ประกาศสานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
ครั้งที่ 1/2563
-----------------------------------ด้วย สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดการรับสมัคร
ดังนี้.1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ปฏิบัติงานที่สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท จานวน 1 อัตรา
2. หน้ำที่และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานเกี่ย วกั บ การสนั บสนุน การปฏิบั ติง านด้า นวิ ช าการสรรพากร วิ ช าการภาษี
วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี และงานบริการผู้เสียภาษี ภายใต้การกากับแนะนาและตรวจสอบ
ของสานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
3. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง และควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ก านั น แพทย์ ป ระจ าต าบล สารวั ต รก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถ หรื อ
จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคต้ อ งห้ า มตามที่ ก าหนดในกฎ ก.พ.ว่ า ด้ ว ยโรค พ.ศ.2553
ซึ่งกรมสรรพากร นามาบังคับใช้โดยอนุโลม คือ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติด
ให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) ไม่ เป็ น ผู้ อยู่ ในระหว่ างถูก สั่ ง ให้ พัก ราชการ หรือ ถูก สั่ ง ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อ น
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก...
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อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกเพราะกระทาผิ ดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ไม่รับสมัครสอบคัดเลือก
และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ทั้ง นี้ ผู้ ส มัค รคั ดเลื อกเพศชายต้อ งเป็ นผู้ ผ่ า นการเกณฑ์ท หาร หรื อ ได้ รับ การยกเว้ น
จึงจะมีสิทธิสมัครคัดเลือกได้
3.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
(1) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่สมัครสอบ
(2) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติหน้าที่
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม
(5) มีจิตสานึกบริการ
(6) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(7) มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
(8) มีความกระตือรือร้น
(9) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(10) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
4. กำรรับสมัคร
4.1 วัน เวลำ และสถำนที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563.
ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และ
ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
(ชั้น 3) เลขที่ 3 ซอยบริการรังษี ถนนพิทักษ์พนมเขต ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
4.2 เอกสำร และหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (โดยเขียน ชื่อ - สกุล ด้านหลังรูปถ่าย จานวน 3 รูป)
/(2) แบบฟอร์มใบสมัคร...

-3(2) แบบฟอร์ ม ใบสมั ค ร(ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว) และบั ต รประจ าตั ว สอบ จ านวน 1 ชุ ด
ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
(3) ส าเนาบั ตรประจาตัว ประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่าย
และลายมือชื่อของผู้ถือบัตร จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน จานวน 1 ชุด
(5) สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับคุณสมบัติที่ใช้เฉพาะตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(6) สาเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ในกรณีที่ชื่อ สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน ) หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น
เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย (ใบ สด.43 หรือใบ สด.8) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรค
ศิล ป์ ส าขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็ น โรคที่ต้องห้ ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ซึ่งออกให้ ไม่เกิ น
1 เดือน
ทั้งนี้ ให้จัดทาสาเนาหลักฐานทุกฉบับโดยใช้กระดาษขนาด เอ 4 และให้ผู้สมัครสอบ
เขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกากับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย
โดยในการยื่นสาเนาเอกสาร และหลักฐานทุกฉบับให้นาเอกสารและหลักฐานที่เป็น
ต้นฉบับมาแสดงด้วย หากไม่สามารถนาเอกสารและหลักฐานที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ก็ให้มีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทนได้โดยอนุโลม
4.3 เงื่อนไขในกำรสมัคร
(1) ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งยื่น
เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
(2) ผู้ส มัครจะต้องนาหลักฐานมาให้ครบในวันยื่นใบสมัคร สานักงานสรรพากรพื้นที่
มุกดาหาร จะไม่รับเอกสารใบสมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
(3) สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร จะรับพิจารณาการสมัครเฉพาะจาก ใบสมัครที่มี
เอกสารแนบตามที่ได้กาหนดเท่านั้น
(4) ใบสมั ค รฉบั บ ใดที่ ไม่ ส ามารถอ่ านออกได้ หรือ มี ข้อ ความไม่ชั ดเจน ไม่ ครบถ้ ว น
ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด หรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนา
หรือไม่ได้ยื่นภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร จะไม่รับพิจารณา
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่
มุกดาหาร และทางเว็ปไซต์ กรมสรรพากร ที่ www.rd.go.th
6. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร กาหนดให้มีการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ สานักงานสรรพากร
พื้น ที่มุกดาหาร เลขที่ 3 ซอยบริการรั งษี ถนนพิทักษ์พนมเขต ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
/7. หลักสูตรและวิธีการ…

-47. หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก
ส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ มุ ก ดาหาร จะด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กด้ ว ยการประเมิ น
ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง ด้ว ยวิธี การสอบสั มภาษณ์ คะแนนเต็ ม 100 คะแนน เพื่ อพิ จ ารณาความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง ในด้านต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ท่ว งทีว าจา อุป นิ สั ย อารมณ์ ทัศ นคติ ความคิ ดริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ คุณ ธรรม จริยธรรม
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และบุคคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ ก จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบได้ ค ะแนนตามหลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอบ
คัดเลือกไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลาดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9. กำรประกำศรำยชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
สานักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่
19 สิงหาคม 2563 และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้าสานักงานสรรพากรพื้นที่มุก ดาหาร จัดให้มีการสรรหาในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการ
ขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
10. กำรจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามลาดับในบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกได้ โดยมีกาหนดระยะเวลาเริ่มจ้างครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2563 และในปี ง บประมาณต่อ ไปอาจมี ก ารจั ด จ้ า งต่ อ ขึ้น อยู่ กั บ งบประมาณและการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ ได้ รั บ การจั ด จ้ า งนั้ น ๆ และจะต้ อ งจั ด ให้ มี บุค คลค้ าประกั น ในการปฏิบั ติ งาน ซึ่ ง บุค คล
ค้าประกัน จะต้ องเป็ น ข้าราชการพลเรื อ นสามัญ ที่ด ารงตาแหน่ งไม่ต่ากว่ าระดับ ช านาญงาน หรือระดั บ
ชานาญการ ข้าราชการครู ไม่ต่ากว่าระดับชานาญการ ข้าราชการองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ต่ากว่าระดับ 5 หรือข้าราชการตารวจที่มียศไม่ต่ากว่าพันตารวจตรี หรือข้าราชการทหารที่มียศไม่ต่ากว่า
พันตรี นาวาตรี หรือนาวาอากาศตรี ขึ้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวดารณี กฤษณจันทร์)
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

