ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรือ่ ง
การขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีผไ้ ู ด้รบั การคัดเลือกเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบตั กิ าร

ตามทีไ่ ด้มปี ระกาศกรมท่าอากาศยาน ลงวันที่ ๒ 0 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖ 0 รับสมัครคัดเลือก
เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบตั กิ าร
ประกาศลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖ 0 ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือก
ไปแล้วนัน้
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิน้ แล้ว
ดังต่อไปนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓

เลขประจำตัว
เข้ารับการคัดเลือก
๐๑๐๓๕
๐๑๐๓๘
๐๑๐๑๒

จึงขอประกาศรายขื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ขื่อ นายธเนศ
นายศรัญณู
นายศริไชย

ตามลำดับที่

ขื่อสกุล
วัฒนโสภา
ทองภู
ศริมง่ ิ ขวัญขัย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผไ้ ู ด้รบั การคัดเลือกทราบ
ดังนี้
๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ใชได้จนถึงสิน้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
แต่ถา้ มีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนีอ้ กี
และได้ขน้ ึ บัญชีผไ้ ู ด้รบั การคัดเลือกใหม่แล้ว
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ครัง้ นีเ้ปน็ อันยกเลกิ
๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างด้น ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนีใ๋ ห้เป็นอันยกเลิกการขึน้ บัญชีผน้ ู น้ ั ไวในบัญชีผไ้ ู ด้รบั การคัดเลือก
คือ
๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
๒.๒
ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
หรือมีเหตุทไ่ ี ม่อาจเขา้ ปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการ ภายในเวลาทีก่ ำหนด
ยกเว้นมีเหตุจำเป็นทีท่ ำให้ไม'สามารถมารายงานตัวเพือ่ รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ภายในเวลาทีก่ ำหนดได้โดยแจ้งให้กรมท่าอากาศยานทราบพร้อมมีหลักฐานแสดงความจำเป็นหรือเหตุทท่ี ำให้
ไม่สามารถมารายงานตัว หรือรับการบรรจุเข้ารับราชการได้ตามเวลาทีก่ ำหนด
และกรมท่าอากาศยานเห็นว่า
มีเหตุอันสมควร
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการให้ยื่นหนังลือแสดงความจำนง ภายใน
๑๕ วัน นับแต่กำหนดเวลาที่กรมท่าอากาศยานจะบรรจุและแต่งตั้ง
๒.๓ ผู้นั้นได้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกริายิโดิมีคุณีสมบัตทั่วไป หรือคุณสมบัติ
เฉพาะลำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
หรือคุณวุฒทิ ย่ ี น่ ื สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ก.พ. มีได้
รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกก็จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ให้เข้ารับราชการในตำแหน่งทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก

๒
โดยให้ผท้ ู ไ่ ี ด้รบั การขึน้ บัญชีเป็นผูใ้ ด้รบั การคัดเลือกในตำแหน่งทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกของ
กรมท่าอากาศยาน ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและรับการบรรจุเข้ารับราชการในวันจันทร์ท่ี
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุม่ สรรหา บรรจุและแต่งตัง้ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น ๖) กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี
ถนนพระรามที่ ๔ แชวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พร้อมเอกสารตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ

วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายดรุณ เผ^ฉคุย)
อธิบดีกรมท่าฏๅกาศยๆน

เรือ่ ง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมท่าอากาศยาน
การขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีผไ้ ู ด้รบั การคัดเลือกเพือ่ บรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบตั กิ ารณ วันที่ ๒"5 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการเอกสารทีต่ อ้ งนำมาในวันรายงานตัว
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไ.ม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๒ รูป (ไม่ตอ้ งแต่งขุด
ข้าราชการ)
๒. ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประขาขน (ฉบับจริง) ของผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
พร้อมทัง้
สำเนา จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนา
ใบสำคัญการหย่า (กรณีทม่ ี กี ารหย่าร้างกัน)
ของบิดามารดาผูใ้ ต้รบั การคัดเลือก
จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนา
ใบสำคัญการหย่า (กรณีทม่ ี กี ารหย่าร้างกัน)
ของคูส่ มรส จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
๕. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสูตบิ ตั ร ของบุตร จำนวน
อย่างละ ๒ ฉบับ
๖. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลีย่ นชือ่ ตัว/ขือ่ สกุล
ของผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
บิดามารดา
คู่สมรส (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
๗. สำเนาใบมรณะบัตร บิดามารดา คู่สมรส (กรณีเสยี ชีวติ )
จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
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