
 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของกรมศุลกากร 
.................................................... 

ตามที่กรมศุลกากรได้ด าเนินการน ารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มาประเมินสมรรถนะเพ่ิมเติม เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของกรมศุลกากร  นั้น 

บัดนี้ กรมศุลกากรได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกรมวิชาการเกษตร ล าดับที่ 2 - 5 และล าดับที่ 7 - 9 มาสมัคร
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของกรมศุลกากร และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
ของกรมศุลกากร และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้  

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ดังนี้ 

เลขประจ าตัว 
เข้ารับการประเมินฯ 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
ในบัญชีเดิม 

ชื่อ - นามสกุล 

01 200007 นางสาวกนกกร  แช่มปรีชา 

02 200008 นางสาวกรรณิการ์  ทองพลาย 

03 200005 นางสาวภาวดี  อุปปา 

04 200006 นางสาวสร้อยขวัญ  ทองหนู 

05 200002 นางสาวนิตยา  กองศรี 

06 200003 นางสาวจิราวรรณ  แสนกลม 

 2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 /วันและเวลา... 
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วันและเวลา 
เลขประจ าตัว 

เข้ารับการประเมินฯ 
สถานที่สอบ 

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
รายงานตัว เวลา 08.30 น.     
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 - 12.00 น. 

01 - 06 ห้องประชุมกองบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

 ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์โดยเรียงตามเลขประจ าตัวเข้ารับการประเมินฯ 

3. เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ต้องน ามายื่น/แสดง ในวันประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 3.1 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

 3.2 กรณีผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ยื่น
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ 

 - ใบสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 - รูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร) จ านวน 1 รูป 

 - ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 
จ านวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในครั้งนี้ หรือมารายงานตัว
แต่น าเอกสารอื่นมายื่นไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อที่ 3 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่าน
การเลือกสรรในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของกรมศุลกากร 

4. กรมศุลกากรจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
ทางเว็บไซต์ http://www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 
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อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่า คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ของกรมวิชาการเกษตร ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะรายใด 
ไม่ตรงตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะรายนั้น 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกรมวิชาการเกษตร มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของกรมศุลกากร มาตั้งแต่ต้น และผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะรายนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของกรมศุลกากร โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ประกาศ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
  (ลงชื่อ)      พันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ 
    (นายพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์) 
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 

 
 
 

/ร่าง 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

วิชาคม  /ร่าง /พิมพ ์
/ตรวจ 


