สาเนา

ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร
.........................................................
ตามที่ ก รมศุ ล กากรได้ ดาเนิ น การ คั ด เลื อ กจากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั นได้ ใ นตาแหน่ ง
เจ้า พนัก งานการเงิน และบัญ ชีป ฏิบ ัต ิง าน ของกรมการปกครอง ซึ่ง ประกาศขึ้น บัญ ชีผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้
เมื่ อวันที่ 21 มิ ถุ นายน 2562 มาขึ้ นบั ญชี เป็ นผู้ ได้รับการคั ดเลื อกในต าแหน่ งเจ้ าพนั กงานการเงินและบั ญชี
ปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร นั้น
บัดนี้ กรมศุลกากรได้ดาเนินการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมิน
ในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากรแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ของกรมศุลกากร ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เลขประจาตัวเข้ารับ
การประเมิน
09
02
01
11
04
16
08
03
18
17
12
07
05
06
15
14

เลขประจาตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
6220058
6220924
6220686
6221082
6220454
6220608
6220012
6220592
6220945
6220345
6220417
6220078
6220600
6220510
6220320
6220585

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวมัทนียา สัตนาโค
นางสาวณัฐนันท์ เกิดศรีเพ็ง
นางสาววันเนาว์ ปราบมาก
นายบุรโชติ เครือมา
นางสาววรินราไพ ตาสาย
นางสาวรุ่งนภา น้อยวงศ์หา
นางสาวอุไรลักษณ์ ละครวงษ์
นางสาวโสลิตา อุตมัง
นางจิรหทัย วิชัยอรานันท์
นางสาวธัญญารัตน์ สุขใจ
นางสาวสุภาพร ทรงศักดิ์ศรี
นางสาวธนาภรณ์ บรรดาลพร
นางสาวศุลีพร เทศอินทร์
นางสาวชนัญธิดา คาโย
นางสาวสุรีภรณ์ บุญจัง
นางสาวพราว พลเสน
/ลาดับที่...

-2ลาดับที่
17
18

เลขประจาตัวเข้ารับ
การประเมิน
13
10

เลขประจาตัสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
6220486
6220076

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวหฤทัย เอี้ยงเถื่อน
นางสาวทิฆัมพร พิมลรัตน์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร ได้ทราบว่า
1. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากรนี้
ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมการปกครอง
ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
2. ผู ้ ที่ ได้ รับ การขึ้น บั ญ ชีเป็ น ผู้ ได้รับ การคั ดเลื อกในตาแหน่ งเจ้าพนั กงานการเงินและบั ญชี
ปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากรนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมการปกครอง
3. ผู้ ที่ได้รับ การขึ้น บัญ ชีเป็น ผู้ ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี
ปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากรนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ไว้ ใ น
บั ญ ชี ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว คือ
3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าว
3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กาหนด
3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งดังกล่าว
3.4 ผู้นั้น ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน โดยการโอน แต่กรมศุลกากรไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ท ราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน
ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
3.5 ผู้นั้น ได้แ จ้ ง ความจานงเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรแล้ว ว่า จะรับ การบรรจุห รือ ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งเจ้าพนั กงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมการปกครอง หรือในตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร หรือในตาแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมการปกครอง
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ลาดับที่ 1 – 18 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร และรับการบรรจุ
เข้ารับราชการในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

กฤษฎา จีนะวิจารณะ
(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
อธิบดีกรมศุลกากร/ร่าง

