
 
 

 
 
 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร 
......................................................... 

 ตามที่กรมศุลกากร ได้ด าเนินการน ารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มาประเมินสมรรถนะเพ่ิมเติมเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง
พนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร  นั้น 

บัดนี้ กรมศุลกากร ได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะเพ่ิมเติม ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่ง
พนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว              

เข้ารับ 
การประเมิน 

เลขประจ าตัว                                       
ผู้สมัครสอบ 
ในบัญชีเดิม 

           
         ชื่อ - นามสกุล 

1 12 11195 นางสาวนพิชญ์ธิญา  แสงกล้า 

2 10 11172 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ชิณวงศ์ 

3 09 11038 นางสาวกัญญ์ฐญาณ ์ ตันติประเสริฐ 

4 03 11105 นายธิติพล  เอี่ยมสอาด 

5 02 11162 นางสาวกมลวรรณ  จันทนาม 

6 08 11133 นางสาวณัฐชาวีย์  เทียนภู ่

7 05 11034 นางสาวสุจารีย์  ธูปจีน 

8 07 11110 นายภูวนัตถ์  ปาละวิวัธน์ 

9 14 11190 นางสาวทรายขวัญ  มาตย์เกียรติกุล 

10 13 11027 นางสาวลลิตา  ทรงผาสุข 

11 01 11144 นางสาวจุฑามณี  ตาปนานนท ์

 ทั้งนี ้ ขอแจ้งให้ผู ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง
พนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร ได้ทราบว่า 
 1. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงานนี้ ใช้ได้ถึงวันที่บัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยังไม่หมดอายุ  
หรือยังไม่ถูกยกเลิก 
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 2. กรณีผู้ที่รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ของกรมศุลกากร สละสิทธิ์การจัดจ้าง
ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
จะยังคงมีสิทธิได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร 
 3. หากผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน
ของกรมศุลกากร มีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   
  3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน
ที่ผ่านการเลือกสรร หรือ 
  3.2 ถึงล าดับที่จะจัดจ้าง แต่ผู้นั้นไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างนั้น หรือ  
  3.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
  3.4 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติงานตามวันเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของผู้นั้น แต่ยังคงมีสิทธิได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 4. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ล าดับที่ 1 - 11 มารายงานตัว
เพ่ือรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ของกรมศุลกากร ในวันพฤหัสบดีที่ 
5 พฤศจิกายน 2563 โดยให้มารายงานตัว เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชัน้ 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยผู้ผ่าน
การเลือกสรรต้องน าหลักฐานมายื่น/แสดงในวันรายงานตัวฯ ดังนี้ 

4.1 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  
4.2 ให้แสดงทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
4.3 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
4.4 ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียน

แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 
จ านวน 1 ฉบับ 

4.5 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 
 (ลงชื่อ)    พันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ 
 (นายพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์) 
 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
  
 
 
 
 

อดิศักดิ์ /รา่ง/พิมพ์ 
/ตรวจ 


