
ข่าวประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหน่ึงไปขึ้นบัญชี 
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งอื่น ของส านักงาน ก.พ.  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ของกรมสรรพสามิต 

  กรมสรรพสามติ ขอแจง้ให้ผูข้ึ้นบญัชดีังกล่าวทราบว่า ขณะนี้กรมสรรพสามติได้รับอนุมัติให้
ท าการคัดเลอืกบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ จากหน่วยงานอืน่ ดังนี ้
  1. ส านักงาน ก.พ. ประกาศขึ้นบญัชฯี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  
       ในต าแหนง่นติิกรปฏิบัตกิาร เพื่อมาประเมินความเหมาะสมกับต าแหนง่ 
      เพื่อขึน้บัญชีเปน็ผู้ได้รบัการคดัเลือกของกรมสรรพสามิต ในต าแหนง่นติิกรปฏิบตัิการ           
                        จ านวน 15 ราย คือล าดับที ่ 179 - -193 
  2. ส านักงานปลดักระทรวงการคลงั ประกาศขึน้บญัชฯี ณ วนัที่ 21 ธนัวาคม  2561  
      ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ เพื่อมาประเมนิความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
        เพื่อขึน้บัญชีเปน็ผู้ได้รบัการคดัเลือกของกรมสรรพสามิต  
        ในต าแหนง่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิัตกิาร จ านวน 10 ราย  

    คือล าดับที ่45 – 54 
3. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประกาศขึ้นบัญชีฯ ณ วนัที่ 5 กนัยายน  2561 

 3.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตัิงาน เพ่ือมาประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     เพื่อขึ้นบญัชีเป็นผูไ้ดร้ับการคัดเลือกของกรมสรรพสามติ  

ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏบิัตงิาน จ านวน 15 ราย 
คือล าดบัที่ 307 - 321 

      3.2 ต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัตงิาน เพื่อมาประเมนิความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     เพื่อขึ้นบญัชีเป็นผูไ้ดร้ับการคัดเลือกของกรมสรรพสามติ ในต าแหน่ง 

3.2.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน จ านวน 24 ราย 
                                      คือล าดบัที่ 259 - 282 

3.2.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัตงิาน จ านวน 30 ราย 
                                      คือล าดบัที่ 283 – 312 
และขณะนี้อยู่ระหว่างส่งหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบทางไปรษณีย์ EMS โดยมีก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่  
10 - 12 มิถุนายน  2562 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการประเมินสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือ
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ EMS โดยเริ่มสมัครหรือส่งใบสมัครได้ในวันที่ 10 - 12 มิถุนายน  
2562 เท่าน้ัน  ห้ามส่งใบสมัครหลังวันที่ 12 มิถุนายน 2562  รายละเอียดเพ่ิมเติมดูได้จากหนังสือน าส่ง
และสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได ้ที่ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตัง้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 4775 ในวันและ
เวลาราชการ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ในหน้าที่ 4) 

 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกนั 
        ส่วนสรรหา บรรจแุละแตง่ตัง้ 
              4 มถิุนายน  2562 
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รายละเอียดการรับสมัคร 

1. เอกสารหลักฐานการสมคัร 
(1) รปูถ่ายขนาด 1.5x2 นิว้ (ถา่ยไมเ่กิน 1 ปี นับถึงวนัสมัคร) จ านวน 3 รปู  
(2) ส าเนาประกาศนียบตัรหรือหนังสอืรับรองคุณวฒุิทีส่ถานศึกษาออกให้ ซึ่งแสดงว่าเปน็ผู้มคีุณวฒุิการศึกษา 
     ตามต าแหน่ง จ านวน 2 ฉบบั 
(3) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศกึษา (Transcript of Records) จ านวน 2 ฉบับ  
(4) ส าเนาหนงัสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรูค้วามสามารถทัว่ไป ของส านักงาน ก.พ. จ านวน 1 ฉบบั  
     (4.1) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผา่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ.  
             ระดับปริญญาตรี  ส าหรบัต าแหน่งนติิกรปฏิบัติการ และนักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏบิัตกิาร 
     (4.2) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผา่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ.  
             ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส าหรบัต าแหน่งเจา้พนักงานการเงินและบญัชีปฏิบตัิงาน   
             เจา้พนักงานธุรการปฏิบตัิงาน  และเจ้าพนกังานสรรพสามติปฏิบตัิงาน 
     (4.3) กรณีใช้ผลการสอบวฒุิสูงกว่าต้องแนบปรญิญาบัตร ของวฒุิที่สงูกวา่ เพิ่มอีก จ านวน 1 ฉบับ 
(5) ส าเนาเอกสารทางการทหาร ได้แก ่หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) หรือ ใบส าคัญ (แบบ สด.9) หรือ ใบรบัรอง    
     ผลการตรวจเลือกทหารกองเกนิเข้ารบัราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) จ านวนอย่างละ 2 ฉบบั 
(6) หลกัฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุลของเจา้ตวั (ถ้ามี) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 
2. แผนการด าเนินการ 

วันรบัสมัคร 10 – 12 มถิุนายน 2562 
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมนิความเหมาะสม วันที่ 21 มถิุนายน 2562 

3. วันประเมินความเหมาะสม 

ต ำแหน่ง 
วันท่ีประเมินควำมเหมำะสม 

กบัต ำแหน่ง 
เวลำ 

สถำนทีเ่ข้ำรับ 
กำรประเมิน 

นิติกรปฏิบตัิการ 27 มิถุนายน 2562 08.30 น. ห้องประชมุส านกั 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ชั้น 4  อาคารกรมสรรพสามิต 

นักวชิาการคอมพวิเตอร ์
ปฏิบัติการ 

27 มิถุนายน 2562 08.30 น. ห้องประชมุส่วนวนิัยและจรยิธรรม ส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคล  ชัน้ 4  
อาคารกรมสรรพสามติ 

เจ้าพนักงานการเงิน 
และบญัชีปฏบิัติงาน 

27 มิถุนายน 2562 13.00 น. ห้องประชมุส านกั 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ชั้น 4  อาคารกรมสรรพสามิต 

 

/ต ำแหนง่... 
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ต ำแหน่ง 
วันท่ีประเมินควำมเหมำะสม 

กบัต ำแหน่ง 
เวลำ 

สถำนทีเ่ข้ำรับ 
กำรประเมิน 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน 

28 มิถุนายน 2562 08.30 น. ห้องประชมุส่วนวนิัยและจรยิธรรม ส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคล ชัน้ 4  
อาคารกรมสรรพสามติ 

เจ้าพนักงานสรรพสามติ 
ปฏิบัติงาน 

28 มิถุนายน 2562 08.30 น. ห้องประชมุส านกั 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ชั้น 4  อาคารกรมสรรพสามิต 

 
4. ประกาศการขึ้นบัญชีเปน็ผู้ได้รับการคัดเลือก    

    วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 

 

5. รายงานตัวเพ่ือรับการบรรจ ุ

    วนัที่ 19 กรกฎาคม 2562 

 

6. บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ 

    วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 



เลขประจ ำตัวเข้ำรับกำรประเมินฯ……………………………..... 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
เรียน  อธิบดีกรมสรรพสามติ 
 
 
 

  ด้วยข้าพเจ้าสอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง…………………………………………………ล าดับที่……………..
ตามประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ…………………………………….……………..ลงวันที่………………………………… 
มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง………………………………………
ของ……………………………จึงขอแจ้งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
1. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………..………….………สัญชาติ……………………….
เกิดวันที่………เดือน……………….พ.ศ………… อาย…ุ…….ป…ี……..เดือน (นบัถงึวนัปดิรับสมัคร) 
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                               

     เกิดที่..................................................................................................จังหวัด………………………………………… 
2. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 

บ้านเลขที่……………….หมู่ที่…………….ตรอก/ซอย………………………………….…………………………………………..
ถนน……………………………………..…………..…...ต าบล/แขวง…………………………….……………………………...
อ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………......รหัสไปรษณีย ์           
โทรศัพท…์………………............................................e-mail………………………….……………………………...... 

3. ประวัติการศึกษา (ให้กรอกทุกวุฒิที่ได้รับ และแนบส าเนาแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัคร    
เข้ารับการประเมินพร้อมใบสมัคร) 
 

วุฒิทีไ่ดร้ับ สาขา/วิชาเอก 
เกรดเฉลี่ย    

(GPA) 
ชื่อสถานศึกษา 

พ.ศ.ที่ส าเร็จ
การศกึษา 

ปวช.     
ปวท. / ปวส./
อนุปรญิญา 

    

ปริญญาตร ี     
ปริญญาโท     
ก าลังศกึษาตอ่ /อื่นๆ     

 
 
 
 

 
รูปถ่าย  

ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 
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4. ประวัติการท างาน / การฝกึอบรม 

 
สถานที่ท างาน / 

ฝึกงาน 
ต าแหนง่ เงินเดือน 

ระยะเวลา  
พ.ศ. – พ.ศ. 

เหตุผลที่ลาออก 

     
     
     
     
     

 
5. ความรู้ความสามารถพิเศษ………………………………........................................................................... 
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ)……………………..……………………. 

(...............................................) 
ผู้สมัครเข้ารบัการประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหนง่ 

                   ………./…………./………. 
 

 
 


