
 
 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี 

…………………………………….. 
 
  ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช  ประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง และอัตราค่าจ้าง   
(1) ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี งานจัดเก็บภาษี  สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช   

สาขาทุ่งสง 
(2) อัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา 
(3) อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไป  ลักษณะต้องห้าม  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ 
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

     2.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36   

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค 

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
/(6) เป็นบุคคล... 
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(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 
    ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม 
ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรืออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ ว  และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
  สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้  แต่จะมีสิทธิได้รับการ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว 

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ  ทั้งนี้   ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว 89/2501                      
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก ดังนี้ 
 ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี   

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  หรือสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางบัญชี  ทางบริหารธุรกิจ  ทางเศรษฐศาสตร์  ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 

3. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้นไดท้ี ่

สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช (ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 2)  เลขที่  9  ซอยสุรินทร์ราชา  ตำบลในเมือง                   
อำเภอเมือง  จั งหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้ งแต่วันที่  10 – 17  มีนาคม  2563  ในวันและเวลาราชการ                     
ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.  และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. 

/4. เอกสาร... 
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4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน   

1  ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน  3  รูป 
     4.2 ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript  of   

Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  พร้อมสำเนา  จำนวนอย่างละ  2  ฉบับ  ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น  จะถือตามกฎหมาย  กฎ หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัคร  คือวันที่  17  มีนาคม  2563 
       ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ก็ให้นำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้   โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร  มายื่นแทนได้ 
       4.3 บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
       4.4 เอกสารทางการทหาร  ได้แก่  หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือใบสำคัญ (แบบ สด.9) 
หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ (แบบ สด.43) พร้อมสำเนาอย่างละ  
2   ฉบับ 
       4.5 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบทะเบียนสมรส  พร้อมสำเนา 
จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ 
       4.6 ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร  กรมสรรพสามิตจะไม่รับ
เอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารต่าง ๆ ไว้ไม่ครบถ้วนตามท่ีกำหนดในประกาศฯ 
       4.7 ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้  หรือมีข้อความไม่ชัดเจน  ไม่ครบถ้วน  หรือไม่
สมบูรณ์  ไม่ว่าด้วยกรณีใด  หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด  หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือ
ไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่กำหนด กรมสรรพสามิตจะไม่รับพิจารณา 
       ทั้งนี้  ให้จัดทำสำเนาเอกสารทุกฉบับโดยใช้กระดาษ เอ 4 และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า 
“สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับ  พร้อมทั้งให้จัดเรียงลำดับหลักฐานตามข้อ 4.2 – 4.5 ให้
เรียบร้อย 
       4.8 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คือ
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
ซึ่งได้แก่ 
   - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

/-โรค... 
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   - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. กำหนด 
 

5. เงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือก 
     5.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่งของ 

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  ในข้อ  2.2  โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัครสอบ  คือ  วันที่  17  มีนาคม  2563 
       ทั้งนี้   การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตร  ของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็น
เกณฑ ์
      5.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง  หรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
 

  6. การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 
   กรมสรรพสามิตจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 
และระเบียบวิธีการคัดเลือก ในวันที่  20  มีนาคม  2563  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ฝ่ายอำนวยการ  
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช   หรือที่ เว็บไซต์ของสำนักสรรพสามิตพ้ืนที่ นครศรีธรรมราช  
http://www.nakornsi.excise.go.th > ประกาศรับสมัครงาน 
 

  7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกมี 2 ภาค  คือ 
      7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ทดสอบความรู้
ความสามารถ ตามรายละเอียดตามเนื้อหาวิชา  ดังนี้ 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจกรมสรรพสามิต   
   - พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
   - ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน 
   - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 
   - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร 
   - ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภาษี 
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       7.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
   โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์จะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน 
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์         
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริ ยธรรมและ
คุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ  ไหวพริบ  
และบุคลิกภาคอย่างอ่ืน  เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนด โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 
 

  8. เกณฑ์การตัดสิน   
       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่ง  และภาคความเหมาสมกับตำแหน่งในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 
 

  9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
       การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  จะประกาศเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมของภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบ           
ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
 
       การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน  2 ปี  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี                  
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก 
 

ประกาศ ณ  วันที่      มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายกฤษภาส  ศิริปิตุภูมิ) 
สรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 


