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ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ของกรมศุลกากร
....................................................
ตามที่กรมศุลกากรดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนายช่างเครื่องกล
ปฏิบัติงาน ของกรมทางหลวง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มาขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร นั้น
บั ด นี้ กรมศุ ล กากรได้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ในต าแหน่ ง นายช่ า งเครื่ อ งกลปฏิ บั ติ งาน
ของกรมทางหลวง ลาดับที่ 6, 7, 9 – 13 และ 15 - 17 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร และการรับสมัครดั ง กล่ า วได้ เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ดังนี้
เลขประจาตัว
เข้ารับการประเมิน
01

เลขประจาตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
1900000097

ชื่อ - นามสกุล
นายเอกสิทธิ์ สายศร

2. ให้ ผู้ ที่ มี รายชื่ อข้ างต้ นมาเข้ ารับการประเมิ นความเหมาะสมกั บต าแหน่ งนายช่ างเครื่องกล
ปฏิบั ติงาน โดยวิธี การสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยให้ รายงานตัว เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มกองบริ หารทรั พยากรบุ คคล ชั้ น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุล กากร และสอบสั ม ภาษณ์
เวลา 09.30 น.
3. เอกสารหลัก ฐานที่ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน ฯ ต้อ งนามายื่น /แสดง ในวัน ประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
3.1 ให้ แสดงบั ตรประจ าตั วประชาชน หรื อบั ตรประจ าตั วเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ที่ มี รู ปถ่ าย
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุ ชัดเจน หรือใบอนุญาตขั บรถที่มี รูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน
13 หลั ก หรือหนั งสื อเดิ นทาง (Passport) หากไม่ มีบั ตรหรือเอกสารดังกล่ าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ ใช้ ใบรับรอง
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ บัต รประจาตัว ข้า ราชการกลาโหม หรือ บัต รประจาตัว ทหารกองประจาการไปยื่น
ให้ก ับ เจ้า หน้า ที ่แ ทน ทั้ งนี้ หากเลขประจ าตั วประชาชน 13 หลั ก ไม่ ตรงกั บฐานข้ อมู ลการสมั ครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3.2 กรณีผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ยื่น
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
- ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- รูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร) จานวน 1 รู ป
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-2- ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป จานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่ ว ไปในระดับ ปริญ ญาตรี หรือ ปริญ ญาโท ให้แ นบสาเนาปริญ ญาบัต ร ระดับ ปริญ ญาตรี
หรือปริญญาโท เพิ่มอีก 1 ฉบับ
- สาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 1 ฉบับ และสาเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งในครั้งนี้ หรือมารายงานตัวแต่นาเอกสาร
มายื่นไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อที่ 3 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร
4. กรมศุลกากรจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
นายช่ างเครื่ องกลปฏิ บั ติ งาน ในวั น ศุ กร์ ที่ 13 ธั น วาคม 2562 ทางเว็ บ ไซต์ http://www.customs.go.th
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”
อนึ่ ง หากปรากฏภายหลั งว่ า คุ ณวุฒิ ที่ ใช้ สมั ครสอบในต าแหน่ งนายช่ างเครื่องกลปฏิบ ัต ิง าน
ของกรมทางหลวง ของผู้มีสิท ธิ เข้ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง รายใดไม่ตรงตามประกาศ
กรมทางหลวง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในกรมทางหลวง ครั้ งที่ 2/2561 ถือ ว่า ผู ้ม ีส ิท ธิ เ ข้า รับ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง รายนั้ น
เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ในการคั ด เลื อ กจากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ในต าแหน่ ง นายช่ า งเครื่ อ งกลปฏิ บั ติ ง าน
ของกรมทางหลวง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร
มาตั้งแต่ต้น และผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งรายนั้ น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

กฤษฎา จีนะวิจารณะ
(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
อธิบดีกรมศุลกากร

