สาเนา
ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ของกรมศุลกากร
....................................................
ตามที่ กรมศุ ล กากรด าเนิ นการคั ดเลื อกจากบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้ ในต าแหน่ งนั กวิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ของกรมศุล กากร นั้น
บัดนี้ กรมศุลกากรได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ลาดับที่ 3 - 12 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร และการรับ สมัค รดั ง กล่ า วได้ เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร และกาหนด
วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
1. รายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บการประเมิ นความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง นั กวิ ชาการคอมพิ ว เตอร์
ปฏิบัติการ ดังนี้
เลขประจาตัว
เข้ารับการประเมิน
01
02

เลขประจาตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
633046
633029

ชื่อ - นามสกุล

03

633088

นายปริญญา โยอินทร์

04
05
06

633009
633072
633089

นายจิรวัฒน์ ศรเพ็ชร์
นายวิฑูรย์ แก้วชา
นางสาวมาลีทิพย์ ปลัดคุณ

07

633064

นายบุญส่ง ศรีจันทร์

นายณัฐชนน ตุ้มวารีย์
นายพงษ์พัฒน์ ศรัณยานุรักษ์

2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวัน จันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
/วันและเวลา...

-2วันและเวลา
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานตัว เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
สอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 - 12.00 น.

เลขประจาตัว
เข้ารับการประเมินฯ
01 - 07

สถานที่สอบ
ห้องประชุมกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์โดยเรียงตามเลขประจาตัวเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
3. เอกสารหลัก ฐานที่ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน ฯ ต้อ งนามายื่น /แสดง ในวัน ประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
3.1 ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัว
ทหารกองประจาการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง
(Passport) หากไม่ มี บั ต รหรื อ เอกสารดั ง กล่ า วแสดงตนในการเข้ า สอบ ให้ ใ ช้ ใ บรั บ รองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
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
- สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จ านวน 1 ฉบั บ ในกรณี ที่ ยื่ นหนั งสื อรั บรองผลการสอบเพื่ อวั ดความรู้ ความสามารถทั่ วไป ในระดั บปริ ญญาโท
ให้แนบสาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท เพิ่มอีก 1 ฉบับ
- ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร จ านวน 1 ฉบั บ และส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งในครั้งนี้ หรือมารายงานตัวแต่นาเอกสาร
มายื่นไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อที่ 3 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร

/4. กรมศุล กากร...

-34. กรมศุล กากรจะประกาศการขึ ้น บัญ ชีแ ละการยกเลิก บัญ ชีผู ้ ไ ด้ร ับ การคัด เลื อ ก
ในต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ปฏิ บั ติ ก าร ในวั น จั น ทร์ ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ทางเว็ บ ไซต์
http://www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”
อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่า คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบในตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งรายใด ไม่ตรงตามประกาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ และตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งราย
นั้ น เป็น ผู ้ข าดคุณ สมบัติใ นการคัด เลือ กจากบัญ ชี ผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ นตาแหน่ง นัก วิช าการคอมพิว เตอร์
ปฏิบัติการ ของกรมอุตุนิยมวิทยา มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร มาตั้งแต่ต้น และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งรายนั้น จะไม่มี
สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร โดยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ) พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร/พิมพ์

