
 

 

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ในต าแหน่งนิติกร ของกรมศุลกากร 

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

ตามที่กรมศุลกากรได้ด าเนินการน ารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ต าแหน่งนิติกรของกรมบังคับคดี ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 
มาประเมินสมรรถนะเพ่ิมเติมเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในต าแหน่งนิติกร ของกรมศุลกากร  นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในต าแหน่ง
นิติกร ของกรมศุลกากรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะในต าแหน่งนิติกร ของกรมศุลกากร ดังนี้  

เลขประจ าตัว 
เข้ารับการประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบแข่งขัน              
ในบัญชีเดิม 

      ชื่อ - นามสกุล 

01 1600103976 นายวีระชัย ชุ่มแก้ว 
02 1600105652 นางสาวนิชาภัทร โตปิติ 
03 1600102944 นายพีระฤทธิ์ สินค้า 
04 1600100201 นายกฤตภาส  ทวีแก้ว 
05 1600101828 นางสาววจี  บุราณ 
06 1600102775 นายอดิพงษ์  บุปผาโท 
07 1600100009 นายภัคพล  วิชญาวิโรจน์กิจ 
08 1600102412 นายโรจน์ศักดิ์  เกตุย้อย 
09 1600101570 นางสาวเพ็ญนภา  นิราส 
10 1600100758 นางสาวจุติพร  ภูเรือง 
11 1600102765 นางสาวชุลีพร  พรมจันทร์ 

กรมศุลกากร ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โดยให้มารายงานตัวเวลา 08.30 น. และเริ่มสอบ
สัมภาษณ์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
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ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ต้องน าหลักฐานไปในวันประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 - ใบสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ติดรูปถ่ายขนาด 
1.5 x 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร) จ านวน 1 รูป  (เฉพาะผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)) 
 - บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง เท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ 
ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บ.ป.2 ก หรือใบชมพ)ู หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ ฉบับจริง ไปแสดงแทน ทั้งนี ้หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูล
การสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที ่ของรัฐ  ซึ ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อของผู้ถือบัตร และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าว 
ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 ก 
หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ จ านวน 1 ฉบับ 

- ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) เฉพาะวุฒิที่ใช้
สมัครเข้ารับการประเมินครั้งนี้ อย่างละ 1 ฉบับ 

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน  จะต้องมายื่นเอกสารเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร ภายในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไม่มายื่นเอกสาร
ในวันดังกล่าวให้ถือว่าผู้เข้าสอบรายดังกล่าวสละสิทธิ์การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนิติกร 
ของกรมศุลกากร 

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั ่ว ไ ป ในต าแหน่ งนิ ติ กร  ของกรมศุ ลกากร  ในวั นศุ กร์ ที่  12  มกราคม 2561 ทาง เว็ บ ไซต์ 
http://www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

  ประกาศ  ณ  วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
    

   (ลงชื่อ)  ชัยยุทธ  ค าคุณ 
    (นายชัยยุทธ  ค าคุณ) 
 รองอธิบดี  รักษาการในต าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร จรีรัตน์  /ร่าง /พิมพ ์

/ตรวจ 


