
 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
ของกรมศุลกากร 

.................................................... 

ตามที่กรมศุลกากรด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 มาขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร  นั้น 

บัดนี้ กรมศุลกากรได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ล าดับที่ 13 ถึงล าดับที่ 22 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งนายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร  

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
ของกรมศุลกากร ดังนี้  

เลขประจ าตัว 
เข้ารับการประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบแข่งขัน              
ในบัญชีเดิม 

ชื่อ - นามสกุล 

01 3051 นายศรายุทธ แก้วก๋า 
02 3130 ว่าที ่ร.ต. โยธา ค าพันธ์ 
03 3082 นายนาเวศ คีตะวงศ์ 
04 3093 นายสมศักดิ์ เสทียนรัมย์ 

กรมศุลกากร ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โดยให้มารายงานตัวเวลา 09.30 น. และเริ่ม
สอบสัมภาษณ์เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   

ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ต้องน าหลักฐานไปในวันประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 - ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งติดรูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 
1 ปี นับถึงวันสมัคร) จ านวน 1 รูป (เฉพาะผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail)) 

- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง เท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ 
ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บ.ป.2 ก หรือใบชมพ)ู หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ ฉบับจริง ไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูล
การสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
ของผู้ถือบัตร และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าว 
ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 ก 
หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ จ านวน 1 ฉบับ 

- ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
สูงกว่าระดับ ปวส. ขึ้นไป ให้แนบส าเนาปริญญาบัตรระดับท่ีสูงกว่า เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

- ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
(TRANSCRIPT) เฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครเข้ารับการประเมินครั้งนี้ อย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะต้องมายื่นเอกสารเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร ภายในวันที ่8 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไม่มายื่นเอกสารในวันดังกล่าว
ให้ถือว่าผู้เข้าสอบรายดังกล่าวสละสิทธิ์การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ของกรมศุลกากร 

กรมศุลกากรจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.customs.go.th หัวข้อ 
“ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่า คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบในต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งรายใด ไม่ตรง
ตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นักวิเคราะห์ผังเมือง
ปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่งรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร มาตั้งแต่ต้น และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งรายนั้น 
จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร โดยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ประกาศ  ณ  วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
 

            (ลงชื่อ)     กุลิศ  สมบัติศิริ 
    (นายกุลิศ  สมบัติศิริ) 
    อธิบดีกรมศุลกากร 

 
/ร่าง /พิมพ ์
/ตรวจ 


