
 
 
 
 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ  

ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพื่อปฏิบัติงานประจ า  
ณ ส านักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก  

(WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P) 
............................................ 

  ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพ่ือปฏิบัติงานประจ า 
ณ ส านักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia Pacific 
Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P) ซึ่งได้ด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) ไปแล้ว  นั้น 

  บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) 
เพ่ือปฏิบัติงานประจ า ณ ส านักงาน ROCB  ดังมีรายชื่อเรียงล าดับตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ทราบว่า 
 1. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ให้มีผลใช้บังคับไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้ งนี้
เป็นอันยกเลิก 
 2. ผู้สอบคัดเลือกได้ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกรมศุลกากร จะต้องท า
สัญญาเพื่อประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในต าแหน่งที่ได้รับการจ้าง 
 3. ผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 (ล าดับที่จริง) และล าดับที่ 2 (ล าดับที่ส ารอง) ให้มารายงานตัว 
ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่จริงให้มารายงานตัวเวลา 09.30 น. และผู้ที่อยู่ 
ในล าดับที่ส ารองให้มารายงานตัวเวลา 13.00 น. ณ ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร  
 หากล าดับที่จริงไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้าง หรือมา
รายงานตัวแต่สละสิทธิ์รับการจ้าง ผู้ที่อยู่ในล าดับที่ส ารองล าดับถัดไปจะได้รับสิทธิ์ เข้ารับการจ้าง และหาก
ล าดับที่ส ารองผู้ได้รับสิทธิเข้ารับการจ้างในกรณีดังกล่าวไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้าง และกรมศุลกากรก าหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 
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ทั้งนี้  ผู้สอบคัดเลือกไดใ้นล าดับดังกล่าวต้องน าหลักฐานมายื่น/แสดงในวันรายงานตัว ดังนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง   
 (2) ทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
 (3) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
 (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จ านวน 1 ฉบับ 
 (5) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น 
ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น 
 4. ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องน าบุคคลมาค้ าประกันการปฏิบัติงาน โดยท าหนังสือสัญญาค้ าประกัน 
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โดยผู้ค้ าประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 4.1 ข้าราชการพลเรือน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงานขึ้นไป หรือ 
 4.2 ข้าราชการองค์กรอิสระ หรือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ 5 
หรือข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือข้าราชการประเภทอ่ืนที่เทียบได้  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือ 
 4.3 ข้าราชการทหาร ต ารวจ ยศตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ  
 4.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป โดยต้องมีหนังสือรับรองระดับ
ต าแหน่งหัวหน้างาน 

 ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกันจะต้องยื่น/แสดงเอกสารค้ าประกัน ดังนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจฉบับจริง ของผู้ค้ าประกัน  
 (2) ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่ า 
“ส าเนาถูกต้อง” 
 (3) หนังสือรับรองระดับต าแหน่งของพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน  2  ฉบับ 

หมายเหตุ  ผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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5. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 
ผู้สอบคัดเลือกได้ไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างงาน กรณีที่
ได้รับการจ้างงานไปแล้วก็ต้องออกจากงาน และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น    

 ประกาศ  ณ  วันที่   3   สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
      

   
 

 

 

 
   

 

 

 

วิชาคม /ร่าง /พิมพ์ 
/ตรวจ 

 

วิชาคม  /ร่าง /พิมพ ์
/ตรวจ 

วิชาคม /ร่าง /พิมพ์ 
/ตรวจ 

 

 (ลงชื่อ)   กิตติ  สุทธิสัมพันธ์ 
(นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์) 

รองอธิบดี  รักษาการในต าแหน่ง 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมศุลกากร 
 



ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนท่ัวไป จ ำนวน  10  รำย
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 631303000004 น.ส. ภัทรพักตร์ นพนาคีพงษ์
2 631303000030 น.ส. ชนัญชิตา เรืองโอชา
3 631303000027 น.ส. กัญญาวรัตน์ สิทธิกุลพานิชย์
4 631303000007 น.ส. พิมพ์พรรณ แวดล้อมญาติ
5 631303000017 นาย นนทิวรรธน์ แพร่ไชยกูล
6 631303000019 น.ส. สิวินีย์ บุญชนะวิวัฒน์
7 631303000021 น.ส. กนกวรรณ เธียนชัยวัฒนา
8 631303000003 น.ส. ศุภิสรา  ศรีวุฒิชาญ
9 631303000028 น.ส. นวรัตน์ ศักด์ิสุมลรัตน์

10 631303000012 นาย ศิกวัส ศรีประภาพร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร  ลงวันท่ี  3  สิงหำคม พ.ศ. 2563
เร่ือง  บัญชีรำยช่ือผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวกรณีพิเศษ 

ในต ำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดกำรงำนท่ัวไป) เพ่ือปฏิบัติงำนประจ ำ 
ณ ส ำนักงำนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในภูมิภำคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์กำรศุลกำกรโลก 

(WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P)

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