
 

 
 

 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 
................................................................ 

  ด้วยกรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ 
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจ้างจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพสามิต รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำจ้ำง 
      ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างต่อเดือน 15,000 บาท 

  2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร  
 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  
 (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันสมัคร 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (5) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (6 ) ไม่ เป็นผู้ มี ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้  ไม่ เป็น คนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
 (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือกฎหมายอ่ืน 
 (8) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (9) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (10) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
 (11) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
  (13) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   (14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี ้หรือ   
ตามกฎหมายอื่น 
  (15) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

ส ำเนำ 
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 2.2  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3  
ชั ้น 1 เลขที่ 177/1 ตรอกโรงต้ม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่วันที่  
25 พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนำยน 2563 ในวันและเวลำรำชกำร โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียม  
ในการสมัครแต่อย่างใด 

  4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะน ำไปย่ืนพร้อมใบสมัคร  
 4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด 2 นิ้ว  โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน  
6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
 4.2  ส าเนาวุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผล 
การเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ (โดยให้น าต้นฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
 4.3  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 4.4  หลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือกทหาร พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
      4.5 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ 

  5. กำรแจ้งประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบคัดเลือก วัน เวลำ และสถำนที่ 
      กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกภาคความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนำยน 2563  ณ ส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 3  และเว็บไซต์ http://region3.excise.go.th  หัวข้อ ห้องข่าวสาร  ประกาศรับสมัครงาน  

  6. หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก  แบ่งเป็น 3 ภำค 
      6.1 ภำคควำมรู้และควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  

(สอบข้อเขียนแบบปรนัย  จ านวน 50 ข้อ 100 คะแนน) รายละเอียดเนื้อหา ดังนี้ 
 (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
 (2) ความรู้เกี่ยวกับ Computer Hardware, Software, Network และ System Security 
 (3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
 (4) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
 6.2 ภำคปฏิบัต ิ
  1.) ทดสอบความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  2.) ทดสอบความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล (Database Management) 
  3.) ทดสอบความรู้ด้านโปรแกรมด้านมัลติมีเดีย ส าหรับตกแต่ง แก้ไข ตัดต่อภาพ/วีดีโอ 
และผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์ต่างๆ    
 ทั้งนี้  ผู้ที่จะสอบภาคปฏิบัติ จะต้องผ่านการคัดเลือกภาคความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง  โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

http://region3.excise.go.th/
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      6.3  ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
   การสัมภาษณ์ ทั้งนี้  ผู้ที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ 
 โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

  7. กำรประกำศรำยช่ือผู้ที่สอบคัดเลือกได้ 
    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 60 

  8. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และเงื่อนไขกำรจ้ำง 
      กรมสรรพสามิตจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงล าดับที่ จากผู้สอบได้คะแนน
รวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
และความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนภาคความรู้และ
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
      การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะขึ้นบัญชีเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือก แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้ รับคัดเลือก 
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก กรมสรรพสามิต ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากปรากฏว่าเป็นผู้สอบคัดเลือก
ได้แต่ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน  

ประกาศ ณ วันที่  21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

                                                
                      

 

 

 

 

 
                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(นายละนอง  แก้วศรีช่วง) 
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ปฏิบัติราชการแทน  

 อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวปาลินี  วงษ์ทา้ว) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
21 พฤษภาคม ๒๕63 

 


