
 
 

 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  

(สอบปรนัย) 
                               และ ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสรรพสามิต  

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

ตามประกาศกรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หนองบัวล าภู ลงวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2565 ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
จ านวน 1 อัตรา นั้น 

บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ผู้สมัคร     
ได้แจ้งไว้พร้อมใบสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบปรนัย) และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ  ดังต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถ      
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบปรนัย) ตามเอกสารแนบ 1 

ข) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติ  
ตามระเบียบ ดังนี้ 
  1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอด
ชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน สวมหน้ากากอนามัย 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
  3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปใน
วันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 
  4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภาคความรู้ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน (สอบปรนัย) ต้องปฏิบัติ ดังนี้  
   4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
   4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด 
   4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น                                                                                                                      

   4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
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4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในต าแหน่งที่
สมัครอีก 
   4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนด หากผู้ใด  
นั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะนั้น 
   4.8 เขียนชื่อ–นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบ ต าแหน่งที่สมัคร
และเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
   4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 
   4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ผู้สอบต้องนั่งอยู่ในห้องประเมิน              
ไม่น้อยกว่า  30 นาที  หลังจากเวลาเริ่มท าการประเมิน จึงจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่
ควบคมุการประเมิน ให้ออกจากห้องประเมินได้  
   4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินจะน าออกจากห้องประเมินไม่ได้  
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
   4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท ากระดาษ 
ค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว 
   4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
รับการประเมินและต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 
  5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
  6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หนองบัวล าภู จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ตามก าหนดการวัน เวลา และ สถานที่สอบ ตามเอกสารแนบ 2  ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ 

ทั้งนี้  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ               
ส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตาม
ประกาศ  รับสมัครสอบ  ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก  ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็น              
ลูกจ้างชั่วคราว   

    ประกาศ  ณ  วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 
           (นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ) 
    สรรพสามิตพ้ืนที่หนองบัวล าภู ปฏิบัติราชการแทน 
            อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
 



เอกสารแนบ 1 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

เลขประจ าตัว 
ผู้เข้าสอบ 

ชื่อ   -   สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวจุฑามณี เทียงปา  
2 นางสาวโชติกา เพชรดง  
3 นางสาวกาญจนา วันนะวงศ์สา  
4 นางสาวสุภาพร ยางศรี  
5 นางสาวทิพวรรณ งอยภูธร  
6 นางสุพัตรา ประแดง  
7 นายอชิระ รุ่งเรือง  
8 นางสาววีนัทยา ซิ้มประเสริฐ  
9 นางสาวศศิธร บุญปัน  

10 นางสาวอนงค์ โพธิ์หล้า  
11 นางสาวสุตันหยง อินทร์อุ่นโชติ  
12 นายธนพล ค าคลี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2 

ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หนองบัวล าภู  

วันที่ เวลา วิชาสอบ หมายเหตุ 

จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 09.00 – 11.00 น. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(ปรนัย) 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

อังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ปรนัย) 

พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 09.00 น. เป็นต้นไป 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

(สัมภาษณ์) 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

 

หมายเหตุ  :   แตง่กายสภุาพ และสวมหน้ากากอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 


