
 
 

 
ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งนิติกร  
และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

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

     ด้วยกรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนิติกร และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง 
1.1 ต าแหน่งนิติกร จ านวน 1 อัตรา  

- สังกัดฝ่ายกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง  
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000. - บาท  

1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
- สังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง สาขากระบุรี  
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท  
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท 

๒. ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

๓. คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับ      
การสอบคัดเลือก 

3.1  คุณสมบัติท่ัวไป  และลักษณะต้องห้าม 
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม        

มาตรา 36  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
 ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(2) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(3) ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(4) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
 
 

(5) ไม่เป็น... 
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(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(6) ไม่เปน็กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
(11) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ 
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตาม
ความในข้อ 5 แห่งค าสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

3.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 3.2.1 ต าแหน่งนิติกร ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  

ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
        3.2.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
   1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพณิชยการ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในทางเดียวกัน หรือ 
   2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาพณิชยการ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ทั่ วไป สาขาวิชาการจัดการส านักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 
   3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาพณิชยการ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ทั่ วไป สาขาวิชาการจัดการส านักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี  ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน 
   4. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น        
มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office 

๔. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ระนอง ถนนชลระอุ ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 
2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดย
ผู้ ส มั ค รจ ะ ไม่ เสี ย ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ใน ก ารส มั ค รแ ต่ อ ย่ า ง ใด  ส าม ารถ ดู ร าย ล ะ เอี ย ด ได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์ 
http://ranong.excise.go.th หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท ์0 7782 8490 และ 0 7782 8493 

5. เอกสารและ… 
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       5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
  5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี        
(นับถึงวันสมัคร) จ านวน 3 รูป  
  5.2 ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมส ำเนำ จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
.........          ในกรณีที่ ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้               
ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนได้ 
  5.3 บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมส ำเนำ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

5.4 เอกสารทางการทหาร ได้แก่ หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) หรือ ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) พร้อมส าเนา
อย่างละ 2 ฉบับ  

5.5 หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส  พร้อมส ำเนำ 
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

5.6 ผู้สมัครจะต้องน าหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร กรมสรรพสามิต  โดย
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ระนอง จะไม่รับเอกสำรใบสมัคร หำกยื่นเอกสำรต่ำง ๆ ไว้ไม่ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด
ไว้ในประกำศฯ 

5.7 ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือ       
ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแนบเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า 
หรือไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่ก าหนด กรมสรรพสามิตโดยส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีระนอง จะไม่รับพิจำรณำ 
  ทั้งนี้   ให้จัดท าส าเนาเอกสารทุกฉบับโดยใช้กระดาษขนาด เอ 4 และให้ผู้สมัครเขียน         
ค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อก ากับเอกสารทุกฉบับ พร้อมทั้งให้จัดเรียงล าดับหลักฐานตาม     
ข้อ 5.2 – 5.5 ให้เรียบร้อย 
 5.8  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ )             
คือ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก .พ . ว่าด้วยโรค           
พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้แก่ 
  -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
 

6. การประกาศ… 



- 4 - 
 

      6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก  และระเบียบวิธีการ
คัดเลือกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถตรวจรายชื่อได้ที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง หรือที่
เว็บไซต์ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง http://ranong.excise.go.th  หัวข้อ “ห้องข่าว/ข่าวการรับสมัคร
งาน” 

     7.  หลักสูตรและวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก  
 7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน         
50 ข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียดตามเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  ต าแหน่งนิติกร 

- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ประมวลกฎหมายอาญา 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  
  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้เกีย่วกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป 

 7.2  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   

     ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ   
ผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ 
ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะ
หลักสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกตามภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามท่ีก าหนด โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60  

 

 

9. การขึ้นบัญชี... 
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  9. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
      การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะประกาศเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่งเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

   การขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี แต่หากมีการสอบหรือ
คัดเลือกส าหรับต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้หรือคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือก
หรือผู้คัดเลือกได้นั้นเป็นอันยกเลิก 

  10. เงื่อนไขการจ้าง 
         กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง จะเรียกตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือก
มาปฏิบัติราชการ โดยจ้างจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นรายเดือน ส าหรับ
ลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศนี้  และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากปรากฎว่าเป็นผู้สอบ
คัดเลือกได้แต่ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

ประกาศ ณ วันที่  28  ตุลาคม พ.ศ.2564 
 
 
 

(นางถนอม  กาญจนก าเนิด) 
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 

สรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 


