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ประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง  นักตรวจสอบภาษี 
 

ด้วยกรมสรรพสามิต  โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษี จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน ฝ่าย
บริหารการจัดเก็บภาษี  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร อัตรำค่ำจ้ำง และจ ำนวนอัตรำว่ำง 
    1.1  ต าแหน่ง  นักตรวจสอบภาษี  จ านวน 1 อัตรา 
    1.2  อัตราค่าจ้าง  15,000.00  บาท  

       

  2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ำม และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบคัดเลือก  

    2.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม  
          ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

36  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป  
    (1) มีสัญชาติไทย  
    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

           (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

  ข. ลักษณะต้องห้าม  
         (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

    (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.  

    (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 

   (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 

 
 

/(9) เป็นผู้เคย... 
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    (9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
   (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551     หรือตามกฎหมายอื่น  
   (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน    

ในหน่วยงานของรัฐ   
ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) 

(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

 ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้แต่จะมีสิทธิได้รับ
การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกได้  ทั้งนี้ตาม
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501  และตาม
ความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

หมำยเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันที่มีค าสั่งจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน เพ่ือแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามกฎ ก.พ. 

      

 2.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก  
          - ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ใน

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์  ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

 

3. ก ำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร  
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ที่ฝ่ายอ านวยการ  

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์  เลขที่ 42  ถนนชัยสุนทร ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตั้งแต่วันที่  25- 29 ตุลำคม 2564  ในวันและเวลำรำชกำร โดยผู้สมัครไม่เสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
สอบแต่อย่ำงใด 

 

4. เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร ดังนี้  
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

(นับถึงวันสมัคร) จ านวน 3 รูป 
    4.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง

ตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ตรง
ตามท่ีก าหนดในข้อ 2.2 จ านวน 1 ฉบับ 

      
/ในการ... 
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ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ก็ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา
บัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน  

4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาใบทหารกองเกิน 
(สด.9) กรณีผู้สมัครเป็นผู้ชาย จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

4.4 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ส านาใบทะเบียนสมรส ส าเนา
ใบส าคัญหย่า จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส ำเนำถูกต้อง” ด้วยลายมือ
ตนเองและลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกฉบับ พร้อมทั้งให้น าหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันที่รับสมัครเพ่ือใช้
ประกอบการตรวจสอบด้วย 

4.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2553  ซึ่งได้แก่  

     - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ  
     - โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
     - โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
     - โรคพิษสุราเรื้อรัง  
     - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่  ก.พ. ก าหนด  
 

5. เงื่อนไขกำรรับสมัครคัดเลือก 
    5.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 29 ตุลำคม 2564 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

    5.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่
ต้น 

 

6. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 
    กรมสรรพสามิต  โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

คัดเลือก พร้อมทั้งวัน  เวลา  สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกในวันที่  1  พฤศจิกำยน 2564  โดย
ปิดประกาศ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์ 42 ถนนชัยสุนทร ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-11521  หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกที่เว็บไซต์ของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์  https://www.excise.go.th/kalasin/ หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”  
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7. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร   
    7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   

ใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ได้แก่ 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
   - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  

  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรเบื้องต้น 
   - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไปและบัญชีต้นทุน 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน 

  7.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์  ได้แก่ 
   - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- การตัดสินใจ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
   - การท างานเป็นทีม 
   - มนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี 

 

8. เกณฑ์กำรตัดสิน   
    ผู้ที่ ถือว่าเป็นผู้ได้รับการสอบคัดเลือก  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 

9. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  
    กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

คัดเลือกตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันจะ
พิจารณาจัดล าดับ ดังนี้ 

   1. กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

   2. ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

   3. ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

    การข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน  2  ปี  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  แต่
ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้    เป็น
อันยกเลิก  

 
 
 
 
 

/10. เงื่อนไข... 



ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำงศุดำรัตน์  แดนนำสำร) 
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตอำวุโส 
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10. เงื่อนไขกำรจ้ำง 
   กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์  จะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการ

คัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวตามล าดับที่จากบัญชีผ่านการคัดเลือก โดยจ้างจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายเดือนส าหรับลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศนี้ และขอสงวนสิทธิที่จะไม่แต่งตั้ง
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากปรากฏว่าเป็นผู้คัดเลือกได้แต่ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

  
 

 
(นายสมบัติ  เกริกชัยวัน) 

สรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 


