
 

สําเนา 

 

                                                            
ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
  

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

 ดวยกรมสรรพสามิตประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป  

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการและ 

เง่ือนไขการสรรหา  และเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันท่ี 11 

กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน 

และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 

2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  1.  รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง 

    1.1 ชื่อตําแหนง กลุมงาน และอัตราวาง     
      - ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี กลุมงานบริการ  สํานักงานสรรพสามิต 

                             พ้ืนท่ีระยอง 2  คาตอบแทน 7,010 บาท  จํานวน  1  อัตรา 
      - ตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน กลุมงานบริการ  สํานักงานสรรพสามิต 

                             พ้ืนท่ีอุบลราชธานี  คาตอบแทน 7,010 บาท  จํานวน  1  อัตรา 
     1.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

                          ตามเอกสารแนบ 
                  1.3 สิทธิประโยชน   
                          ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   

  1.4 ระยะเวลาการจาง   
        29 เดือน (3 พฤษภาคม 2553 – 30 กันยายน 2555) 

  

  2.  คุณสมบัติท่ัวไป 
     (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ นับถึงวันรับสมัคร 
   (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
      (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

  

   
                                                                                                        /(6) ไมเปน… 
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    (6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไมเปน 

ผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
    (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรฐัวิสาหกิจ หรือ 
หนวยงานอื่นของรัฐ 
 

  หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรร ในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง 
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง 

ของราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค 
ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) มายื่นดวย 
 
   3. การรับสมัคร 
   3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีหนวยงานซ่ึงมีอัตราวาง   
ต้ังแตวันท่ี 8-16 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผูสมัครไมตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร
แตอยางใด 
   3.2  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   (1)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว   
โดยถายไวไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
     (2)  สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระเบียน
แสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน 2 ฉบับ โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร คือวันท่ี 16 มีนาคม 2553  

โดยใหนําตนฉบับของสําเนาดังกลาว มาแสดงตอเจาหนาท่ี ณ สถานท่ียื่นใบสมัครดวย 
   ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
      (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ  
1 ฉบับ 
     (4)  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ  
1 ฉบับ 
 
 
                                                                                                               /ท้ังนี้ … 
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   ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือ
กํากับไวดวย 
 
  3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร  
        ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา 
เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ และจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง 
ท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรบัสมัครดังกลาว ใหถือวา 
การรับสมัครและการไดเขารับเลือกสรรคร้ังนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  
 
   4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา 
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  
  กรมสรรพสามิตจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู  
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะภาคความรู ในวันท่ี  22  มีนาคม  2553   
ณ หนวยงานท่ีมีอัตราวาง   
 
 5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินตามท่ีกําหนดตาม 

เอกสารแนบ 
  กรมสรรพสามิตจะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  ในภาคความรูกอน และผูผาน

การประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี 1 ดังกลาว  จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  ในภาค

ความสามารถตอไป  เม่ือผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 แลว  จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในภาค

คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น 
 
 6.  เกณฑการตัดสิน 
    ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะตองเปนผูท่ี 

สอบไดคะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู ไมตํ่ากวารอยละ 60  
   ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินภาคคุณสมบัติสวนบุคคลอื่น จะตองเปนผูท่ี

สอบไดคะแนน ในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ไมตํ่ากวารอยละ 60  

   ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

ท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด แตละภาคไมตํ่ากวารอยละ 60 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  

 
                                                                                                      /7. การประกาศ… 
 





เอกสารแนบ

ชื่อตําแหนง พนักงานการเงินและบัญชี

กลุมงาน บริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสําคัญลงทะเบียนและเก็บหลักฐานและเอกสาร

เกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสําคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทําใบเบิก 

และใบนําสงเงิน ชวยทําฎีกาเบิกเงินทางอิเล็กทรอนิกส ชวยนําเงินฝากและเบิกเงินจาก

ธนาคาร ชวยตรวจนับและรับจายเงินสดและส่ิงแทนตัวเงินชวยรวบรวมรายละเอียด

เกี่ยวกับการทํางบประมาณ และการขออนุมัติเงินงบประมาณชวยทําบัญชีบางประเภท 

เชนบัญชีรับ-จายเงิน บัญชีพัสดุ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

คาตอบแทน เดือนละ  7,010  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ไดรับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ

สาขาวิชากลุมวิชาคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ความรู 100 สอบขอเขียน

 - ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องตน  

 - ความรูเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

    และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551

 - ความรูเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

    และท่ีแกไขเพิ่มเติม

ความสามารถ 100 ทดสอบตัวอยางงาน

 - ความสามารถในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา และโปรแกรม

    ตารางทําการ (ทดสอบการทําตารางทําการและคํานวณ)

คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น 100 สัมภาษณ

 - ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 - ความละเอียดรอบคอบ

 - ความซ่ือสัตย

 - ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการใหบริการ (Service Mind)

 - มนุษยสัมพันธ และสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี

รวม 300

สมรรถนะ



เอกสารแนบ

ชื่อตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน

กลุมงาน บริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกขอมูลและพิมพหนังสือราชการ รายงาน

ประกาศ คําส่ังแบบฟอรมและ เอกสารตาง ๆ ตรวจทานความถูกตองของตัวอักษร

รหัสตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพิมพ และการบันทึกขอมูล รวมท้ังสามารถบริหาร 

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตนได ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร งานสารบัญ

อิเล็กทรอนิกส เบิก-จายพัสดุ จัดทําบัญชีเบื้องตน และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอรม 

แฟม ใบสําคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติใหเปนระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกตอง 

ติดตอประสานงานกับบุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คาตอบแทน เดือนละ  7,010  บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 1. ไดรับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ

    สาขาวิชากลุมวิชาคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

    เทคนิค (ปวท.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน  และ

2. สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดดี เชน มีความรูในโปรแกรม

    Microsoft office

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

ความรู

 - ความรูเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 100 สอบขอเขียน

   พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

 - ความรูเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ

    พ.ศ. 2544

ความสามารถ 100 ทดสอบตัวอยางงาน

 - ความสามารถทางคอมพิวเตอร

   (ทดสอบพิมพดีดภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ 40 คํา)

 - ความสามารถในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา และโปรแกรม

    ตารางทําการ (ทดสอบการพิมพหนังสือราชการ)

คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น 100 สัมภาษณ

 - ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 - ความละเอียดรอบคอบ

 - ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการใหบริการ (Service Mind)

 - มนุษยสัมพันธ และสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี

รวม 300

สมรรถนะ
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