนกรอบในเอกสารอ%างองการสมครงาน)
- สาเนาใบปรญญาบตรพร%อมใบรายงานผลการศ9กษา อยางละ 2 ฉบบ
- สาเนาบตรประจาตวประชาชน
- สาเนาทะเบยนบ%าน
- สาเนาใบเปลยนชอ-ชอสก&ล (ถ%าม)
- สาเนาหลกฐานผานการเกณฑ/ทหาร (สด.8 หรอ สด.43) (สาหรบผ4%สมครเพศชาย)
ส!าเนาหลกฐานดงกล'าวใหเขยนค!าว'า “รบรองส!าเนาถกตอง” และลงลายมอชอ
ก!ากบไวทกหนา

-24. การสมคร
เป?ดรบสมครทางอนเตอร6เน7ต ต8งแต'วนศกร6ท 6 กมภาพนธ6 2558 ถ>งวนพฤหสบดท
19 กมภาพนธ6 2558 ตลอด 24 ชวโมง ไมเว%นวนหย&ดราชการ โดยมข7นตอนดงน7
4.1 วธการสมคร (อานค4มอการลงทะเบยนผ4%สมครกอนสมคร)
(1) เข%า ไปทเว8บ ไซต/ www.exat.co.th หวข%อ “สมครงาน”
“สมครงาน
ทางระบบอนเตอร6เน7ต”
(2) ลงทะเบยนผ4ส% มครงาน (ลงทะเบยนคร7ง เดยวสามารถแก%ไข/ปรบปร&ง ข%อม4ล
และนาข%อม4ลไปใช%สมครตาแหนงอนๆ ท กทพ. เป?ดรบสมครงานทางระบบอนเตอร/เน8ตได%)
(3) กรอกใบสมครโดยกรอกข%อความให%ถ4กต%องและครบถ%วน ปฏบตตามข7นตอน
ทกาหนด และเมอดาเนนการกรอกข%อม4ลเสร8จเรยบร%อยแล%ว ใหพมพ6เอกสารอางองการสมครงานและแบบฟอร6ม
การช!าระเงน น!าไปช!าระเงนตามขอ 4.2
4.2 วธการชาระเงนในการสมคร
ผ4%สมครจะต%อ งเสยคาธรรมเนยมในการสมครจานวน 100 บาท โดยชาระผาน
เคาน/เตอร/ ธนาคารกร&งไทย จากด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) ธนาคารซไอเอ8มบ ไทย จากด
(มหาชน) และธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) โดยนาแบบฟอร/มการชาระเงนทระบบออกให%ไปชาระเงน
ท ธนาคารดงกลาวได% ท& ก สาขาทวประเทศ ต8 ง แต' ว นศกร6 ท 6 กมภาพนธ6 2558 ถ> ง วนศกร6 ท 20
กมภาพนธ6 2558 ภายในเวลาทาการของธนาคาร ท7งน7ธนาคารจะคดคาธรรมเนยมธนาคาร ซ9งข97นอย4กบ
อตราการเรยกเก8บของแตละธนาคาร รบหลกฐานการช!าระเงนทธนาคารคนให ตรวจสอบความถ4กต%องให%
เรยบร%อย สงหลกฐานการชาระเงนให% กทพ. ตามข7นตอนในข%อ 4.3 (ผสมครควรถ'ายเอกสารหลกฐาน
การช!าระเงนและเก7บไวกบตนเองดวย)
4.3 วธการจดสงเอกสารอ%างองการสมครงาน และหลกฐานในการสมคร
ผ4ส% มครต%องจดสงเอกสารหลกฐานในการสมครตามข%อ 3. เอกสารอ%างองการสมครงาน
ตามข% อ 4.1(3) (ซ9 งตดร4 ป ถายและลงลายมอชอผ4% ส มครเร ยบร% อ ยแล% ว ) และหลกฐานการชาระเงน
ท ธนาคารออกให% ตามข%อ 4.2 ทางไปรษณย6 โดยวธการลงทะเบยน หรอ EMS ไปทแผนกสรรหาบคคล
กองการเจาหนาท การทางพเศษแห'งประเทศไทย เลขท 2380 ถนนพหลโยธน แขวงเสนานคม เขตจตจกร
กรงเทพมหานคร 10900 วงเล7บมมซองดานขวาว'า “สมครงาน” ภายในวนศกร6ท 20 กมภาพนธ6 2558
(พจารณาจากวนประทบตราของทท!าการไปรษณย6 ) ท7งน7 ให%เก8บหลกฐานการจดสงเอกสารดงกลาวไว%ดว% ย
เพอตรวจสอบในกรณทมความผดพลาดในการจดสงเกดข97น
หมายเหต& การสงเอกสารดงกลาวในวนส&ดท%าย หากสงทททาการไปรษณย/สาขายอย
หรอไปรษณย/เอกชน ททาการดงกลาวอาจสงเอกสารให% ท านและประทบตราวนท สงในวนทาการถดไป
ซ9งจะทาให%พ%นระยะเวลาท กทพ. กาหนดให%สงเอกสาร
4.4 เงอนไขในการรบสมคร
ผ4%สมครจะต%องรบผดชอบในการตรวจสอบและรบรองตนเองวา เป1นผ4%มค&ณสมบต
ทวไปและค&ณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงตรงตามประกาศรบสมครจรง และจะต%องกรอกรายละเอยดตางๆ
ในใบสมครให%ครบถ%วน ในกรณทมความผดพลาดอนเกดจากผ4%สมครไมวาด%วยเหต&ใดๆ เชน ว&ฒการศ9กษา
ไมตรงตามค&ณว&ฒของตาแหนงทสมคร หรอชาระเงนคาสมคร/สงเอกสารหลกฐานในการสมครช%าเกนกวา
กาหนด เป1นต%น อนมผลทาให%ผ4%สมครไมมสทธสมครตามประกาศรบสมครดงกลาว ให%ถอวาการรบสมครและ
การได%เข%ารบการสอบคดเลอกคร7งนเ7 ป1นโมฆะสาหรบผ4น% น7 และ กทพ. จะไมคนคาธรรมเนยมในการสมคร

-35. การประกาศรายชอผมสทธสอบ ก!าหนดวน เวลา และสถานทสอบขอเขยน
กทพ. จะประกาศรายชอผ4% ม สทธสอบ กาหนดวน เวลา และสถานท สอบข% อ เข ยน
ในวนศกร6 ท 6 มนาคม 2558 ทางเว8 บ ไซต/ www.exat.co.th และท ปd า ยตดประกาศหน% า ห% อ ง
กองการเจ%าหน%าท ช7น 1 อาคาร 1 กทพ. จต&จกร
ท7งน7 ผ4%ทจะมรายชอเป1นผ4%มสทธสอบดงกลาว ต%องมค&ณสมบตการเป1นพนกงานตาแหนง
พนกงานบญช ระดบ 4 ทมการช!าระเงนค'าธรรมเนยมการสมคร และจดส'งเอกสารอางองการสมครพรอมหลกฐาน
ในการสมครครบถวน ตรงตามระยะเวลาทก!าหนดในประกาศรบสมคร
ประกาศ ณ วนท 3 ก&มภาพนธ/ พ.ศ. 2558

(นางสาวภาวน ศระย&ทธโยธน)
ผ4อ% านวยการกองการเจ%าหน%าท

ค'มอแนะน!าการสอบคดเลอกพนกงาน
ต!าแหน'ง พนกงานบญช ระดบ 4
แผนกบญชตนทน กองบญช
ฝTายการเงนและบญช

การทางพเศษแห'งประเทศไทย
แผนกสรรหาบคคล กองการเจาหนาท
เลขท 2380 ถนนพหลโยธน แขวงเสนานคม
เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

การสอบคดเลอกพนกงานต!าแหน'ง พนกงานบญช ระดบ 4
แผนกบญชตนทน กองบญช ฝTายการเงนและบญช
-----------------------การทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) มความประสงค/จะรบสมครบ&คคลเพอสอบคดเลอก
เป1 น พนกงานตาแหนง พนกงานบญช ระดบ 4 แผนกบญช ต% น ท& น กองบญช ฝ( า ยการเงนและบญช
(พช.๔ บต.กบช.ฝกง.) จานวน 1 อตรา โดยมข7นตอนการสอบ และวธการสอบ ดงน7
1. การสมคร
เป?ดรบสมครทางอนเตอร6เน7ต ต8งแต'วนศกร6ท 6 กมภาพนธ6 2558 ถ>งวนพฤหสบดท 19
กมภาพนธ6 2558 ตลอด 24 ชวโมง ไมเว%นวนหย&ดราชการ
2. การช!าระเงนและส'งเอกสารการสมคร
ต8งแต'วนศกร6ท 6 กมภาพนธ6 2558 ถ>งวนศกร6ท 20 กมภาพนธ6 2558
หมายเหต การส'งเอกสารดงกล'าวในวนสดทาย หากส'งททท!าการไปรษณย6สาขาย'อย
หรอไปรษณย6เอกชน ทท!าการดงกล'าวอาจส'งเอกสารใหท'านและประทบตราวนทส'งในวนท!าการถดไป
ซ>งจะท!าใหพนระยะเวลาท กทพ. ก!าหนดใหส'งเอกสาร
3. การประกาศรายชอผมสทธสอบ ก!าหนดวน เวลา และสถานทสอบขอเขยน
วนศกร6 ท 6 มนาคม 2558 ทางเว8 บไซต/ www.exat.co.th และทปdา ยตดประกาศ
หน%าห%องกองการเจ%าหน%าท ช7น 1 อาคาร 1 กทพ. จต&จกร
4. วธการสอบคดเลอกและวชาทสอบ
1) สอบขอเขยน คะแนนเต8ม 100 คะแนน ในวนอาทตย/ท 15 มนาคม 2558 โดยแบงเป1น
 ความร4%ความสามารถทวไป (Aptitude Test) (30 คะแนน)
- ความสามารถด%านตวเลข (Number Factor)
- ความสามารถด%านเหต&ผล (Reasoning Factor)
- ความสามารถด%านการสงเกตรบร4% (Perception Factor)
 ความร4%เฉพาะตาแหนง (70 คะแนน)
- ความร4%เกยวกบหลกการบญช และมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป
- ความร4%ดา% นการบญชต%นท&น และการวเคราะห/งบการเงน
- ความร4%ดา% นภาษหก ณ ทจาย และภาษม4ลคาเพม
ผ4%สอบข%อเขยนผานตามเกณฑ/ท กทพ. กาหนด จ9งจะมสทธสอบภาคปฏบต
หมายเหต& วนสอบทกาหนดไว%อาจมการเปลยนแปลง โดยจะแจ%งให%ทราบลวงหน%า
2) สอบภาคปฏบต การใช%คอมพวเตอร/โปรแกรมสาเร8จร4ป Microsoft Word และ
Microsoft Excel เวอร/ชน 2007
ผ4%สอบภาคปฏบตผานตามเกณฑ/ท กทพ. กาหนด จ9งจะมสทธสอบสมภาษณ/
3) สอบสมภาษณ6 คะแนนเต8ม 100 คะแนน
ผ4%ทสอบผานการคดเลอก จะต%องได%คะแนนการสอบสมภาษณ/ผานตามเกณฑ/ท กทพ.
กาหนด

-25. การตรวจสอบพมพ6ลายน8วมอ
กทพ. จะกาหนดให%ผ4%ทสอบผานข%อ เขยนไปพมพ/ลายน7วมอ เพอตรวจสอบประวต
การกระทาความผดในคดอาญา ตามวน เวลา และสถานทท กทพ. กาหนด หากผ4%ใดไมไปพมพ/ลายน7วมอ
ตามกาหนดวน เวลา ดงกลาว จะไมมสทธสอบสมภาษณ/
ผ4%เข%าพมพ/ลายน7วมอจะต%องเสยคาธรรมเนยมในการพมพ/ลายน7วมอคนละ 130 บาท
ในวนดงกลาว
6. การจดล!าดบทผสอบได
จะเรยงลาดบทจากผ4%ได%คะแนนรวมการสอบข%อเขยน และการสอบสมภาษณ/ส4งส&ดลงมา
ตามลาดบ
7. การรายงานตวเขารบการบรรจ
หลงจากประกาศผลการสอบคดเลอกแล% ว ผ4% ส อบได% ท จะได% ร บการบรรจ& จ ะต% อ งไป
รายงานตวภายในระยะเวลาทกาหนด ทกองการเจ%าหน%าท ช7น 1 อาคาร 1 กทพ. โดยมเอกสารทต%องนาไป
ในวนรายงานตว ดงน7
- ใบรบรองแพทย/ ผลการตรวจกร&sปเลอด ผล X-RAY ปอด ผลการตรวจการได% ย น
ผลการตรวจสารเสพตดในปvสสาวะ (มอร/ฟน= และแอมเฟตามน) ซ9งตรวจมาแล%วไมเกน 6 เดอน จากโรงพยาบาล
รฐบาลหรอเอกชน
- ร4 ป ถายหน% า ตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดา ขนาด 1 น7 ว ซ9 งถายมาแล% ว
ไมเกน 6 เดอน จานวน 1 ร4ป

ค!าเตอน
เนองจากปรากฏวา ในการรบสมครพนกงานและล4 กจ% างของการทางพเศษแหงประเทศไทยทผานมา มกจะมบ&คคลหรอกล&มบ&คคลกลาวอ%างวาสามารถชวยเหลอให%ผ4%
สมครได%รบการบรรจ&เป1นพนกงานหรอจ%างเป1นล4กจ%างของการทางพเศษฯ ได% โดยเรยกร%อง
ทรพย/สนหรอผลประโยชน/ตอบแทนตางๆ
การทางพเศษฯ ขอเรยนให%ทานทราบวา การดาเนนการสอบคดเลอกพนกงาน
ในตาแหนงดงกลาว การทางพเศษฯ ได%วางมาตรการโดยมระเบยบ และวธการสอบคดเลอก
ทรดก&มมความย&ตธรรม สามารถตรวจสอบความถ4กต%องได%ท&กข7นตอน โดยไมมบ&คคลหรอ
กล&มบ&คคลใดจะสามารถชวยเหลอทานได% นอกจากการใช%ความร4%ความสามารถของทานเอง
ในการสอบคดเลอกเทาน7น
หากพบผ4%มพฤตกรรมดงกลาว ขอให%ทานแจ%งเจ%าหน%าทตารวจจบก&มดาเนนคด
ตามกฎหมาย และ/หรอโปรดแจ%ง ผ4%อ านวยการกองการเจ%า หน%า ท หมายเลขโทรศพท/
0 2940 1214 หรอ 0 2579 0045 ทราบทนท เพอจะได%ดาเนนการกบผ4%ทแอบอ%าง
ตามกฎหมายตอไป
และโปรดอยาหลงเชอ กล&มมจฉาชพทมกจะอ%างวาสามารถตดหรอกวดวชา โดยม
ตวอยางข%อสอบเกาหรอค4มอการสอบมาขายทานในราคาแพง ทานจะเสยเงนเปลา โปรดจาไว%วา
เชาว/ ปvญญา และความร4ค% วามสามารถตามว&ฒของทานเทาน7นจะชวยให%ทานสอบได%

ขอใหท'านโชคด..

