
 
 
                                                    ประกาศกรมสรรพสามิต  
                                  เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
                                                  ต าแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
                                                .................................................. 
 
                    ด้วยกรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                     

                    ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง ค่าครองชีพช่ัวคราว และจ านวนอัตราว่าง 
                         ๑.๑ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์  
สาขาประโคนชัย  
                         ๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๙,๔00 บาท 
                         ๑.๓ เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท 
                         ๑.๔ จ านวน ๑ อัตรา 

                    2. คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  
                         2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้  
                               ก. คุณสมบัติทั่วไป  
                                  (1) มีสัญชาติไทย  
                                  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันสมัคร  
                                  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                    
                                       ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
                               ข. ลักษณะต้องห้าม  
                                  (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
                                  (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต 
                                       ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  
                                  (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม  
                                       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน  
                                  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
                                  (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  
                                       หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
                                  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย  
                                  (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า  
                                       ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  
                                       หรือความผิดลหุโทษ  
                                  (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ  
                                       หน่วยงานอื่นของรัฐ  
                                                                                                                                    /(๙) เป็นผู้...                                                                                                                                                                                                                                                                  
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       (9)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ 
           ระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น  
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ  
       ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือกฎหมายอื่น  
(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน  

                                      หน่วยงานของรัฐ  

          ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีลักษณะต้องห้ามตาม 
(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

                    ส าหรับผู้มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้แต่จะมีสิทธิได้รับ
การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว  
                    ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ตาม
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ
ตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑  
                    2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก ดังนี้  
                        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ 
สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน  

                    3. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร  
                       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
เท่านั้น ที่ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ เลขที่ ๗๒/๑ ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 255๙ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 255๙ ในวันและ
เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00–12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.๐0–16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครั้งนี้  

                    4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร ดังนี้  
                         4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว        
ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร จ านวน 3 รูป 
                         4.2 ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
                          
                                                     
 
 
 
           

                                                                                                                       

/ทั้งนี้..... 



                                                            - 3 - 
 
                     ทั้งนี ้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษา    
ใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที ่27 พฤษภาคม 2559  

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน  
                          4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ  
                          4.4 ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.9) หรือ (สด.43) จ านวน 1 ฉบับ  
                          4.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล   
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ส าเนาใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
                          ทั้งนี ้ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่และ
ระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร  
                          4.6 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คือ 
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 
ซึ่งได้แก่  
                               - วณัโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ  
                               - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
                               - โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
                               - โรคพิษสุราเรื้อรัง  
                               - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ ก.พ. ก าหนด  

                    5. เงื่อนไขการรับสมัคร  
                         ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร
สอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

                     6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
                        กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับ 
การสอบคัดเลือก พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 
255๙ โดยสามารถตรวจรายชื่อได้ที่ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ เลขที่ ๗๒/๑ ถนนจิระ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ โทร.0 ๔๔๖๑ ๑๐๗๖ หรือที่เว็บไซต์ 
http://buriram.excise.go.th/ 
                                                                                                                            /7. หลักสูตร..... 
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                    7. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก มี 2 ภาค คือ  
                         7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
                               7.1.1 ใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (จ านวน 100 คะแนน)       
                                        - ความรู้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                                        - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 
                                        - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
                                        - ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
                         7.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
                               ด าเนินการสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะประเมินผู้เข้ารับ    
การคัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ    
การท างานการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด
เพ่ิมเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ     
ไหวพริบ บุคลิกภาพอย่างอื่น และรวมถึงสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามที่
ก าหนดโดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

                     8. เกณฑ์การตัดสิน  
                          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

                     9. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  
                         การข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะประกาศเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมของภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณี        
ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

                       การข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
                     
                                            ประกาศ ณ วันที่   ๔   พฤษภาคม พ.ศ. 255๙  
 
   
                                                                    
 
                                                        (นางทวีติยาภรณ์  ดวงจินดา)  
                                               สรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน  
                                                            อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 


