
 
 

ประกาศด่านศุลกากรเชียงคาน 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากรเชียงคาน  

----------------------------------- 

ตามที่ด่านศุลกากรเชียงคาน ได้ด าเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3 กรมศุลกากร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มาข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ ของด่านศุลกากรเชียงคาน นั้น  

 บัดนี้ ด่านศุลกากรเชียงคาน ได้ด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับ
การประเมินในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากรเชียงคานแล้ว จึงขอประกาศรายชื ่อผู ้ผ่าน 
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการของด่านศุลกากรเชียงคาน ดังต่อไปนี้  

 

ล าดับที่ 
เลขประจ าตัว 

เข้ารับการประเมิน 
เลขประจ าตัวสอบ 

ในบัญชีเดิม 
ชื่อ – นามสกุล 

1 002 0019 นางสาวกนกพร นวศิริคุณ 

2 003 0048 นางสาวจิตตา ยศบุตร 

3 001 0014 นางสาวนราภรณ์   ศรีโท 

 ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของด่านศุลกากรเชียงคาน. ได้ทราบว่า 
 1. บัญชีผู้ไดร้ับการคัดเลือกนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก 
 2. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากร
เชียงคาน จะมีสิทธิได้รับการจ้างก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการของส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3 กรมศุลกากร . 
 3. ให้ผู ้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
ของด่านศุลกากรเชียงคาน ล าดับที่ 1 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ด่านศุลกากรเชียงคาน หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะ 
รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามที่ได้รับการคัดเลือก และด่านศุลกากรเชียงคาน ก าหนดให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันจันทร์ที ่8 พฤศจิกายน 2564 
 
 /ทั้งนี้ ผู้ได้รับ ... 
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ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกในล าดับดังกล่าวต้องน าหลักฐานมายื่น/แสดงในวันรายงานตัว ดังนี้ 
(1) บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริงหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ (ที่มีหมายเลข

ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก) 
(2) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
(3) ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) (วุฒิที่ใช้

ในการสมัครสอบ) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
(5) รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ที่ปรากฏชัดเจน ถ่ายไว้

ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 

ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
(7) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญการสมรส 

ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 4. ผู ้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศฯ ข้อ 3 จะต้องน าบุคคลมาค้ าประกันการปฏิบัติงาน             
โดยท าหนังสือสัญญาค้ าประกัน ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยผู้ค้ าประกันจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
 4.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงานขึ้นไป หรือ 
 4.2 ข้าราชการองค์กรอิสระ หรือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ 5 
หรือข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือข้าราชการประเภทอ่ืนที่เทียบได้  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือ 
 4.3 ข้าราชการทหาร ต ารวจ ยศตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ 
 4.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป โดยต้องมีหนังสือรับรอง
ระดับต าแหน่งหัวหน้างาน 

 ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกันจะต้องยื่น/แสดงเอกสารค้ าประกัน ดังนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ของผู้ค้ าประกัน  
 (2) ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน ฉบับจริง หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อ
รับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” จ านวน  2  ฉบับ 
 (3) หนังสือรับรองระดับต าแหน่งของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  2  ฉบับ 
หมายเหตุ  ผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 5. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของด่านศุลกากร 
เชียงคานนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในต าแหน่งดังกล่าว คือ 

 5.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งดังกล่าว 
 5.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในเวลาที่ก าหนด 
 5.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราวในต าแหน่งดังกล่าว 

/5.4 ผู้นั้นได้แจ้ง... 
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 5.4 ผู้นั้นได้แจ้งความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการจ้างหรือได้รับการจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3 ของกรมศุลกากร 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๔  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางรัดใจ  ลีละวงศ์) 
 นายด่านศุลกากรเชียงคาน 
 
 

/ร่าง พิมพ ์
/ตรวจ 


