
 

 

 

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
ของกรมศุลกากร 

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

ตามที่กรมศุลกากรด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ ของกรมสรรพสามิต ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มาขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร  นั้น 

บัดนี้ กรมศุลกากรได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
ของกรมสรรพสามิต ล าดับที่ 17 - 28 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร และก าหนดวัน เวลา 
และสถานที ่ในการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ดังนี้ 

เลขประจ าตัว 
เข้ารับการประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบแข่งขัน              
ในบัญชีเดิม 

      ชื่อ - นามสกุล 

01 100043 นางสาวกรวรรณ  หมวกกุล 

02 100132 นางสาวฐานิตา  สมบูรณ์ทวี  

03 100067 นายสิริวุฒิ  คงนคร  

04 100507 นายเฉลิมพล  มุธุวงศ์ 

05 100114 นายจิรายุ  จันทร์เสริมพงศ์ 

06 100660 นายอรรถณพ  พละสมบูรณ์ 

07 100083 นายสานิตย์  จะวรรณะ 

08 100729 นายณัฐ  อ่อนทองค า 

09 100572 นางสาวสุภาวดี  อินทศรี 

10 100208 นางสาวณัฏฐ์ณภัทร  นาคขาว 

11 100248 นางสาวทิพเนตร  จงจิตสถิตมั่น 

12 100271 นายเอกพันธ์  เจียมพิจิตรกุล 
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2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ใ ห ้ผู ้ที ่ม ีร า ยชื ่อ ข ้า ง ต ้น ม า เ ข ้า ร ับ ก า รป ร ะ เ ม ิน ค ว าม เหมาะสมก ับต า แหน ่ง

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที ่ 11 มกราคม 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

วันและเวลา เลขประจ าตัว 
เข้ารับการประเมินฯ สถานที่สอบ 

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564  
รายงานตัว เวลา 08.30 น.     
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 - 12.00 น. 

01 - 06 ห้องประชุมกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564  
รายงานตัว เวลา 13.00 น.     
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
สอบสัมภาษณ์เวลา 13.30 - 16.30 น. 

07 - 12 ห้องประชุมกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

 ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์โดยเรียงตามเลขประจ าตัวเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 3. เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ต้องน ามายื่น/แสดง  ในวันประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 3.1 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล                 
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 3.2 กรณีผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ยื่น
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ 

 - ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 - รูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร) จ านวน 1 รูป 
 - ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท                  
ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

 - ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
 /ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งในครั้งนี้ หรือมารายงานตัวแต่น าเอกสาร 
มายื่นไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อที่ 3 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร 

 4. กรมศุลกากรจะประกาศการขึ ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู ้ ได้ร ับการคัดเล ือก         
ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่า คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
ของกรมสรรพสามิต ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งรายใด ไม่ตรงตามประกาศ
กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
รายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
ของกรมสรรพสามิต มาข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร 
มาตั้งแต่ต้น และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งรายนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
 
   (ลงชื่อ)    พชร  อนันตศิลป์ 
    (นายพชร  อนันตศิลป์) 
           อธิบดีกรมศุลกากร/พิมพ์ 

 


