
/เลขประจ ำตัว... 

 
 

ประกำศกรมศุลกำกร 
เรื่อง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในต ำแหน่งพนักงำนประจ ำส ำนักงำน ของกรมศุลกำกร 
.................................................... 

ตามที่กรมศุลกากรได้ด าเนินการน ารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มาประเมินสมรรถนะเพ่ิมเติม เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง
พนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร  นั้น 

บัดนี้ กรมศุลกากรได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ล าดับที่ 45 - 59 และวนรอบสอง 
ล าดับที่ 12 - 14 มาสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร และการรับสมัครดังกล่าว
ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้  

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ดังนี้ 

เลขประจ ำตัว 
เข้ำรับกำรประเมินฯ 

เลขประจ ำตัวผู้สมัคร              
ในบัญชีเดิม       ชื่อ - นำมสกุล 

01 11144 นางสาวจุฑามณี  ตาปนานนท์ 
02 11162 นางสาวกมลวรรณ  จันทนาม 
03 11105 นายธิติพล  เอี่ยมสอาด 
04 11074 นายวิณวัฒน์  มาลัยวงศ์ 
05 11034 นางสาวสุจารีย์  ธูปจีน 
06 11035 นายปัณณวัฒน์  คงปรีชา 
07 11110 นายภูวนัตถ์  ปาละวิวัธน์ 
08 11133 นางสาวณัฐชาวีย์  เทียนภู ่
09 11038 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  ตันติประเสริฐ 
10 11172 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ชิณวงศ์ 
11 11192 นางสาวอรวรรณ  สีนุต 
12 11195 นางสาวนพิชญ์ธิญา  แสงกล้า 
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/ทั้งนี้... 

เลขประจ ำตัว 
เข้ำรับกำรประเมินฯ 

เลขประจ ำตัวผู้สมัคร              
ในบัญชีเดิม 

      ชื่อ - นำมสกุล 

13 11027 นางสาวลลิตา  ทรงผาสุข 
14 11190 นางสาวทรายขวัญ  มาตย์เกียรติกุล 
15 11085 นางสาวธันยกานต์  ไพรบึง 

 2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลำคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

วันและเวลำ เลขประจ ำตัว 
เข้ำรับกำรประเมินฯ สถำนที่สอบ 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลำคม 2563  
รำยงำนตัว เวลา 08.30 น.     
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
สอบสัมภำษณ์เวลำ 09.00 - 12.00 น. 

01 - 09 ห้องประชุมกองบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลำคม 2563  
รำยงำนตัว เวลา 13.00 น.     
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
สอบสัมภำษณ์เวลำ 13.30 - 16.30 น. 

10 - 15 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 หำกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐำนข้อมูลกำรสมัครสอบ 
จะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 

 3.2 กรณีผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินฯ ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ยื่น
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ 

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

 - ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 
จ านวน 1 ฉบับ 
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ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในครั้งนี้ หรือมารายงานตัว
แต่น าเอกสารอื่นมายื่นไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อที่ 3 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การ ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่าน
การเลือกสรรในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร 

4. กรมศุลกากรจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ทาง
เว็บไซต์ http://www.customs.go.th หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่ำวรับสมัครงำน” 

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่า คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะรายใด 
ไม่ตรงตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพี่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มาข้ึนบัญชี
เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร 
มาตั้งแต่ต้น และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะรายนั้น จะไม่มีสิทธิ
ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร โดยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ประกาศ  ณ  วันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

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

 
 
 

/ร่าง 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

วิชาคม  /ร่าง /พิมพ ์
/ตรวจ 


