
 

 

 

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ของกรมศุลกากร 

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

ตามที่ ก รมศุ ลกากรด า เ นิ นการ คั ด เ ลื อกจากบัญชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นต า แหน่ ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร  นั้น 

บัดนี้ กรมศุลกากรได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ล าดับที่ 10 - 11, 13 - 16 และ 29 - 40 มาสมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร และการรับสมัคร
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

เลขประจ าตัว 
เข้ารับการประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบแข่งขัน              
ในบัญชีเดิม 

      ชื่อ - นามสกุล 

01 400000085 นางสาวรวิกานต์  แซ่ล้อ 

02 400000212 นางสาวฉัตรทิพ  ไชยวงค์ษา 

03 400000161 นางสาวดลยา  หอมสมบัติ 

04 400000160 นางสาวอรวรรณ  สุขแก้ว 

05 400000125 นางสาวอัญธิดา  เที่ยงทอง 

06 400000010 ว่าที่ ร.ต.หญิงโสภาพรรณ  แสงแก้ว 

07 400000126 นางสาวนันทภัทร  ศรีชอบสุข 

08 400000099 นางสาวจันทนี  สมโภชน ์

09 400000001 นางสาวอัญธิกา  พูลด าริห์ 

10 400000132 นางสาวนัทรินทร์  ศักดิ์ดี 

 
 

 
 

ส าเนา 

/2. ก าหนดวัน... 



- 2 - 
 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ใ ห้ ผู้ ที่ มี ร า ยชื่ อ ข้ า ง ต้ น ม า เ ข้ า รั บ ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว าม เหมาะสมกั บต า แหน่ ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันและเวลา 
เลขประจ าตัว 

เข้ารับการประเมินฯ 
สถานที่สอบ 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 
รายงานตัว เวลา 08.30 น.    
ณ ห้องประชุมกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10  
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. 

01 - 10 ห้องประชุ มกองบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

 ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์โดยเรียงตามเลขประจ าตัวเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

3. เอกสารหลักฐานที่ผู ้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ต้องน ามายื่น/แสดง  ในวันประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 3.1 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ 
ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

 3.2 กรณีผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ยื่น
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ 

 - ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 - รูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร) จ านวน 1 รูป 

- ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 
หรือปริญญาโท เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

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

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งในครั้งนี้ หรือมารายงานตัวแต่น าเอกสารอื่น
มายื่นไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อที่ 3 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร 
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4. กรมศุลกากรจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่า คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งรายใด 
ไม่ตรงตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)  
และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)  ถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร มาตั้งแต่ต้น และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งรายนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ประกาศ  ณ  วันที่   5   กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
 

  (ลงชื่อ)  กฤษฎา  จีนะวิจารณะ 
    (นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ) 
 อธิบดีกรมศุลกากร 


