
 

 

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 
 

********************** 
  ด้วยกรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือสอบคัดเลอืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร อัตรำว่ำง อัตรำค่ำจ้ำง 
- ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี ดังนี้ 

(ก) สังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี 
     - อัตราว่าง  จ านวน 1 อัตรา  
     - อัตราค่าจ้าง  9,400 บาท 
(ข) สังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี สาขาโคกส าโรง 
     - อัตราว่าง  จ านวน 1 อัตรา  
     - อัตราค่าจ้าง  9,400 บาท 

  2.  คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ำม และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
  2.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้ 
       (ก)   คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
            ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (ข) ลักษณะต้องห้าม 
  (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต 
       ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
  (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
       หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
       ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ 
                                      ความผิดลหุโทษ 
 (8) เป็นผู้เคย... 
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  (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
                                      อ่ืนของรัฐ 
  (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม 
                                      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
  (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ 
                                        ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
  (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
    ในหน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม 
ข้อ ข (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้าม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรืออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว ในกรณีมีลักษณะต้องห้าม (10) 
ผู้นั้นต้องออกจากงาน หรืออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรืออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที ่
 ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข (1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตาม
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความใน
ข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
             2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทาง
เดียวกัน หรือ 
  2. ได้ รับวุฒิ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา  
พณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการส านักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 
  3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการส านักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน 
  4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้
เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office 

 3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 252 ถนนศรีปราชญ์ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่  
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกำยน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา  
08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด 
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 4. เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 .5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จ านวน 3 รูป         
  4.2 ประกาศนียบัตร และ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัคร พร้อมส ำเนำ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้ งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็ นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้น
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
  ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือกได้ ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ ได้ รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดเวลาปิดรับสมัครยื่นแทนได้ 
  4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมส ำเนำ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  4.4 หนังสือส าคัญ (แบบ สด 8) หรือใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด 9) หรือหลักฐานที่
แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (แบบ สด 43) อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส ำเนำ จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
  4.5 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส พร้อมส ำเนำ 
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  4.6 ผู้สมัครจะต้องน าหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร กรมสรรพสามิต โดย
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี จะไม่รับเอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารต่าง ๆ ไว้ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร 
  4.7 ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรือไม่
สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าหรือ
ไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่ก าหนด กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีลพบุรี จะไม่รับพิจารณา 
 ทั้งนี้ ให้จัดท าส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ และให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อก ากับเอกสารทุกหน้า พร้อมทั้งให้จัดเรียงล าดับหลักฐานตามข้อ 4.2 – 4.5  
ให้เรียบร้อย 
  4.8 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คือ 
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553  
ซึ่งได้แก่ 
  - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

 5. เงื่อนไขกำรรับสมัครสอบคัดเลือก 
 5.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ในข้อ 2.2 โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันพฤหัสบดีที ่11 พฤศจิกำยน 2564 
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 5.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

 6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่สอบ 
     กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพร้อมทั้ง วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบวิธี การคัดเลือกใน 
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 252 ถนนศรีปราชญ์ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หรือทางเว็ปไซ ต์ 
http://www.excise.go.th/lopburi หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 3642 4801 ในวันและเวลาราชการ  

  7. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือก มี 3 ภำค คือ 
7.1 ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

    สอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
-  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ 
 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

-  ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
7.2 ภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  -  ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส านักงาน Microsoft Word      
     และ Microsoft Excel 

         ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ความรู้ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามข้อ 7.1 โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 7.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    -  ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการ
สังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่ วงที วาจา อุปนิ สั ย  อารมณ์  ทั ศนคติ  จรรยาบรรณ ของข้ าราชการพล เรือน  คุณ ธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
   ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาค
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามข้อ 7.2 โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

/9. การขึ้นบัญชี... 
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 9. กำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
     การข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่
มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
เท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
     

                                         ประกาศ  ณ วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 

                        
                   (นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์) 

                   สรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน 
                  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 
     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


