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เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ของกรมศุลกากร
.........................................................
ตามที่ กรมศุ ลกากรได้ ด าเนิ นการคั ดเลื อกจากบั ญ ชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้ ในต าแหน่ งนั กวิ ชาการ
ตรวจสอบภายในปฏิบั ติการ ของส านัก งานปลัด กระทรวงการคลัง ซึ่ง ประกาศขึ้น บัญ ชีผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ของกรมศุลกากร นั้น
บั ดนี้ กรมศุล กากรได้ดาเนิน การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตาแหน่งของผู้ ที่ ส มัครเข้ารับ
การประเมินในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินความเหมาะสมกับ ต าแหน่ง และขึ้น บัญ ชีเ ป็น ผู ้ ไ ด้รับ การคัด เลื อ กในตาแหน่ง นัก วิช าการ
ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร ดังต่อไปนี้
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ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร ได้ทราบว่า
1. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากรนี้
ใช้ ได้ จ นถึ ง วั น ที่ บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ในต าแหน่ ง นั กวิ ช าการตรวจสอบภายในปฏิ บั ติ ก าร ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
2. ผู้ ที่ ได้ รั บ การขึ้ น บั ญ ชี เป็ น ผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อกในต าแหน่ งนั กวิ ชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ของกรมศุลกากรนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

/3. ผู้ที่...

-23. ผู้ที่ได้รับ การขึ้น บัญชีเป็น ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนักวิช าการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติก าร ของกรมศุล กากรนี้ ถ้า มีกรณีอย่า งใดอย่างหนึ่งดัง ต่อ ไปนี้ ใ ห้เป็น อัน ยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผู้นั้น
ไว้ในบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าว คือ
3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าว
3.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กาหนด
3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งดังกล่าว
3.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โดยการโอน แต่กรมศุลกากรไม่รับโอนโดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์
จะรับการบรรจุ
3.5 ผู้นั้น ได้แ จ้ง ความจานงเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรแล้ว ว่า จะรับ การบรรจุห รือ ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือ
ในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร หรือในตาแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกัน
กับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ลาดับที่ 1 - 2 (ลาดับที่จริง) และลาดับที่ 3 - 4 (ลาดับที่สารอง) มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยผู้ที่อยู่ลาดับที่จริง ให้มารายงานตัวเวลา เวลา 09.00 น. และผู้ที่อยู่ลาดับที่สารอง
ให้มารายงานตัว เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
และรับการบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
อนึ่ ง หากลาดับ ที่ตัวจริงไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
เข้ารับราชการ หรือมารายงานตัวแต่สละสิทธิ์บรรจุ เข้ารับราชการ ผู้ที่อยู่ในลาดับสารองลาดับถัดไปจะได้รับ
สิทธิบรรจุเข้ารับราชการ และหากลาดับที่สารองผู้ได้รับสิทธิในกรณีดังกล่าวไม่มารายงานตัวในวันและเวลา
ที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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