ประกาศด่านศุลกากรเชียงคาน
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ้ไู ด้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากรเชียงคาน
----------------------------------ตามที่ด่านศุลกากรเชียงคาน ได้ดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสานักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ ของด่านศุลกากรเชียงคาน นั้น
บัดนี้ ด่านศุลกากรเชียงคาน ได้ดาเนินการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับ
การประเมิน ในตาแหน่ง เจ้าพนัก งานธุรการของด่านศุล กากรเชีย งคานแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ ผ ่า น
การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง และขึ้น บัญ ชีเ ป็น ผู้ไ ด้รับ การคัด เลือ กในตาแหน่ง เจ้า พนักงาน
ธุรการของด่านศุลกากรเชียงคาน ดังต่อไปนี้
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ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของด่านศุลกากรเชียงคาน. ได้ทราบว่า
1. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่ งเจ้าพนักงาน
ธุรการสานักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ ถูกยกเลิก
2. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากร
เชี ยงคาน จะมี สิ ท ธิ ได้ รั บ การจ้ า งก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ นั้ น ยั งไม่ ถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ใน ต าแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการของสานักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร .
3. ให้ผู้ไ ด้รับ การคัด เลือ กเพื่อ จ้า งเป็น ลูก จ้า งชั่ว คราว ในตาแหน่ ง เจ้า พนัก งานธุร การ
ของด่านศุล กากรเชีย งคาน ลาดับ ที่ 1 มารายงานตัว ในวัน ศุก ร์ที่ 29 ตุล าคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ด่านศุลกากรเชียงคาน หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่ าสละสิทธิ์โดยไม่ ประสงค์จะ
รับ การจ้ างเป็ น ลู กจ้ างชั่ว คราวตามที่ได้รับ การคัดเลื อก และด่ านศุล กากรเชียงคาน กาหนดให้ ผู้ ได้รับการ
คัดเลือกเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
/ทั้งนี้ ผู้ได้รับ ...

๒
ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกในลาดับดังกล่าวต้องนาหลักฐานมายื่น/แสดงในวันรายงานตัว ดังนี้
(1) บั ตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ที่มีห มายเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก)
(2) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
(3) สาเนาประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) (วุฒิที่ใช้
ในการสมัครสอบ) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(5) รู ป ถ่ า ยสี ห น้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่ น ตาดา ที่ ป รากฏชั ด เจน ถ่ายไว้
ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
(7) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสาคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. ผู ้ ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กตามประกาศฯ ข้อ 3 จะต้ องน าบุ คคลมาค้ าประกั นการปฏิ บั ติ งาน
โดยทาหนังสือสัญญาค้าประกัน ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยผู้ค้าประกันจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
4.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป
ระดับชานาญงานขึ้นไป หรือ
4.2 ข้าราชการองค์กรอิสระ หรือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ 5
หรือข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นไม่ต่ากว่าระดับ 5 หรือข้าราชการประเภทอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่าระดับ 5 หรือ
4.3 ข้าราชการทหาร ตารวจ ยศตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ
4.4 พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ หั ว หน้ า งานขึ้ น ไป โดยต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รอง
ระดับตาแหน่งหัวหน้างาน
ทั้งนี้ ผู้ค้าประกันจะต้องยื่น/แสดงเอกสารค้าประกัน ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ของผู้ค้าประกัน
(2) ทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน ฉบับจริง หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อ
รับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” จานวน 2 ฉบับ
(3) หนังสือรับรองระดับตาแหน่งของพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้ได้รับ การคัดเลือกในวัน ที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลู กจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
5. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากร
เชียงคานนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้
ในตาแหน่งดังกล่าว คือ
5.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่งดังกล่าว
5.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในเวลาที่กาหนด
5.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวในตาแหน่งดังกล่าว
/5.4 ผู้นั้นได้แจ้ง...

๓
5.4 ผู้นั้นได้แจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการจ้างหรือได้รับการจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสานักงานศุลกากรภาคที่ 3 ของกรมศุลกากร
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. 2564
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