
 

 

 
   
 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ  

ในต าแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาวภายใต้โครงการ  
Project for Enhancing the Human Resource Development Capacity of Customs Administration 

และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

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

 ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น
ระยะยาวภายใต้โครงการ Project for Enhancing the Human Resource Development Capacity of 
Customs Administration โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 
ประจ าประเทศไทย และได้ด าเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564  นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่งเลขานุการชั้น 1 เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาว
ภายใต้โครงการ Project for Enhancing the Human Resource Development Capacity of Customs 
Administration และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

 ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้น กรมศุลกากรได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริง 
ที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
สมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 

1. รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่ง
เลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาวภายใต้โครงการ Project for Enhancing  
the Human Resource Development Capacity of Customs Administration 

เลขประจ าตัวสอบ                  ชื่อ – นามสกุล 
001 นางสาววันเพ็ญ ทองนุช 
002 นางสาวรสธร รุ่งเรือง 
003 นางสาวกมลวรรณ   สระประทุมมาศ 
004 นางสาวนิสรีน   หมีดเส็น 
005 นางสาววรินธร   ปานเทศ 

 

 

ส าเนา 

/เลขประจ าตัวสอบ... 
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เลขประจ าตัวสอบ                  ชือ่ – นามสกุล 
006 นางสาวเกศสิริ   วงศ์วิชัยวัฒน ์

007 นางสาวกาญจนา   พู่เจริญ 
008 นายรุ่งรวิน   ใจสุทธิ 
009 นางสาวฐิติเวทยา   ใหญ่กระโทก 
010 นายอภิรัชต์   ทรัพย์ไพบูลย์ 

กรณีผู้สมัครสอบที่ได้สมัครแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศกรมศุลกากร ให้ผู้สมัครสอบ
น าหลักฐานในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และบัตรประจ าตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง  
ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ภายในวันศุ กร์ที่  12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์  0 2667 6305  
ทั้งนี้ กรมศุลกากร จะตรวจสอบหลักฐานและประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) โดยสามารถตรวจสอบ
รายชื่อได้ที่ เว็บไซต์กรมศุลกากร https://www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย  
“ข่าวรับสมัครงาน” ในวันอังคารที่  16 พฤศจิกายน 2564 หากไม่ด าเนินการตามก าหนดเวลาดังกล่าว  
จะไม่สามารถเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้ได้ 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน แล้วจึงเข้ารับ

การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานทีส่อบ ดังนี้ 
2.1 การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) 

ให้ผู ้สมัครสอบเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 

วัน เวลาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

วันพฤหัสบดีที ่             
18 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.00 – 11.00 น. 

001 ถึง 010 ห้องประชุมใหญ่  
ชั้น 3 อาคารศูนย์
ฝึกอบรมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร 
สะพานกรุงเทพ 

กรมศุลกากร 
เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้

ในการสอบ 
 

 กรมศุลกากรจะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ ในเวลาประมาณ 08.30 น. เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบในเวลา 08.45 น. และเริ่มสอบเวลา 09.00 น. โดยผู้เข้าสอบจะต้องท าตอบ
ด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงินเท่านั้น ส่วนกระดาษค าตอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบที่กรมศุลกากรจัดไว้ให้
โดยเฉพาะ 

 

 

 

 

/สิ่งที่ผู้เข้าสอบ... 
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สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะต้องน ามายื่น/แสดงในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัด เจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือ 
บัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลั ก 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ
ให้ใช้เอกสารรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ   

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ดังนี้ 
 (1) ใบสมัครภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและ 
ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมหนังสือรับรอง
ตนเองของผู้สมัครสอบ ซึ่งอยู่ด้านหลังของใบสมัคร (เขียนด้วยลายมือของตนเองเท่านั้น) 
  (2) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 

 กรณีผู้สมัครสอบซึ่งศึกษาต่อเนื่องจากระดับ 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
 - อนุปริญญา 
 ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาอนุปริญญาบัตร และส าเนา

ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกล่าว ที่ใช้ในการศึกษานั้น เพ่ิมอีกจ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร คือวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 

(3) Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ  
(4) ส าเนาใบแสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ได้แก่ TOEFL, 

IELTS, TOEIC อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
(5)  ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 /ทั้งนี้ ... 



  

 

- 4 - 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า  

อนึ่ง ผู้เข้าสอบที่ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หรือกรณีตรวจพบภายหลังว่า เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือผู้เข้าสอบมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ 
จะถือว่าผู้เข้าสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 2.2  การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
  ให ้ผู ้สมัครสอบเข้าร ับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามวัน เวลา  
และสถานที่สอบ ดังนี้ 

วัน เวลาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันพฤหัสบดีที ่18 พฤศจิกายน 2564 
รายงานตัว  
เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม ใหญ ่
ชั้น 3 อาคารศนูย์ฝึกอบรมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร สะพานกรุงเทพ 
สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 13.00 – 16.30 น. 

001 ถึง 010 ห้องประชุม 3/5 
ชัน้ 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
สะพานกรุงเทพ 

สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะต้องน ามายื่น/แสดงในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ให้ยื่น/แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือ
บัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ 
ให้ใช้เอกสารรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ   

3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
3.1 การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) ให้ผู้เข้าสอบ

ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
3.1.1  ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยห้ามสวมใส่เสื้อยืดคอกลม  

คอวี คอปาด เสื้อไม่มีปก กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วน กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ และต้องประพฤติตน 
เป็นสุภาพชน 

3.1.2  ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ 
3.1.3  ผู้เข้าสอบต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสอบ 

โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของกรมศุลกากร หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศา
เซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคารสอบ โดยจะจัดให้สอบตามความเหมาะสม 
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3.1.4 ผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 
(ครบโดส) หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเข้าสอบ  
โดยวิธี RT-PCR หรือโดยชุดตรวจและน้้ำยำที่เกี่ยวข้องกับกำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ SA0R-CoV-2 (เชื้อก่อโรค 
COVID-19) แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test Kits : ATK) (ชุดตรวจ ATK) 

3.1.5 ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 

3.1.6 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
3.1.7 ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart watch) ต ารา 

หนังสือ บันทึกข้อความ กุญแจ กุญแจรีโมทรถยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้ใน
การสื่อสาร บันทึกภาพ บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ กระเป๋าสัมภาระ หรือวัสดุอ่ืนใด 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

3.1.8 ผู้เข้าสอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบที่กรมศุลกากร 
จัดให้เท่านั้น 

3.1.9 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 

3.1.10 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มท าการสอบไปแล้ว 
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

3.1.11 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้  ผู้ใด 
นั่งสอบผิดทีห่รอืผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

3.1.12 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอ่ืน  
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าทีคุ่มสอบ 

3.1.13 ห้ามสูบบุหรี่ หรือส่งเสียง หรือกระท าการอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืนในห้องสอบ 
3.1.14 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือน าข้อสอบ หรือกระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบ

โดยเด็ดขาด 
3.1.15 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ 

ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
3.1.16 ต้องน าเอกสารมายื่นส าหรับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

ต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
3.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 

3.2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
3.2.2  ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการสอบ 
3.2.3  ผู้เข้าสอบต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสอบ 

โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของกรมศุลกากร หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5  
องศาเซลเซียส จะไมไ่ด้รับอนุญาตให้เข้าอาคารสอบ โดยจะจัดให้สอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม 
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3.2.4 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ  
3.2.5 ให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัวก่อนก าหนดเวลาสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า 30 นาท ี
3.2.6 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ

เจ้าหน้าทีคุ่มสอบโดยเคร่งครัด 
3.2.7 มิให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์น าโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์หรือเครื่องมือ

สื่อสารทุกชนิด เข้ามาในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ 
3.2.8 ต้องน าเอกสารมายื่นส าหรับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามที่

ก าหนดไว้ในประกาศนี ้
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือ

กรณีตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือพยายามทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และ/หรืองดการตรวจให้คะแนนการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

4. การประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ  
 กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ 
ในต าแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาวภายใต้โครงการ Project for 
Enhancing the Human Resource Development Capacity of Customs Administration ภายในวันอังคารที่  
30 พฤศจิกายน 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
หรือเว็บไซต์กรมศุลกากร https://www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย  
“ข่าวรับสมัครงาน”    
  ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

  (ลงชื่อ)       พันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ 
    (นายพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์) 
 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
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ศุลกากร
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