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ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 
ของกรมศุลกากร 

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

ตำมที่กรมศุลกำกร  ำเดิดกำรคั เลือกจำกบัญชีผู ้สอบแข่งขัดไ ้ใดต ำแหนด่งเจ้ำพดักงำด 
เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำด ของส ำดักงำดปลั กระทรวงกำรคลัง ซึ่งประกำศขึ้ดบัญชีผู้สอบแข่งขัดไ ้ 
เมื่อวัดที่ 21 ธัดวำคม 2561 มำขึ้ดบัญชีเป็ดผู้ไ ้รับกำรคั เลือกใดต ำแหนด่งเจ้ำพดักงำดเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงำด ของกรมศุลกำกร  ดั้ด 

บั ดี้ กรมศุลกำกรไ ้แจ้งใหน้ผู้สอบแข่งขัดไ ้ใดต ำแหนด่งเจ้ำพดักงำดเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำด 
ของส ำดักงำดปลั กระทรวงกำรคลัง ล ำ ับที่ 4 – 9 และ ล ำ ับที่ 12 – 15 มำสมัครเข้ำรับกำรประเมิด
ควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่งเจ้ำพดักงำดเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำด ของกรมศุลกำกร และกำรรับสมัคร ังกล่ำว
ไ ้เสร็จสิ้ดแล้ว จึงขอประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิดควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่ง เจ้ำพดักงำด 
เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำด ของกรมศุลกำกร และก ำหนด วัด เวลำ และสถำดที่ใดกำรประเมิดควำมเหนมำะสม
กับต ำแหนด่ง  ังดี้ 

1. รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิดควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่งเจ้ำพดักงำดเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงำด   ังดี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขประจ าตัวเข้ารับ
การประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ชื่อ - นามสกุล 

01 2022 ดำยฐำปกรณ์  อ่อดแก้ว 

02 2012 ว่ำที่ร้อยตรีชวลิต  สุขล้ ำเลิศ 

03 2013 ดำยพสิษฐ์  สุจริตวิทยำกูล 

04 2016 ดำยธีระวัฒด์  ศรีชัยดำท 

05 2025 ดำยภำณุพัดธ์  เตวำ 

06 2010 ดำยศุภชัย  สีตำบุตร 

07 2015 ดำยทวิพงษ์  แก้วทิพย์ 

08 2021 ดำงสำวดพวรรณ  แซ่เอ้ียว 

09 2020 ดำยวรเชษฐ์  บุญกล่อม 

 
 

ส าเนา 
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2. ก ำหนด วัด เวลำ และสถำดที่ใดกำรประเมิดควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่ง  
ใหน้ผู้ที่มีรำยชื่อข้ำงต้ดมำเข้ำรับกำรประเมิดควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่ง เจ้ำพดักงำด 

เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 โ ยมี
รำยละเอีย    ังดี้ 

วันและเวลา 
เลขประจ าตัว 

เข้ารับการประเมินฯ 
สถานที่สอบ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 
รายงานตัว เวลำ 09.00 ด.    
ณ หน้องประชุมกองบริหนำร 
ทรัพยำกรบุคคล ชั้ด 10  
อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร 
สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 09.30 น. 

01 - 09 หน้องประชุมกองบริหนำร
ทรัพยำกรบุคคล ชั้ด 10 
อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร 

 ทั้งดี้ กรมศุลกำกรจะเรียกเข้ำสอบสัมภำษณ์โ ยเรียงตำมเลขประจ ำตัวเข้ำรับกำรประเมิด
ควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่ง 

3. เอกสำรหนลักฐำดที่ผู ้สมัครเข้ำรับกำรประเมิดฯ ต้องด ำมำยื่ด/แส งใดวัดประเมิด
ควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่ง  
 3.1 ใหน้แส งบัตรประจ ำตัวประชำชด หนรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหนด้ำที่ของรัฐที่มีรูปถ่ำย 
และเลขประจ ำตัวประชำชด 13 หนลักระบุชั เจด หนรือใบอดุญำตขับรถท่ีมีรูปถ่ำย และเลขประจ ำตัวประชำชด 
13 หนลัก หนรือหนดังสือเ ิดทำง (Passport) หนำกไม่มีบัตรหนรือเอกสำร ังกล่ำวแส งตดใดกำรเข้ำสอบ ใหน้ใช้
ใบรับรองข้อมูลส่วดบุคคล หนรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรกลำโหนม หนรือบัตรประจ ำตัวทหนำรกองประจ ำกำร
ไปยื่ดใหน้กับเจ้ำหนด้ำที่แทด ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

 3.2 กรณีผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใหน้ยื่ด
เอกสำรหนลักฐำดที่ใช้ใดกำรสมัคร  ังดี้ 

 - ใบสมัครเข้ำรับกำรประเมิดควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่ง  
 - รูปถ่ำยขดำ  1.5 x 2 ดิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิด 1 ปี ดับถึงวัดสมัคร) จ ำดวด 1 รูป 
 - ส ำเดำหนดังสือรับรองผลกำรสอบเพ่ือวั ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ระ ับประกำศดียบัตร

วิชำชีพชั้ดสูง (ปวส.) ขึ้ดไป จ ำดวด 1 ฉบับ ใดกรณีที่ยื่ดหนดังสือรับรองผลกำรสอบเพ่ือวั ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
ใดระ ับปริญญำตรี หนรือปริญญำโท ใหน้แดบส ำเดำปริญญำบัตรระ ับปริญญำตรี หนรือระ ับปริญญำโท 
เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

 - ส ำเดำประกำศดียบัตรวิชำชีพชั้ดสูง (ปวส.) จ ำดวด 1 ฉบับ และส ำเดำระเบียด
แส งผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) ที่แส งว่ำเป็ดผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหนด่งที่สมัคร จ ำดวด 1 ฉบับ 

ทั้งดี ้ หนำกผู ้ใ ไม่มำรำยงำดตัวเพื่อเข้ำรับกำรประเมิดฯ ตำมวัด เวลำ และสถำดที่
 ังกล่ำวจะถือว่ำผู้ดั้ดสละสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมิดควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่งใดครั้งดี้ หนรือมำรำยงำดตัว  

 

 /แต่ด ำเอกสำร... 
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แต่ด ำเอกสำรอ่ืดมำยื่ดไม่ครบถ้วดตำมที่ก ำหนด ใดข้อที่ 3 จะถือว่ำผู้ดั้ดสละสิทธิ์กำรขึ้ดบัญชีเป็ดผู้ไ ้รับ
กำรคั เลือกใดต ำแหนด่งเจ้ำพดักงำดเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำด ของกรมศุลกำกร 

4. กรมศุลกำกรจะประกำศกำรขึ้ดบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีผู้ ไ ้รับกำรคั เลือกใดต ำแหนด่ง
เจ้ำพดักงำดเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำด ใดวัดศุกร์ที่ 7 มิถุดำยด 2562 ทำงเว็บไซต์ http://www.customs.go.th 
หนัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หนัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

อดึ่ง หนำกปรำกฏภำยหนลังว่ำ คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบใดต ำแหนด่งเจ้ำพดักงำดเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงำด ของส ำดักงำดปลั กระทรวงกำรคลัง ของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิดควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่งรำยใ  
ไม่ตรงตำมประกำศส ำดักงำดปลั กระทรวงกำรคลัง ลงวัดที่ 29 สิงหนำคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัด
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ถือว่ำผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิดควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่งรำยดั้ด เป็ดผู้ขำ 
คุณสมบัติใดกำรคั เลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขัดไ ้ใดต ำแหนด่งเจ้ำพดักงำดเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำด 
ของส ำดักงำดปลั กระทรวงกำรคลัง มำขึ้ดบัญชีเป็ดผู้ไ ้รับกำรคั เลือกใดต ำแหนด่งเจ้ำพดักงำดเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงำด ของกรมศุลกำกร มำตั้งแต่ต้ด และผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิดควำมเหนมำะสมกับต ำแหนด่งรำยดั้ด 
จะไม่มีสิทธิไ ้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งใดต ำแหนด่งเจ้ำพดักงำดเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงำด ของกรมศุลกำกร 
โ ยไม่มีสิทธิเรียกร้องใ  ๆ ทั้งสิ้ด 

ประกำศ  ณ  วัดที่  23  พฤษภำคม  พ.ศ.  2562 
 
            (ลงชื่อ)      กฤษฎำ  จีดะวิจำรณะ 
    (ดำยกฤษฎำ  จีดะวิจำรณะ) 
    อธิบ ีกรมศุลกำกร 

 

/ร่ำง 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 


