
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี  

และต าแหน่ง พนักงานธุรการ  
....................................... 

  ด้วยส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุโขทัยจะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่ง  พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และต าแหน่ง พนักงานธุรการ     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุโขทัย  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ 
1.1  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 ชื่อต าแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี  
      หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

ด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี  วิชาการการเงินและบัญชี ตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการ
บริการผู้เสียภาษี หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ ของ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย  
     อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก  จ านวน 2 อัตรา 
     ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนข้ันค่าจ้าง 

1.2  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ชื่อต าแหน่ง พนักงานธุรการ 

     หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และ
งานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การก ากับ แนะน า และตรวจสอบ ของส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สุโขทัย  
    อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก  จ านวน 1 อัตรา 
    ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนข้ันค่าจ้าง 

2  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข.ลักษณะ... 
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   ข. ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัย  

ตามพระราชบัญญตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
          (10) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น 

       (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 

หมายเหตุ ในวันที่จัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาฯ จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องน าเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามประกาศนี้ และใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุโขทัยไม่รับสมัครสอบ
คัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 โดยอนุโลม 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    (1) พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ได้ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
    (2) พนักงานธุรการ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
2.3  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

(1) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัครสอบ 
(2) มีทักษะและความช านาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ     

เช่น Microsoft office : Ms-Word,Ms-Excel,Ms-Power Point หรือ Internet เป็นต้น 
3) มีคุณธรรม... 
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(3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกบริการ 
(4) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง 
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะในการติดต่อประสานงาน

และการท างานเป็นทีม 
(6) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความกระตือรือร้น 
(7) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า และสามารถ 

ท างานนอกเวลาได้ 

3. การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลา สถานที่ย่ืนใบสมัคร  

 ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13 - 24  มิถุนายน   
2565  ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.30 น.           
ณ ส านักงานสรรพาพ้ืนที่สุโขทัย ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1  เลขที่ 330 หมู่ที่ 14 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  
   ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัคร ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

3.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น  

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย) จ านวน 3 รูป 
(2) แบบฟอร์มใบสมัคร (ลูกจ้างชั่วคราว) และบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 1 ชุด  

ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุโขทัย งานธุรการ ชั้น 2 หรือสามารถ 
Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)  

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร 
อ่ืนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น 
จ านวน 1 ฉบับ 

(4) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน  จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ส าเนาปริญญาบัตร ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และส าเนาใบแสดงผล 

การเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติที่ใช้เฉพาะต าแหน่งที่สมัคร จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ 
(6) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล     

(ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในใบสมัครและหลักฐานอ่ืนไม่ตรงกัน) หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ
ได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
        ทั้งนี้ ให้จัดท าส าเนาหลักฐานทุกฉบับโดยใช้กระดาษขนาด เอ 4 และให้ผู้สมัครสอบ
เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อก ากับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย 
        โดยในการยื่นส าเนาเอกสาร และหลักฐานทุกฉบับให้น าเอกสารและหลักฐานที่เป็น
ต้นฉบับมาแสดงด้วย หากไม่สามารถน าเอกสารและหลักฐานที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ก็ให้มีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทนได้โดยอนุโลม 
        ทั้งนี้ การสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 

3.3 เงื่อนไข... 
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3.3  เงื่อนไขในการสมัคร 

1) ในการรับสมัครครั้งนี้สามารถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง เท่านั้น 
2) ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยเป็นผู้ส าเร็จ 

การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือวันที่ 24 มิถุนายน 2565                  
ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

3) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ             
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในกรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้สมัคร  
ได้ยื่นไว้ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ส านักงานสรรรพากรพ้ืนที่สุโขทัย จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ   
ในการสอบครั้งนี้ไม่สามารถจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สุ โขทัยจะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและ    

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่                     
30 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ กรมสรรพากร  https://www.rd.go.th  หัวข้อสมัครเข้ารับราชการ 

5. การประเมินและวิธีการสอบคัดเลือก 
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย จะด าเนินการสอบคัดเลือกดังนี้ 
5.1 การประเมินครั้งท่ี 1 โดยทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ต าแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จ านวน 100 ข้อ) (ต าแหน่ง 
พนักงานธุรการ จ านวน 50 ข้อ) 

       - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร 
5.2 การประเมินครั้งท่ี 2  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

6. เกณฑ์การตัดสิน  
(1) การประเมินครั้งท่ี 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ได้ 

คะแนนทดสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ประเมินครั้งที่ 1 แยกตามต าแหน่งและเรียงล าดับตามตัวอักษร 

(2) การประเมินครั้งท่ี 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้ผ่านการประเมินครั้งท่ี 1 เข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ์ แยกตามต าแหน่ง และเรียงล าดับตามตัวอักษรที่ได้จากการสอบข้อเขียนครั้งที่ 1            
ผู้ที่ถือว่าผ่านการประเมินครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 องค์ประกอบ
คะแนนประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 

2.1  ส่วนที่ 1 คะแนนเต็ม 40 คะแนน พิจารณาจากข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย  
ประวัติการศึกษา (จ านวน 10 คะแนน) ประสบการณ์การท างาน (จ านวน 10 คะแนน) ความรู้ 
ความสามารถที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (จ านวน 20 คะแนน)  

2.2  ส่วนที่ 2 คะแนนเต็ม 60 คะแนน พิจารณาจากคุณลักษณะของบุคคลประกอบด้วย  
บุคลิกภาพ พฤติกรรม (จ านวน 10 คะแนน) ท่วงทีวาจา (จ านวน 10 คะแนน) ปฏิภาณไหวพริบ      
(จ านวน 10 คะแนน) ทัศนคติต่องานราชการ (จ านวน 20 คะแนน) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
(จ านวน 10 คะแนน) 

(3) ผู้ผ่าน... 

https://www.rd.go.th/
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     (3) ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามวิธีการสอบคัดเลือก 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 (คะแนนการสอบข้อเขียน และคะแนนการสอบสัมภาษณ์) การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
จะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 

7. การประกาศรายชื่อ ผู้ขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือก 
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย  จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกและ 

ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีของส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่สุโขทัย แตถ่้าส านักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัยจัดให้มีการสรรหา ในต าแหน่งเดียวกันอีกและได้
มีการขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ที่จะ
ได้รับการบรรจุมารายงานตัว ท าสัญญาค้ าประกันการท างาน และท าสัญญาจ้าง ณ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
สุโขทัย ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 

8. การจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามล าดับในบัญชีผู้ผ่าน   
การสอบคัดเลือกได้ โดยมีก าหนดระยะเวลาเริ่มจ้างครั้งแรกวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2565 และจะต้องจัดให้มีบุคคลค้ าประกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรื อนสามัญที่ด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน หรือ ระดับช านาญการ หรือข้าราชการองค์กรอิสระ หรือข้าราชการครู
ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือข้าราชการต ารวจ หรือข้าราชการทหารที่
มียศไม่ต่ ากว่าพันต ารวจตรี พันตรี นาวาตรี หรือนาวาอากาศตรี ขึ้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

(นางสาวนุศรา  กลิ่นกระจาย) 
สรรพากรพื้นที่สุโขทัย 

ประธานกรรมการ 


