
 

 
 
 
 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

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

  ด้วยกรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หนองบัวล าภู  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต   จ านวน  1  อัตรา  เพ่ือปฏิบัติงานประจ า 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หนองบัวล าภู สาขานากลาง รายละเอียดต่อไปนี้ 

  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  อัตราค่าจ้าง  ค่าครองชีพชั่วคราว และ จ านวนอัตราว่าง 
    1.1 ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
    1.2 อัตราค่าจ้าง     9,400.00 บาท 
    1.3 ค่าครองชีพชั่วคราว   2,000.00 บาท 
    1.4 อัตราว่าง    จ านวน  1  อัตรา   

  2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้า
รับการคัดเลือก 
      2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
       (1) มีสัญชาติไทย 
       (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันสมัคร 
       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
                                        เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้าม 
       (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
       (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ัน 

         เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
       (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม  
                                         พระราชบัญญัตนิี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
       (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
       (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
                                        หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
       (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า   
                                        ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท     
                                        หรือความผิดลหุโทษ  
                                                                                                            

         /(8)เป็น... 
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     (8)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ 

         หน่วยงานอื่นของรัฐ  
  (9)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราช 

      บัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

     หรือกฎหมายอื่น 
     (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน 
                                        หน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.  มีข้อ (4) 
(6) (7) (8) (9) (10)  หรือ (11) ก.พ อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(10)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

  ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้แต่จะมีสิทธิได้รับการ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบคัดเลือกได้ และไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501    
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความใน ข้อ 5 แห่งค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
    2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก ดังนี้ 
           ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานสรรพสามิต  

                     2.2.1 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในสาขาวิชาพณิชยการ 
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 

        2.2.2 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)                                
ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาเลขานุการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี 
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ 

        2.2.3 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                                  
ในสาขาวิชาพณิชยการ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชา
เลขานุการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาการจัดการส านักงาน  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งในทางเดียวกัน 

  3. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หนองบัวล าภู ชั้น 2 ในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู ถ.อุดร-เลย ต.ล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู   ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565  ในวันและเวลาราชการ  
ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.  โดยผูส้มัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบแต่อย่างใด 
               /4.เอกสาร... 
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  4. เอกสารและหลักฐานทีจ่ะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้                                                         
      4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 X 1.5  นิว้ ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
      4.2 ประกาศนียบัตร และ ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ   

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น  
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่  12  เมษายน 2565  
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้  ก็ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
      4.3 บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
      4.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน)  

  ทั้งนี้  ให้จัดท าส าเนาเอกสารและหลักฐานการสมัครทุกฉบับโดยใช้กระดาษ A4  ให้ผู้สมัครเขียน
ค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อและวันที่ ก ากับเอกสารทุกฉบับ พร้อมทั้งให้น าหลักฐานตัวจริงมา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัครเพ่ือใช้ในการตรวจสอบด้วย กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
หนองบัวล าภู ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกกรณี   
      4.8 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คือ 
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
ซึ่งได้แก่ 
   - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
   - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   - โรคยาเสพติดให้โทษ 
   - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. ก าหนด   

  5. เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก 
      5.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัคร คือวันที่  12 เมษายน 2565 
      5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรง
ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบ
น ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้ง
นี้มาตั้งแต่ต้น 
   
           /6.การ... 
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6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 

      กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หนองบัวล าภู  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
คัดเลือกพร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 20 เมษายน 2565  ณ บริเวณหน้าส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนทีห่นองบัวล าภู ชั้น 1 ในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล าภู ถ.อุดร-เลย ต.ล าภู อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล าภู โทร. 0 4231 6763  และ www.nongbualamphu@excise.go.th  คลิกที่ ห้องข่าว > ประกาศ
รับสมัครงาน 
  7. หลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 
 ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบปรนัย) ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
      7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง     

(สอบปรนัย)  คะแนนเต็ม  100 คะแนน  
   -  ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                      
   -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต   
   -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                                   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
   -  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
   -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
   -  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
      7.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม   100 คะแนน 
     ด าเนินการสอบโดยวิธีสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   -  การสอบสัมภาษณ์จะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือก เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบจากการสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้อาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์  ทัศนคติ 
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60     

  9. การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
      การข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ใน
กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความสามารถทั่วไป  และภาค
ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไป
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า                                                                                                                  
     
 
  
                                   /การขึ้น... 
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  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบ

คัดเลือกส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็น
อันยกเลิก 

    ประกาศ   ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
        (นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ) 
                      สรรพสามิตพ้ืนที่หนองบัวล าภู ปฏิบัติราชการแทน 
                              อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


