
 
 
 
 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ  

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

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

  ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น
ระยะยาวภ าย ใต้ โค รงการ  Project for Enhancing the Human Resource Development Capacity of 
Customs Administration ซึ่งได้ด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)  
และสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้ว  นั้น 

  บัดนี้  การด าเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อ 
ผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาวภายใต้โครงการ Project for Enhancing the Human Resource Development 
Capacity of Customs Administration ดังต่อไปนี้  

ล าดับที่    เลขประจ าตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
1 002 นางสาวรสธร   รุ่งเรือง 
2 008 นายรุ่งรวิน ใจสุทธิ 
3 004 นางสาวนิสริน   หมีดเส็น 
4 003 นางสาวกมลวรรณ   สระประทุมมาศ 

  ทั้งนี ้ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ทราบว่า 
 1. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ให้มีผลใช้บังคับไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก 
 2. ผู้สอบคัดเลือกได้ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษของกรมศุลกากร จะต้อง
ท าสัญญาเพ่ือประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในต าแหน่งที่ได้รับการจ้าง 
 3. ผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันอังคารที ่
7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร 
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ทั้งนี้  ผู้สอบคัดเลือกได้ในล าดับดังกล่าวต้องน าหลักฐานมายื่น/แสดงในวันรายงานตัว ดังนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง   
 (2) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” 
 (3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 x 1.5 นิ ้ว  
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรายงานตัว) จ านวน 1 รูป  
 (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
 (5) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น 
ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 4. ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องน าบุคคลมาค้ าประกันการปฏิบัติงาน โดยท าหนังสือสัญญาค้ าประกัน 
ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โดยผู้ค้ าประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 4.1 ข้าราชการพลเรือน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงานขึ้นไป หรือ 
 4.2 ข้าราชการองค์กรอิสระ หรือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ 5 
หรือข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือข้าราชการประเภทอ่ืนที่เทียบได้  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือ 
 4.3 ข้าราชการทหาร ต ารวจ ยศตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ  
 4.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป โดยต้องมีหนังสือรับรองระดับ
ต าแหน่งหัวหน้างาน 

 ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกันจะต้องยื่น/แสดงเอกสารค้ าประกัน ดังนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ฉบับจริง ของผู้ค้ าประกัน  
 (2) ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน ฉบับจริง หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อ
รับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
 (3) หนังสือรับรองระดับต าแหน่งของพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 ฉบับ 

 หมายเหตุ  ผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง 
ของราชการส่วนท้องถิ่น 
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5. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 
ผู้สอบคัดเลือกได้ไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างงาน กรณีที่
ได้รับการจ้างงานไปแล้วต้องออกจากงาน และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น    

  ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

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