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เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการศักยภาพสูง
............................................
ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Mobile Application
และตาแหน่งผู้เชี่ย วชาญการพัฒ นาโปรแกรมในรูปแบบ Web Application โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
21 - 25 มกราคม 2562 และกาหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 นั้น
บัดนี้ การรับ สมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง รวมทั้งกาหนดวัน เวลา
และสถานทีใ่ นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง
1.1 ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Mobile Application
เลขประจาตัวผู้สมัคร
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1.2 ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web Application
เลขประจาตัวผู้สมัคร
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ชื่อ – สกุล
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ทั้ง นี้ การประกาศรายชื่อ ผู ้มีสิท ธิเ ข้า รับ การประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ
และสมรรถนะในครั้ง นี้ กรมศุล กากรได้ป ระกาศตามข้อ มูล และข้อ เท็จ จริง ที่ผู้ส มัค รได้รับ รองตนเอง
ในใบสมั ค รว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศรั บ สมั ค รของกรมศุ ล กากร ลงวั น ที่
14 มกราคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ.
มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ในครั้งนี้
/2. กาหนดวัน...

-22. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยวิธีการสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามข้อ 1 เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ประกอบกับเอกสารผลงาน
หรือสื่อนาเสนอผลงานที่ส อดคล้อ งกับ ความรู้ความสามารถที่ต้อ งการของตาแหน่ง ที่ส มัค รเพื่อ พิจ ารณา
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โดยให้มารายงานตัว เวลา 09.00 น. และจะเริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น.
เป็นต้นไป
3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3.1 แต่ ง กายให้ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย และประพฤติ ต นเป็ น สุ ภ าพชน ทั้ ง สุ ภ าพบุ รุ ษ และ
สุภาพสตรี
3.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
3.3 ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจ าตั ว ประชาชน 13 หลั ก ระบุ ชั ดเจน หรื อใบอนุ ญ าตขั บ รถที่มี รู ป ถ่ า ย และเลขประจ าตั ว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ
ให้ใช้เอกสารรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
กลาโหม หรือบัตรประจาตัวทหารกองประจาการ ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน
4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเฉพาะผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์สูงสุด
ในแต่ละตาแหน่ง และได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1
อาคาร 120 ปี กรมศุล กากร ถนนสุน ทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็ บไซต์กรมศุลกากร
www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
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