
 

 
                                   

 
 

ประกาศกรมสรรพสามติ 
   เรือ่ง     รับสมัครคัดเลือกบคุคลเพ่ือเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งนิตกิร 
 
 

 ดว้ยกรมสรรพสามติโดยส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่ชุมพร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเป็นลกูจ้างชัว่คราว ต าแหนง่นติิกร  จึงประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคล เพ่ือเป็นลูกจา้งชัว่คราว 
ดังรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  1. ต าแหนง่ที่รบัสมัคร อตัราว่าง อตัราคา่จ้าง และสถานทีจ่ัดสอบ 
1.1 ต าแหน่งนติิกร สังกัด ฝ่ายกฎหมาย  ส านกังานสรรพสามติพ้ืนที่ชุมพร 

- อตัราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
- อตัราค่าจ้าง 15,000 บาท  

                       1.2 สถานที่จัดสอบ  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชมุพร 
  

 2. คุณสมบตัิทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่งของผูม้ีสิทธิ 
สมัครเข้ารบัการคดัเลือก 
                     2.1 คุณสมบตัิทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
 ผู้สมัครเข้ารบัการคดัเลือกตอ้งมีคุณสมบตัิทั่วไป และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 36 แหง่พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัตทิั่วไป 
 (1) มีสญัชาติไทย 
                           (2) มีอายุไมต่่ ากว่าสบิแปดปี 
                            (3) เป็นผู้เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
 ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะต้องหา้ม 
 (1) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไรค้วามสามารถ คนวกิลจรติหรือ 
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเปน็โรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถกูสัง่พักราชการ หรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัตนิี้ หรือตามกฎหมายอืน่ 
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ังเกียจของสังคม 
 (5) เป็นกรรมการหรือผูด้ ารงต าแหน่งทีร่ับผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง 
หรือเจา้หน้าที่ในพรรคการเมือง  
 (6) เป็นบคุคลล้มละลาย 
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผดิทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 
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  (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนว่ยงานอื่นของรัฐ 
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตนิี้ หรือตามกฎหมายอืน่ 
 (10) เป็นผูเ้คยถกูลงโทษไลอ่อก เพราะกระท าผดิวนิัยตามพระราชบญัญตัินี ้
หรือตามกฎหมายอืน่ 
 (11) เป็นผูเ้คยกระท าการทจุริตในการสอบเขา้รับราชการ หรือเข้าปฏบิัติงาน 
ในหนว่ยงานของรัฐ 
 ผู้ที่จะสมัครเขา้รับการคดัเลอืกเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราวซึง่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) 
(6) (7)  (8)  (9) (10) หรอื (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เขา้รับราชการได้ แตถ่้าเปน็กรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกนิสองปแีล้ว และในกรณี              
มีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกนิสามปีแลว้ และต้องมิใช ่           
เป็นกรณีออกจากงาน หรอืออกจากราชการเพราะทุจรติต่อหนา้ที่  
 ส าหรบัผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มสีิทธิสมัครคดัเลือกได ้แต่จะมี
สิทธิได้รับการจา้งเป็นลูกจา้งชั่วคราวได้ต่อเมื่อพ้นจากการเปน็ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแลว้ 
 ส าหรบัพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือกและไมอ่าจให้เข้ารบั       
การคดัเลือกเพื่อบรรจุเข้ารบัราชการ ทั้งนี ้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบรหิาร ท่ี นว 
89/2501 ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 
มีนาคม 2538 
 2.2 คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก  ดงันี้ 

 (1) ต าแหน่งนิตกิร 
- ได้รับปริญญาตร ีหรือคุณวฒุิอย่างอื่นที่เทียบได้ไมต่่ ากวา่นี้ ในสาขาวิชา

นิติศาสตร ์    
                               

3. ก าหนดการและวิธกีารรบัสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น          
ท่ีฝ่ายอ านวยการ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 1  ถนนจักรีประพาส ต าบลท่าตะเภา
อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ ภาค
เช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.  และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.   
 

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร ดงันี้ 
  4.1 รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1.52 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
(นับถงึวนัสมัคร) จ านวน 3 รูป  
  4.2 ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบตัร และ ระเบียนแสดงผลการศกึษา (Transcript 
of Records) ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวฒุิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมคัร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รบัอนมุัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวนัปดิรับสมัคร พร้อมส ำเนำ จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที ่
จะถือว่าเปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรชัน้ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบตัร ของสถานศึกษาใดนัน้  
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จะถือตามกฎหมาย กฎ หรอืระเบียบที่เกี่ยวกบัการส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรของสถานศึกษานัน้ ๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเรจ็การศกึษาภายในวนัปดิรบัสมัคร คือ วันที ่31 พฤษภาคม 2562 
.........          ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศกึษาดงักล่าวมายืน่พร้อมใบสมคัรคัดเลอืกได้           
กใ็ห้น าหนงัสือรบัรองคุณวฒุิที่สถานศกึษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศกึษาและวนัที่ที่ได้รบั
อนุมตัิประกาศนียบตัร หรือปริญญาบตัร ซึง่จะต้องอยู่ภายในก าหนดวนัปิดรับสมัคร มายื่นแทนได้ 
  4.3 บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมส ำเนำ จ านวนอยา่งละ 1 ฉบบั 

4.4 เอกสารทางการทหาร ไดแ้ก่ หนงัสือส าคญั (แบบ สด.8) หรอื ใบส าคัญ          
(แบบ สด.9) หรือ ใบรบัรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารบัราชการทหารกองประจ าการ            
(แบบ สด.43) พร้อมส าเนาอย่างละ 2 ฉบบั  

4.5 หลักฐานอืน่ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตวั ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส พร้อมส ำเนำ 
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

4.6 ผู้สมัครจะตอ้งน าหลักฐานมาให้ครบถว้นในวันยืน่ใบสมัคร กรมสรรพสามิตจะไม่รับ
เอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารต่าง ๆ ไวไ้ม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ 

4.7 ใบสมัครฉบบัใดทีไ่ม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชดัเจน ไม่ครบถว้น 
หรือไม่สมบูรณ์ ไมว่่าด้วยกรณีใด หรือแนบเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถว้นตามที่ก าหนด หรอืไมป่ฏิบัตติาม
ค าแนะน า หรือไม่ได้ยื่นภายในเวลาทีก่ าหนด กรมสรรพสามิตจะไม่รับพิจำรณำ 
  ทั้งนี้  ให้จดัท าส าเนาเอกสารทุกฉบับโดยใช้กระดาษขนาด เอ 4 และให้ผู้สมคัรเขียน          
ค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อก ากบัเอกสารทุกฉบบั พร้อมทั้งให้จดัเรียงล าดบัหลกัฐาน
ตามข้อ 4.2 – 4.5 ให้เรียบร้อย 
 4.8 หลักฐานทีต่้องยืน่ในวนัสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (สอบสมัภาษณ์) 
คอื ใบรบัรองแพทย์ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 1 เดอืน และแสดงว่าไม่เปน็โรคตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยโรค 
พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแ้ก ่
  -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   -  โรคตดิต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรงัที่ปรากฏอาการเดน่ชัดหรือรนุแรง 
และเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที ่ก.พ. ก าหนด 
.....................   5. เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก 
 5.1 ผู้สมัครคัดเลอืกจะต้องเป็นผู้มวีฒุิการศึกษาตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบั
ต าแหนง่ของผู้มีสิทธิสมัครคดัเลือก ในขอ้ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและไดร้ับการอนมุัติจาก       
ผู้มีอ านาจอนุมตัิภายในวันปดิรับสมัครสอบ คอื วนัที่ 31 พฤษภาคม 2562  
 ทั้งนี้ การส าเร็จการศกึษาตามหลักสตูรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบตัร                
ของสถานศกึษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศกึษาตามหลักสตูรของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
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 5.2 ผู้สมัครสอบตอ้งรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่า เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ให้ถกูต้องครบถว้นตรงตามความเปน็จริง 
ในกรณีที่มคีวามผิดพลาดอนัเกดิจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูส้มัครสอบน ามายื่น          
ไม่ตรง หรอืไมเ่ป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบจะถือวา่ผู้สมัครสอบเปน็ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ 
ครั้งนี้มาตั้งแตต่้น  
 6. การประกาศรายชือ่ผู้สมคัรเขา้รับการคัดเลอืก วัน เวลา สถานทีค่ัดเลือก  
 กรมสรรพสามติจะประกาศรายชื่อผู้สมคัรเข้ารบัการคัดเลือก วัน เวลา สถานทีค่ัดเลือก  
และระเบียบวธิีการคดัเลือกในวันที่  5  มิถนุายน  2562  โดยสามารถตรวจรายชื่อได้ที ่ ฝา่ยอ านวยการ 
ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่ชมุพร  หรือทีเ่ว็บไซตข์องส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่ชุมพร
http://www.chumporn@excise.go.th  หัวข้อ “ประชาสมัพันธ”์  

 7. หลกัสูตรและวธิีการคดัเลือก ม ี 2  ภาค   คือ 
 7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบ
ความรู้ความสามารถ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
 (1) ต าแหนง่นติิกร  ใชว้ิธกีารสอบข้อเขียนแบบปรนัย  จ านวน  100 ข้อ             
(คะแนนเตม็ 100 คะแนน) รายละเอียดตามเนื้อหาวิชา ดังนี ้

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
- พระราชบญัญตัิวธิีปฏบิัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- พระราชบญัญตัิความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. 2539                        

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
- ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  
- ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน 

 7.2  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
  กรมสรรพสามติจะด าเนินการโดยใช้วิธกีารสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   

     ทั้งนี้ การสอบสมัภาษณจ์ะประเมนิผู้เขา้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าที ่จากประวัติสว่นตัว  ประวัตกิารศกึษา  ประวัตกิารท างาน จากการสงัเกต
พฤติกรรมทีป่รากฏของผูเ้ขา้สอบและจากการสมัภาษณ ์ทั้งนี ้อาจใชว้ิธีการอืน่ใดเพิม่เตมิ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรูท้ี่อาจใช้เปน็ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานในหน้าที ่ความสามารถ 

ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อปุนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากบัผู้รว่มงานรวมทัง้สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคดิริเริ่มสรา้งสรรค์  ปฏิภาณ  ไหวพรบิ. และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จ าเปน็ของต าแหน่ง ทัง้นี ้ผู้มีสิทธิสอบ
ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งจะตอ้งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหนง่ตามที่ก าหนด โดยได้คะแนนไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60  
 8. เกณฑ์การตัดสนิ 
                    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ไดร้บัการคดัเลือก ตอ้งเปน็ผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค            
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 รวมทัง้สองภาคต้องไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 60 
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 9. การขึน้บญัชีผู้ได้รบัคดัเลือก 
  การขึน้บญัชีผู้ได้รบัคดัเลือก  จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสดุลงมาตามล าดับ  
ในกรณีทีม่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากนั ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ 
ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งเทา่กนั  ให้ผู้สอบไดค้ะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สูงกว่า ถ้าไดค้ะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผูท้ี่ได้รบัเลขประจ าตัวสอบกอ่นเปน็ผู้อยู่ในล าดับที่สงูกวา่ 
 การขึน้บญัชีผู้ได้รบัคดัเลือก จะขึน้บญัชีไว้เปน็เวลาไม่เกนิ  2  ปี นับตั้งแตว่ันขึ้นบัญชี   
แตถ่้ามกีารคดัเลือกอย่างเดยีวกันนี้อีก และได้ขึน้บัญชีผูไ้ด้รบัคัดเลือกใหมแ่ล้ว บัญชีผู้ไดร้ับคดัเลือกครัง้นี้
เป็นอนัยกเลกิ 
 
   ประกาศ   ณ   วนัที่   17   พฤษภาคม  พ.ศ.  2562   
 

 
 
 

(นางวิยะดา  สมบรูณ์วิทย์) 
สรรพสามติพ้ืนที่ชุมพร  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 


