ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัตกิ าร
ของกรมสรรพสามิต
ตามที่กรมสรรพสามิตได้ดาเนิน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นั้น
กรมสรรพสามิต ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ ลาดับที่
116 ถึงลาดับที่ 165 ทราบว่า ขณะนี้กรมสรรพสามิตได้ ดาเนินการจัดส่งหนังสือขอให้ไปรายงานตัว
เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โดยมี กาหนดการให้ไป
รายงานตัว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ทั้งนี้หากผู้สอบ
แข่ ง ขั น ได้ ไ ม่ ไ ปรายงานตั ว ตามวั น และเวลาดั ง กล่ า ว จะถื อ ว่ า ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ขอสละสิ ท ธิ
การบรรจุเข้ารับราชการ และจะถูกคัดชื่อออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งดังกล่าว พร้อมนี้ได้แนบ
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ และรายละเอียดเอกสารของผู้สอบแข่งขันได้ที่ต้องนามาในวั นที่รายงานตัว
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตัง้
11 มีนาคม 2563

กาหนดการรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
เวลา
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.
16.00-16.30 น.

รายละเอียดการรายงานตัว
รับรายงานตัว
แจ้งหน่วยงานที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
กรอกเอกสารเกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการใหม่
ดาเนินการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
พักกลางวัน
ปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร โครงสร้างกรมสรรพสามิต สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ข้าราชการใหม่ควรทราบ
กรอกประวัติ กพ.7 ,กบข และตรวจสอบเอกสารประกอบ
รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ หน่วยงานต้นสังกัด

ส่วนสรรหาฯ

เอกสารของผู้สอบแข่งขันได้ต้องนามาในวันที่มารายงานตัวเพือ่ รับการบรรจุเข้ารับราชการ
(กรณีข้าราชการบรรจุใหม่)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้ชาย จานวน 4 ฉบับ ผู้หญิง จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าตัว จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
3. สาเนาใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และเอกสารแสดงผลการเรียนในระดับการศึกษา
เฉพาะวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบแข่งขัน จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนสมรสของเจ้าตัวและคู่สมรส (ถ้ามี) กรณีละ 2 ฉบับ
5. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุลเจ้าตัว (ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ
6. สาเนาเอกสารทางการทหาร จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
6.1 หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8 ) หรือ
(ใช้เป็นหลักฐานตั้งแต่ห้วงอายุ 18 ปี เป็นต้นไป สาหรับจบ รด.ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3
หรือทหารกองประจาการที่รับราชการในกองประจาการจนครบกาหนดปลด)
6.2 ใบสาคัญ (แบบ สด.9) หรือ
(ใช้เป็นหลักฐานในห้วงอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์)
6.3 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43)
สรุปหลักฐานที่นามายื่น
ครบ
ไม่ครบ

(ลงชื่อ)............................................................
(..................................................)
ผู้ส่งมอบเอกสาร

(ลงชื่อ).............................................................
(.........................................................)
ผู้รับเอกสาร

สาหรับส่วนวิชาการฯ

เอกสารของผู้สอบแข่งขันได้ต้องนามาในวันที่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
(กรณีข้าราชการบรรจุใหม่)
1. สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ และบัตรประชาชนตัวจริง
3. สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าตัว จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา บุตร ภรรยา หรือสามี จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. สาเนาใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และเอกสารแสดงผลการเรียนทุกระดับการศึกษา
(ประถม, มัธยม, ปวช., ปวส., อนุปริญญา., ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก)
ระดับการศึกษาละ 1 ฉบับ
ประถม
มัธยม
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
6. สาเนาทะเบียนสมรสของเจ้าตัว(ถ้ามี) กรณีละ 1 ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนสมรสของบิดา มารดา (ถ้ามี) กรณีละ 1 ฉบับ
8. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุลเจ้าตัว (ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
9. รูปถ่ายชุดปกติขาวกระทรวงการคลัง ตามระดับตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
10. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (ต้องระบุหมู่โลหิต) จานวน 1 ฉบับ
11. สาเนาเอกสารทางการทหาร จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) ได้แก่
11.1 หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8 ) หรือ
(ใช้เป็นหลักฐานตั้งแต่ห้วงอายุ 18 ปี เป็นต้นไป สาหรับจบ รด.ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3
หรือทหารกองประจาการที่รับราชการในกองประจาการจนครบกาหนดปลด)
11.2 ใบสาคัญ (แบบ สด.9)
หรือ
(ใช้เป็นหลักฐานในห้วงอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์)
11.3 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43)
(หากบุคคลใดที่ได้รับคัดเลือกเป็นทหารกองหนุนและปลดประจาการ ให้ยื่นแบบ สด.8)
12. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้........................................................................................................................
13. E-mail……ทุกคนจะต้องมี G mail เป็นของตัวเอง……………………………………………………………………………
สรุปหลักฐานที่นามายื่น
ครบ

ไม่ครบ

(ลงชื่อ)............................................................
(..................................................)
ผู้สง่ มอบเอกสาร

(ลงชื่อ).............................................................
(.........................................................)
ผู้รับเอกสาร

ใบรับรองแพทย์
สถานทีตรวจ.....................................................
วันที............เดือน..................................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง ..............................(1)..........................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที......................................................................................................
สถานทีประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อสถานทีปฏิบตั ิงานประจํา หรื ออยูท่ ี...................................................
........................................................................................................................................................................
ได้ตรวจร่ างกาย นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
สถานทีอยูท่ ีสามารถติดต่อได้ ......................................................................................................................
แล้ว เมือวันที.................เดือน.................................พ.ศ. .................... ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ไม่เป็ นโรคต่อไปนี3
(1) วัณโรคในระยะแพร่ กระจายเชื3อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุ ราเรื3 อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคเรื3 อรังทีปรากฏอาการเด่นชัดหรื อรุ นแรงและเป็ นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตั ิงานในหน้าทีตามที ก.พ. กําหนด
(6) .............. (ถ้าหากจําเป็ นต้องตรวจหาโรคทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการ
ตรวจให้ระบุในข้อนี3)………………………………………………………………………………………..
สรุ ปความเห็นและข้อแนะนําของแพทย์......................(2)...................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชือ...............................................แพทย์ผตู ้ รวจร่ างกาย
หมายเหตุ

(1) ต้องเป็ นแพทย์ซ ึ งได้ข3 ึนทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็ นผูม้ ีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคทีเป็ นเหตุให้ออก
จากราชการ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี3ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วนั ทีตรวจร่ างกาย

