
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 

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

  ด้วยกรมศุลกากรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง การสรรหา
และเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. 2561 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน   
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข้อตกลง
ในสัญญาจ้าง  

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 (1) มีสัญชาติไทย  
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี  
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
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3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร  

ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือ 
Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย 
“ข่าวรับสมัครงาน”  

3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x 1.5 นิ ้ว 
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร 
  (๒) ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง     
  (3) ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  (4) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (5)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  (6) เอกสารผลงานหรือสื่อน าเสนอผลงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ
ที่ต้องการของต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ชุด โดยผู้สมัครจะต้องจัดท าเอกสารผลงานหรือสื่อน าเสนอ
ผลงาน แยกเป็นเรื่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศให้ชัดเจน และจัดท าส าเนาเอกสารผลงานและสื่อน าเสนอผลงานดังกล่าว จ านวน 3 ชุด 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานตาม (3) และ (4) ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและ
ลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 (1) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 ต าแหน่ง  
 (2) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากภายหลัง
ตรวจพบว่ามีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ  
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  
 กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่  31 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร 
www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เชื่อมโยงกับต าแหน่ง และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ ปฏิภาณไหวพริบ และอ่ืน ๆ ประกอบกับเอกสารผลงานหรือสื่อ
น าเสนอผลงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งที่สมัครเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับต าแหน่ง 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละต าแหน่งคือผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงที่สุด

และจะต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ 
“ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ เงื่อนไข ที่กรมศุลกากรก าหนดโดยมี

ระยะเวลาท าสัญญาจ้างครั้งแรก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
                                                      (ลงชื่อ)    กฤษฎา  จีนะวิจารณะ 
 (นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ) 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.customs.go.th/
http://www.customs.go.th/


  

 
บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 
ลงวันที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 
1. ชื่อต าแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Mobile Application  

 1.1 อัตราว่าง  1 อัตรา 
     1.2 อัตราค่าตอบแทน 68,350 บาท 
 1.3 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 1.4 ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี นับต้ังแต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง   
 1.5 เวลาปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน 3 วันต่อสัปดาห์ 

 1.6 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 1.7 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
 มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนาระบบงานในรูปแบบ Mobile Application อย่างน้อย 5 ปี และมีผลงานซึ่งมีผู้ใช้บริการระบบงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 1.8 ขอบเขตงาน 
 (1) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน และกระบวนงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ Mobile 
Application 
 (2)  พัฒนาระบบการช าระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืน ๆ และระบบการตรวจสอบ
ข้อมูลใบขนสินค้าและบัญชีสินค้าทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ และทางอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศุลกากร บน Mobile Application 
 (3) พัฒนาระบบค าขออนุญาตหรือค าร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออกแบบ Single 
Form บน Mobile Application 
 (4)  ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ และการปรับปรุงแก้ไขระบบงานบน Mobile 
Application ทั้ง Android และ iOS ให้แก่เจ้าหน้าทีก่รมศุลกากร  
 (5)  จัดท าคู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นตาม (1) (2) 
และ (3) ให้แก่เจ้าหน้าทีก่รมศุลกากร 
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2. ชื่อต าแหน่ง   ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web Application  

 2.1 อัตราว่าง  1 อัตรา 
     2.2 อัตราค่าตอบแทน 68,350 บาท 
 2.3 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 2.4 ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี นับต้ังแต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง   
 2.5 เวลาปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน 3 วันต่อสัปดาห์ 

 2.6 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 2.7 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ 

และพัฒนาระบบงานในรูปแบบ Web Application อย่างน้อย 8 ปี และมีผลงานซึ่งมีผู้ใช้บริการระบบงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  

2.8 ขอบเขตงาน 
 (1) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและผู้ประกอบการ

ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน และกระบวนงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ Web 
Application 

 (2)  พัฒนาระบบการช าระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืน ๆ และระบบการตรวจสอบ
ข้อมูลใบขนสินค้าและบัญชีสินค้าทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ และทางอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศุลกากร บน Web Application 
 (3) พัฒนาระบบค าขออนุญาตหรือค าร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออกแบบ Single 
Form บน NSW 

 (4)  ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ และการปรับปรุงแก้ไขระบบงานบน Web 
Application ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร  

 (5)  จัดท าคู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นตาม (1) (2) 
และ (3) ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร  

  
 



ทรัพยากรของกรมศุลกากรที่จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับการพัฒนา Web / Mobile Application  

 
ก. Intel Platform 

1 เครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รองรับในการท าหน้าที่เป็น Web / Mobile Application Server และ 
Database Server (Virtual Machine : VMware run on HPE Proliant DL360 G10 Server) โดยมี Spec ดังนี้ 
1.1 CPU : 4 Core 
1.2 Memory : 16 GB 
1.3 HDD : 1 TB 
1.4 Operating System : Cent OS. 7 
1.5 Web Server Software : Apache – Tomcat 
1.6 Database Software : MySQL 

หมายเหตุ : Database Software และ Web Server Software ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ชุดเดียวกัน 

 

ข. Unix Platform 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รองรับในการท าหน้าที่เป็น Web / Mobile Application Server 
(Virtual Machine : LDOM run on Oracle T5-8 Server) โดยมี Spec ดังนี้ 
2.1 CPU : 2 Core 
2.2 Memory : 32 GB 
2.3 HDD : 200 GB 
2.4 Operating System : Oracle Solaris 11.3  
2.5 Web Server Software : Oracle Weblogic 12C 
 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รองรับในการท าหน้าที่เป็น Database Server  
(Virtual Machine : LDOM run on Oracle T5-8 Server) โดยมี Spec ดังนี้ 
3.1 CPU : 2 Core 
3.2 Memory : 32 GB 
3.3 HDD : 200 GB 
3.4 Operating System : Oracle Solaris 11.3  
3.5 Database Software : Oracle 10g 
 

หมายเหตุ : โน๊ตบุ๊ค/แล็บท็อป ส าหรับที่ใช้ในการพัฒนา Web / Mobile Application ผู้ได้รับการคัดเลือก 
               ต้องจัดเตรียมมาด้วยตนเอง 
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ใบสมัครเลขท่ี................................. 

 

ใบสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง 

กรมศุลกากร 

............................................. 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ-นามสกุล 

  นาย    นาง    นางสาว   อ่ืน ๆ ........................................................................................................   

สมัครต าแหน่ง    ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Mobile Application 

  ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web Application 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์........................................................................  

Email Address...........................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชน............................................................. ... 

ออกให้ที่อ าเภอ/เขต จังหวัด.........................................................  

วัน/เดือน/ปีที่ออกบัตร.................................................................  

วัน/เดือน/ปีที่บัตรหมดอายุ.......................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด 

........................................... 

อายุ 

...................................... 

สถานที่เกิด 

........................................... 

เชื้อชาติ 

...................................... 

สถานภาพสมรส 

........................................... 

สัญชาติ 

...................................... 

การรับราชการทหาร 

........................................... 

ศาสนา 

...................................... 

อาชีพปัจจุบัน/ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................................................................................................................... ... 

............................................................. .................................................................................................................  

....................................................................................................... ....................................................................... 
 

รูปถ่ายขนาด 

1 x 1.5 นิ้ว 
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2. ข้อมูลการศึกษา (เรียงล าดับจากปัจจุบัน) 

วุฒิการศึกษา / ระดับของการศึกษา / 
สาขาวิชา 

สถานศึกษา / หน่วยงาน 
ช่วงเวลาในการศึกษา 

(วัน/เดือน/ปี) 
จาก ถึง 

    

    

    

    

    

    

    

    

3. ข้อมูลการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (เรียงล าดับจากปัจจุบัน) 

หลักสูตร 
สถานศึกษา / หน่วยงาน 

ผู้จัดฝึกอบรม 

ช่วงเวลาในการฝึกอบรม 

(วัน/เดือน/ปี) 
จาก ถึง 
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4. ประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างาน เงินเดือนสุดท้าย 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
จาก ถึง 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
...................................................................................................  

ที่อยู่ของหน่วยงาน/บริษัท......................................................... 

...................................................................................................  

ต าแหน่ง.....................................................................................  

หน้าที่โดยย่อ.............................................................................. 

...................................................................................................  

................................................................................................... 

................................................................................................... 

...................................................................................................  

สาเหตุที่ออก....................................................................... ....... 

...................................................................................................  

...................................................................................................  

   

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
...................................................................................................  

ที่อยู่ของหน่วยงาน/บริษัท......................................................... 

................................................................................................... 

ต าแหน่ง.....................................................................................  

หน้าที่โดยย่อ.............................................................................. 

................................................................................................... 

...................................................................................................  

................................................................................. .................. 

...................................................................................................  

สาเหตุที่ออก.............................................................................. 

................................................................................................... 

...................................................................................................  
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ประสบการณ์ท างาน เงินเดือนสุดท้าย 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
จาก ถึง 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
...................................................................................................  

ที่อยู่ของหน่วยงาน/บริษัท......................................................... 

................................................................................................... 

ต าแหน่ง.....................................................................................  

หน้าที่โดยย่อ.............................................................................. 

................................................................................................... 

...................................................................................................  

................................................................................. .................. 

...................................................................................................  

สาเหตุที่ออก.............................................................................. 

................................................................................................... 

...................................................................................................  

   

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
...................................................................................................  

ที่อยู่ของหน่วยงาน/บริษัท......................................................... 

................................................................................................... 

ต าแหน่ง.....................................................................................  

หน้าที่โดยย่อ.............................................................................. 

................................................................................................... 

...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  

สาเหตุที่ออก.............................................................................. 

...................................................................................................  

...................................................................................................  
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5. บุคคลอ้างอิง  
(ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน ผู้บังคับบัญชา หรือญาติ หรือเพ่ือนร่วมงาน) 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน 
ที่ท างานปัจจุบัน/ 

เบอร์โทรศัพท์ 
ระบุ

ความสัมพันธ์ 

    

    

    

    

    

    

6. ความรู้ความสามารถที่ต้องการตามประกาศรับสมัคร เช่น ประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ 
ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง และ
ผลงานซึ่งมีผู้ใช้บริการระบบงานมาแล้ว (แนบเอกสารหลักฐาน) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. ................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. ................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. ................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมใบสมัคร ดังต่อไปนี้ 

  ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ  
  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
  เอกสารผลงานหรือสื่อน าเสนอผลงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง
   ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Mobile Application จ านวน 1 ชุด 
   ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Mobile Application จ านวน 1 ชุด 
  ส าเนาเอกสารผลงานหรือสื่อน าเสนอผลงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ของต าแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Mobile Application จ านวน 3 ชุด 
   ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Mobile Application จ านวน 3 ชุด 
  ส าเนาเอกสารอื่น ๆ ...................................................................................จ านวน..............ฉบับ 

   ...................................................................................จ านวน..............ฉบับ 

   ...................................................................................จ านวน..............ฉบับ 

  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 และขอรับรองว่าข้อความ 
ที่กรอกในใบสมัครนี้ รวมถึงเอกสารผลงานหรือสื่อน าเสนอผลงาน และเอกสารหลักฐานที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร
เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นเท็จ หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้าง
ข้าพเจ้าได้ทันที 

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้สมัคร  

(.................................................................) 

ยื่นใบสมัครวันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................  
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

 

ได้รับใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานทีย่ื่น 

พร้อมใบสมัคร เรียบร้อยแล้ว 
ได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง และความรู้ความสามารถท่ีต้องการแล้ว  

ตรวจสอบแล้วพบว่า 

   ครบถ้วน 

   ไม่ครบถ้วน 

       เอกสารที่ขาด.......................................... 

     ................................................................ 

     ................................................................ 

     ................................................................ 

ปรากฏว่า 

   มีคุณสมบัติ 

   ขาดคุณสมบัติ......................................... 

       ................................................................ 

     ................................................................ 

     ................................................................ 

  ................................................................  

ลงชื่อ..................................................................  

(................................................................) 
ผู้รับใบสมัคร 

ลงชื่อ..................................................................  

(................................................................) 
ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
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