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ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราว  
___________________ 

 
 ด้วยกรมสรรพสามิต  โดยสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือ

เป็นลูกจ้างช่ัวคราว   จํานวน  2  ตําแหน่ง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ตําแหน่งทีร่ับสมัคร   อัตราคา่จ้าง  และจํานวนตําแหน่งว่าง 
    1.1 ตําแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต   จาํนวน   1  อัตรา  ตําแหน่งเลขที่ 11013    สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด ฝ่ายกฎหมาย  อัตราค่าจ้าง 13,300  บาท เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 1,700 บาท   
  1.2  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสรรพสามิต  จาํนวน  1  อัตรา  ตําแหน่งเลขที่  11009  สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี  อัตราค่าจ้าง  8,300  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  1,500  
บาท  ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุด 30 กันยายน  2557 

 2. คุณสมบัติทั่วไป  ลักษณะต้องห้าม  และคณุสมบัติเฉพาะตําแหนง่  ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารบัการ
คัดเลือก 

   2.1 คุณสมบติัทั่วไป และลกัษณะต้องห้าม 
   ผู้สมัครเข้ารบัการสอบคัดเลอืก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา  36  แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551  ดังต่อไปน้ี 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1)  มสีัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี   นับถึงวันสมคัร 
   (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
 ประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  ข.. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไรค้วามสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรอืจิตฟ่ันเฟือน     

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ  ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม  

พระราชบัญญัติน้ี  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือดํารงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมอืง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(8) เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
 (9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   หรือปลดออก   เพราะกระทําผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัติน้ี  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไลอ่อก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตาม 
กฎหมายอ่ืน 

(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานของรัฐ 
  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบคัดเลือก  และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ  ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรฝี่ายบริหาร ที่ นว 89/2501  ลงวันที ่  27  
มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ  5  แห่งคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 

      2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

           2.2.1  ตําแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิต  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ  คณิตศาสตร์ 

   2.2.2  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสรรพสามิต  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ใน
สาขาวิชาบัญชี  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขาวิชาเลขานุการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชากลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในทางเดียวกัน   

 3. วัน  เวลา  และสถานท่ีสมัคร 

      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน ได้ที่ฝ่ายอํานวยการ  
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด  เลขที่ 2  ถนนจันทร์เกษม  ตําบลในเมือง    อําเภอเมือง    จังหวัดร้อยเอ็ด    
ต้ังแต่วันที่   26  พฤศจิกายน – 4  ธันวาคม  2556  ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00  น.  ภาคบ่าย  เวลา  
13.00 – 16.30  น.  (ในวัน และเวลาราชการ)  โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด 

 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัครคัดเลือก 

  4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 1.5x2 น้ิว  ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน
สมัคร)  จํานวน 3 รูป 

  4.2  ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  พร้อมสําเนา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ  ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรช้ันประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวัน
ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 4  ธันวาคม  2556 

  ในกรณีที่ไม่สามารนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ก็ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาแลวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มาย่ืนแทนได้ 

  4.3  บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสาํเนา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

  4.4  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ใบทะเบียนสมรส พรอ้มสําเนา จํานวนอย่างละ 1 
ฉบับ 

  ทั้งน้ี สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือ วันที่และระบุเลข
ประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 

  4.5  หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสมัภาษณ์) คือ ใบรับรอง
แพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน แลแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
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   -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 

   -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

   -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

   -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ.กําหนด 
 
 5. เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก 
  5.1  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  ภายในวันที่ปิดรับสมัคร  คือวันที่  4  ธันวาคม 
2556  ทั้งน้ี  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตาม
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
  5.2  ผู้สมัครคัดเลือกสามารถสมัครคัดเลือกได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อสมัครคัดเลือกแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอีกไม่ได้ 
  5.3  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ี มาต้ังแต่ต้น 

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานท่ีคัดเลือก 

  กรมสรรพสามิต โดยสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก  วันเวลา  สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกให้ทราบ  ในวันที่  9  ธันวาคม  2556  โดยสามารถ
ตรวจรายช่ือได้ที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด  เลขที่  2  ถนนจันทร์เกษม  ตําบลในเมือง   
อําเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือที่เว็บไซต์ของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด http://roiet.excise.go.th 

 7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

  7.1  ตําแหนง่นักวิชาการสรรพสามิต   

   7.1.1  ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
   ก) สอบข้อเขียนแบบปรนัย  จํานวน  100  ข้อ  คะแนน  100  คะแนน 

 -  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายสรรพสามิต 
    -  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
    -  ความรู้เก่ียวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
         
  7.2  ตําแหนง่เจ้าพนักงานสรรพสามิต  

   7.2.1  ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   
   ก) สอบข้อเขียนแบบปรนัย  จํานวน  100  ข้อ  คะแนน  50  คะแนน   
    -ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายสรรพสามิต 
    -ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
    -ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
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   ข) -ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ( คะแนน  50  คะแนน) 

-พิมพ์เอกสารโปรแกรม  Microsoft Word   
-พิมพ์เอกสารโปรแกรม  Microsoft  Excel 

 
  7.3  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
        ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์  ทั้งน้ี   ผู้มีสทิธ์ิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  จะต้องเป็น 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  ที่กําหนดตามข้อ  7.1, 7.2  โดยได้คะแนนไม่ตํ่า
กว่าร้อยละหกสิบ 

 8.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 

 9.  การขึ้นบญัชีผู้ได้รบัคัดเลือก 
  การข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะประกาศเรียงตามลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ 
ในกรณีทีม่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผูไ้ด้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากันอีก ก็
ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 
   การข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  1  ปี  นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แลว้ บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกคร้ังน้ี เป็นอันยกเลิก 
  

    ประกาศ    ณ    วันที ่  22   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2556 
 

        
            (นายพีระดล  จงเจริญรัตน์) 

      สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน     
                     อธิบดีกรมสรรพสามิต 


