
 

 
 
 
 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  

 
--------------------------- 

  ด้วยกรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  เพ่ือปฏิบัติงานใน
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ขอนแก่น สาขาน้ าพอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 
    1.1  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง   
    1. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (จ านวน 1 อัตรา) 

1.1  ต าแหน่งเลขท่ี 11305  งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่-
ขอนแก่น สาขาน้ าพอง 

1.2  อัตราค่าจ้าง 9,400.00 บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  2,000  บาท 

  2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
สอบคัดเลือก 
      2.1  คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไป 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
       (1) มีสัญชาติไทย 
       (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันสมัคร 
       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
                                        เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้าม 
       (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
       (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  
                                        ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
       (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม  
                                         พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
       (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
       (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
                                        หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
       (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
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       (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า   
                                        ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท     
                                        หรือความผิดลหุโทษ  
       (8)  เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

         หน่วยงานอื่นของรัฐ                                    
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราช 
     บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน  
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ 

    ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือกฎหมายอ่ืน 
      (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน 
                                            หน่วยงานของรัฐ 

  ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6)  
(7) (8) (9) (10)  หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
  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  22  กันยายน  2521 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก  
   (1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
   -  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 
   -  ได้รับวุฒิศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชย
การ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการส านักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี                           
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
   -  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิช-  
ยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ             
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปัญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย                         
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน 
   -  มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี                      
เช่น มีความรู้เกี่ยวกับ  โปรแกรม  Microsoft office 

/ 3 ก าหนด... 
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  3. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 

3.1  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น  306  หมู่  2  
ถนนเหล่านาดี  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4  กรกฎาคม – วันศุกร์          
ที่ 8 กรกฎาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา  09.00 – 12.00  น.  และภาคบ่ายเวลา  
13.00 – 16.00  น.  โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่าง 

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้ว                
ไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
      4.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน   (Transcript)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
ตรงตามที่ก าหนดในข้อ  2.2  จ านวน  1  ฉบับ 
    

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น า                  
หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ ได้รับ                               
อนุมัติประกาศนียบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
      4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างละ  1 ฉบับ 
      4.4  หลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือกทหาร 
      4.5  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
ส าเนาใบส าคัญหย่า  อย่างละ  1 ฉบับ  (ถ้ามี)   
      4.6  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)                 
คือ  ใบรับรองแพทย์ซึ่ งออกให้ไม่ เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่ เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.                            
ว่าด้วยโรค  พ.ศ.2553  ซึ่งได้แก่ 
   -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ที่  ก.พ.  ก าหนด     

  ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง” ด้วยลายมือตนเอง  
และลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกฉบับ  พร้อมทั้งให้น าหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันที่รับสมัครเพ่ือใช้ประกอบการ
ตรวจสอบด้วย 

  5. เงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือก 
 5.1  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติแพราะส าหรับ
ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ในข้อ 2.2 โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8  กรกฎาคม 2565  โดยน าต้นฉบับของส าเนาเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัครด้วย 

   / ทั้งนี้... 
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 ทั้ งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร                            
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็น
เกณฑ ์
 5.2  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้                     
มาตั้งแต่ต้น 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 
      กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ขอนแก่น  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา และสถานที่คัดเลือก และระเบียบวิธีการคัดเลือกให้ทราบ ในวันที ่ 9 
กรกฎาคม  2565  โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ขอนแก่น 306  หมู่  2 ถนนเหล่านาดี  
ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทร.0-4325-8504-6   หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
คัดเลือกที่เว็ปไซต์ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ขอนแก่น > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน หรือ
ตามลิงค์ https://www.excise.go.th/khonkaen/NEWS/JOB_NEWS/index.htm  

  7. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก มี 2 ภาค คือ  
   7.1  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)    
ก . ท ด ส อบ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ โ ด ย วิ ธี ก า ร ส อบ ข้ อ เ ขี ย น แ บ บ ป ร นั ย                      

(จ านวน  50  ข้อ)  คะแนน  100  คะแนน  รายละเอียดตามเนื้อหาวิชา  ดังนี้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองปัจจุบัน 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และท่ีแก้ไขเพ่ิม 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตาม
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนด โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
     - ด าเนินการสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะประเมินผู้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการ
ท างานการการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจาอุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรรยาบรรณ  คุณธรรมจริยธรรม                        
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  และร่วมถึงสมรรถนะท่ีจ าเป็นของต าแหน่ง   

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนดโดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการสอบคัดเลือก  จะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคไม่ต่ า

กว่าร้อยละหกสิบ และคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ าว่าร้อยละหกสิบ 

  9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
 การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะปรากฏเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนความความเหมาะสมกับต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี               
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

10. เงื่อนไขการจ้าง 
         กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ขอนแก่น  จะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการ
คัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวตามล าดับที่จากบัญชีผ่านการคัดเลือก  โดยจ้างจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษี
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นรายเดือนส าหรับลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศนี้  และขอสงวน  
สิทธิ ที่จะไม่แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หากปรากฏว่าเป็นผู้คัดเลือกได้แต่ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
หรือไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

 
  

    ประกาศ   ณ  วันที่  30  มิถุนายน   พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                                                                                        
           (นางภาวนา  เกียรติชูศักดิ์) 
         สรรพสามิตพ้ืนที่ขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน 
               อธิบดีกรมสรรพสามิต 


