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ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ของกรมศุลกากร
....................................................

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิ ทธิเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งนั กวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร โดยจะประกาศกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ ง ให้ ผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมิ นความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น
เนื่อ งจากสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ในปัจจุบันฝ่ายสาธารณสุขได้ประเมินว่า ค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น กรมศุลกากร
จึงขอกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่
4 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันและเวลา
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
รายงานตัว เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
สอบสัมภาษณ์เวลา 08.30 - 12.00 น.

เลขประจาตัว
เข้ารับการประเมินฯ
01 - 08

สถานที่สอบ
ห้องประชุมกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเรียกเข้า สอบสัมภาษณ์ โดยเรียงตามเลขประจาตัวเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
1. เอกสารหลัก ฐานที่ผู้ส มัค รเข้า รับ การประเมิน ฯ ต้อ งนามายื่น /แสดง ในวัน ประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
1.1 ให้ แสดงบั ตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัว
ทหารกองประจาการ หรือใบอนุ ญาตขับรถที่ มีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง
(Passport) หากไม่ มี บั ต รหรื อ เอกสารดั งกล่ า วแสดงตนในการเข้ าสอบ ให้ ใช้ ใบรั บ รองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
1.2 กรณีผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ยื่น
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
/- ใบสมัคร...

-2- 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 บปริญญาโท
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
ทั้ง นี ้ หากผู้ใ ดไม่ม ารายงานตัว เพื่อ เข้า รับ การประเมิน ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งในครั้งนี้ หรือมารายงานตัวแต่นาเอกสาร
มายื่นไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อที่ 1 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร
2. ผู้ เข้ ารั บ การประเมิ น ฯ ต้ อ งสวมหน้ ากากอนามั ย หรื อ หน้ ากากผ้ า ตลอดระยะเวลา
ในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
3. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่
ประเมิน ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
4. กรมศุล กากรจะประกาศการขึ ้น บัญ ชีแ ละการยกเลิก บัญ ชีผู ้ ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก
ในตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.customs.go.th
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”
อนึ่ ง หากปรากฏภายหลังว่า คุณ วุฒิ ที่ใช้สมัครสอบในตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ของกรมสรรพสามิต ของผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งรายใด ไม่ตรงตามประกาศ
กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตาแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ถือว่าผู้มีสิทธิ
เข้ ารั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง รายนั้ น เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ใ นการคั ด เลื อ กจากบั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมสรรพสามิต มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร มาตั้งแต่ต้น และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่งรายนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร
โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร/พิมพ์

บุณยกร /ร่าง /พิมพ์
/ตรวจ

