
    

 
 
                  
 

                                                       
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 
-------------------------------------- 

ด้วยกรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยจ้างจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพสามิต รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร จ านวนอัตรา และอัตราค่าจ้าง  
1.1 ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ฝ่ายปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่

อุบลราชธานี จ านวน 1 อัตรา 
1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท  

2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก  

2.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 

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

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

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

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  
 

                                                                                         /(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษ... 
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(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 

(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะต้องห้าม
ตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่
เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจ
ให้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2538 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้   
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา
พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติคณิตศาสตร์ 

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา
พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติคณิตศาสตร์ 

3. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี เลขที่ 78 หมู่ 1 ถนนสมเด็จ ต าบล
ปทุม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 5211 ต่อ 101 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 
ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย
เวลา 13.00 น. – 16.30 น.  

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร มีดังนี้      
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว

ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
๔.๒ ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 24 ตุลาคม  2561 

                                                                       /กรณีที.่.. 
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กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ ก็ให้น า

หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

๔.๓ บัตรประจ าตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

๔.4 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบส าคัญทหารกองเกิน 
(สด. 9) หรือ (สด. 43) กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และ
ลงชื่อก ากับไว้ทุกหน้าของเอกสารด้วย และให้น าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันรับสมัคร เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบด้วย 

4.5 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานคือใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
ไมเ่กิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
-  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพตดิให้โทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค    
   ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ก.พ. ก าหนด 

 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
5.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ในข้อ 2.2 โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 ตุลาคม 2561  

5.2 ในการสมัครสอบคัดเลือกตามวิธีการและขั้นตอนดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูล หากผู้ใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
      5.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบั ติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกว่าครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกจริงและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมยื่นหลักฐานใน
การรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเอง หรือทางราชการ หรือตรวจ
พบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่า
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น หรือภายหลังจากได้รับ
คัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้ว หากตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ปรากฏว่า ไม่ตรงตาม
คุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในกรณีนี้อาจเป็นต้นเหตุให้กรมสรรพสามิตเลิกจ้างได้  และ
ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างที่ได้ท าไปแล้วในระหว่างนั้นหรือสิทธิใดๆ จากทางราชการ  

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ 
กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561    
โดยตรวจสอบรายชื่อได้ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี เลขที่ 78 หมู่ 1 ถนนสมเด็จ ต าบลปทุม  

 
/อ าเภอเมือง... 
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อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่เว็บไซต ์http://ubonratchathani.excise.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เลือก ประกาศรับสมัครงาน 

7. หลักสูตรและวิธีการด าเนินการคัดเลือก มี 2 ภาค ประกอบด้วย 
7.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)         

คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) รายละเอียดตามเนื้อหาวิชา ดังนี้  
-  ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
-  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต 
-  ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา 
-  ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
-  ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในปัจจุบัน 

7.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)                                                     
 

การสอบสัมภาษณ์จะประเมินผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน 
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ความรู้ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  ความรู้เกี่ยวกับ
หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ) ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนด โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็น
ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  

โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชานี จะท าการสอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2561  และสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ ง             
(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี  

8. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่า      

ร้อยละ ๖๐ 

9. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามล าดับ ในกรณีท่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาล าดับ ดังนี้ 
9.1 ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
9.2 ในกรณีได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
9.3 ในกรณีได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข

ประจ าตัวสอบก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
 

   /การข้ึนบัญชี... 
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การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 

แต่หากมีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกครั้งนีเ้ป็นอันยกเลิก 

10. เงื่อนไขการจ้าง 
กรมสรรพสามิตโดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี จะด าเนินการจ้างผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าว โดยจ้างจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพสามิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายเดือน ส าหรับลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศนี้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แต่งตั้ง
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากปรากฏว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แต่ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่
เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน 
                

   ประกาศ  ณ วันที่   10  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61                                           
                                                                               
      

                                                                                                                  

(นายฉลอง   นิ่มเนียม) 
สรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 


