ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตาแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
………………………..
ด้ ว ย กรมศุ ล กากร จะดาเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในตาแหน่ ง
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตาแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53
แห่งพระราชบัญญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. 2551 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
- จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 30 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.พ.กาหนด
1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
- จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 6 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.พ.กาหนด
2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศ 1
และ 2
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
3.1 ผู ้ส มัค รสอบต้อ งมีค ุณ สมบัต ิทั ่ว ไป และไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
/(5) เป็นกรรมการ...

-2(5) เป็ น กรรมการหรือผู้ ดารงตาแหน่งที่รับผิ ดชอบในการบริห ารพรรคการเมือ ง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษไล่อ อก เพราะกระทาผิด วินัย ตามพระราชบัญ ญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็ น ผู้ เ คยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ ราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้
แต่ จ ะมีสิ ทธิ์ได้รั บบรรจุเป็ น ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อ พ้นจากการเป็นผู้ ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ด
แนบท้ายประกาศนี้
4. กำรรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค รสอบ สมัค รได้ท างอิน เทอร์เ น็ต ตั้งแต่วัน ที่ 7 มีน ำคม 2557
ถึงวันที่ 27 มีนำคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตำมขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(2) กรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมู ลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินในภายหลัง
ในกรณีไ ม่ส ามารถพิม พ์แ บบฟอร์ม การช าระเงิน หรือ บัน ทึก ข้อ มูล ได้ ผู ้ส มัค ร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
/4.2 นาแบบฟอร์ม...

-34.2 นาแบบฟอร์ม การชาระเงิน ไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุง ไทย
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ภายในเวลาทาการของธนาคาร
ทั้งนี้ กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 30 บาท
(อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.4 ผู้ ส มั ค รที่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มสอบแล้ ว จะได้ รั บ เลขประจ าตั ว สอบ โดยจะก าหนด
เลขประจาตัว สอบตามล าดับ ของการชาระค่า ธรรมเนีย มสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิม พ์ใ บสมั ค ร
ที่ มี เ ลขประจ าตั ว สอบหลั ง จากช าระค่ า ธรรมเนี ยมสอบแล้ ว 2 วั น ท าการทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://job.customs.go.th
5. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้ ส มัครสอบสามารถเลื อกสมัค รสอบได้ เ พียง 1 ตำแหน่งเท่ำนั้น เมื่อเลื อกแล้ ว จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดในแต่ละตาแหน่ง
5.3 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งเป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสาหรั บ ตาแหน่ ง
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ
ของสถำนศึกษำนั้น ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 มีนำคม 2557 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลัก สูต รของสถานศึก ษาใดนั้น จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บที่ เ กี่ย วกับ การสาเร็จ การศึก ษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
5.4 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ส มัครสอบเป็นผู้ล งลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูล
อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสาหรั บ ตาแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบ โดยผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัคร
ตามประกาศรับสมัครสอบดังกล่าว กรมศุล กากรจะถือว่าการรับสมัครสอบและการเข้ารับการสอบแข่งขัน ครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ในกรณีเลขประจำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐำนกำรแสดงตน
เพื่อเข้ำห้องสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th

/7. หลักสูตร...

-47. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มีดังนี้
7.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ผู้สมัครสอบในแต่ละตาแหน่ง ต้องสอบแข่งขันเพื่อวัด ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
7.1.1 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) ดังต่อไปนี้
(1) ความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษ จานวน 30 ข้ อ คะแนนเต็ ม 60 คะแนน
(Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากรและการค้าระหว่าง
ประเทศ)
(2) ความรู้เฉพาะตาแหน่ง จานวน 70 ข้อ คะแนนเต็ม 140 คะแนน
(2.1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การศุลกากร
(2.2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
(2.3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2.4) ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
7.1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ
ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) ดังต่อไปนี้
(1) ความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษ จานวน 15 ข้ อ คะแนนเต็ ม 30 คะแนน
(Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากรและการค้าระหว่าง
ประเทศ)
(2) ความรู้เฉพาะตาแหน่ง จานวน 85 ข้อ คะแนนเต็ม 170 คะแนน
(2.1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การศุลกากร
(2.2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเดินเรือ
(2.3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ กรมศุลกากรกาหนดให้ สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัด ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ์
เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th ในภายหลัง
7.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในแต่ละตาแหน่งต้องสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ตามทีก่ าหนดไว้ ดังต่อไปนี้
7.2.1 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
ทดสอบความเหมาะสม โดยวิ ธี ท ดสอบสมรรถภาพทางร่ า งกาย และสอบ
สัมภาษณ์ ดังนี้
/(1) ทดสอบ…

-5(1) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด)
(1.1) ว่ำยน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่ำน
หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า ผ่ำน
จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายโดยการวิ่ง ต่อไป
(1.2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 5 นาที 15 วินาที
ถือว่า ผ่ำน
หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 6 นาที ถือว่า ผ่ำน
จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต่อไป
(2) การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินผู้ เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ งหน้าที่จาก
ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติก ารศึ ก ษา ประวั ติ การท างานและพฤติก รรมที่ป รากฏทางอื่ น ของผู้ เ ข้า สอบ จากการ
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
7.2.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบภาคปฏิบัติ
และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
(1) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด)
(1.1) ว่ำยน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่ำน
หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า ผ่ำน
จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายโดยการวิ่ง ต่อไป
(1.2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 5 นาที 15 วินาที
ถือว่า ผ่ำน
หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 6 นาที ถือว่า ผ่ำน
จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ ต่อไป
(2) การสอบภาคปฏิบัติ โดยเป็นการทดสอบการเดินเรือ ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต่อไป
(3) การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม
การปรั บตัวเข้ ากับเพื่ อนร่ วมงาน รวมทั้งสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ปฏิ ภาณไหวพริ บ และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
/8. เกณฑ์กำรตัดสิน…

-68. เกณฑ์กำรตัดสิน
8.1 ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. หลักฐำนและอุปกรณ์ที่ต้องนำมำในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะ
ตำแหน่ง ดังนี้
9.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)
9.2 ดินสอที่มีความดาเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ปากกาหมึกสีน้าเงิน และยางลบ
10. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เฉพาะผู้ มี สิ ท ธิ์
สอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
10.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน
เท่านั้น (ฉบับจริง) และสาเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จานวน 1 ฉบับ
10.2 ใบสมัครสอบพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5X2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อใน
ใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
10.3 สาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
สอบหรือสาเนาหนังสือรับรองสภาหรือสถานศึกษาอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน 1 ฉบับ และสาเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จานวน 1 ฉบับ ซึ่งสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัตขิ องสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 มีนาคม 2557
10.4 สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ. จานวน 1 ฉบับ
กรณี ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ที่ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่ว ไป ที่สูงกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ แนบสาเนาประกาศนียบัตรหรือส าเนา
ปริญญาบัตรในระดับนั้น เพิ่มอีก 1 ฉบับ
10.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
10.6 สาเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสาคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี พร้อมทั้งระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
อนึ่ง กรณีตรวจพบภำยหลังว่ำเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติกำรสมัครสอบ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ กรมศุลกำกรจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
/11. กำรขึ้นบัญชี…

-711. กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
11.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม (การสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง) สูงลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัด ความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
11.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามี
การสอบแข่งขัน อย่างเดีย วกัน นี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ส อบแข่งขัน ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ส อบแข่งขันได้ครั้งนี้ เป็น
อันยกเลิก
12. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
12.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิทกี่ าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
12.2 กรมศุ ล กากรจะไม่รั บโอนผู้ ส อบแข่ งขั นได้ที่ เป็ นข้ าราชการหรือ พนั กงานของรั ฐ
ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรมศุลกำกร ดำเนินกำรสอบแข่งขันด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภำคตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ใ นประกำศนี้ ดังนั้น หำกมีผู้ใ ดแอบอ้ำ งว่ำ สำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำ นผ่ำ นกำรสอบเพื่อบรรจุ
เข้ำรับรำชกำรหรือมีพฤติกำรณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุล กำกรทรำบ
ทำงโทรศัพท์เลขหมำย 0 2667 6351, 0 2667 7097, 02 667 7750 – 51 และ 02 667 7000
ต่อ 5087 - 88 หรือ ทำงโทรสำรเลขหมำย 0 2667 6932
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ) ราฆพ ศรีศุภอรรถ
(นายราฆพ ศรีศุภอรรถ)
อธิบดีกรมศุลกากร

เอกสำรแนบท้ำย 1
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุกและขนถ่าย
สินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษี การป้องกัน และปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบ
หนีศุลกากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ปฏิ บั ติ ง านด้ า นศุ ล กากร ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติงำนทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค และสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นกะหรื อเป็นผลัด
หมุนเวียน ตำมช่วงระยะเวลำได้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ปฏิบัติงานการรับและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในขั้นต้นของเอกสาร
พิธีการ เอกสารการนาสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก ตรวจสอบพิกัดราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
นาเข้าและส่งออก ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร ช่วยควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า ช่วยตรวจ
คัดไปรษณียภัณฑ์เพื่อปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร
(2) ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
(3) รับคาร้องขอคืนภาษีอากรและเงินอื่นๆ ช่วยตรวจสอบใบขนสินค้า และเอกสาร
ที่ผ่านพิธีการแล้ว
(4) รับรายงานเรือเข้า-ออก ช่วยดูแลเก็บรักษาตัวอย่างสินค้า
(5) ช่วยคุมเฝ้าและคุมส่งสินค้า ช่วยตรวจวัดน้ามันและถังบรรจุน้ามันเพื่อทาตาราง
คานวณปริมาตรความจุประจาถัง และจัดเก็บภาษีอากร
(6) รักษาการณ์และตรวจค้นเรือต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง
(7) ตรวจยวดยานคนโดยสารและของที่นาติดตัวพร้อมกับผู้เดินทางเข้าประเทศ
หรือออกนอกประเทศ
(8) ช่วยรับและจาหน่ายของกลาง
(9) การหาข้ อมู ล ช่ ว ยสื บสวนติ ดตามความเคลื่ อ นไหว และตรวจตราป้ องกั น
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากรช่วย
(10) ตรวจคัดบัญชีสินค้าประเภทต่างๆ รวมรวบเอกสารหลักฐานเพื่อกาหนดราคา
จัดทาบัตรราคา หรือเพื่อตรวจสอบราคา
(11) ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(12) การประมวลหลั ก ฐาน สอบสวนและจั ด ท าประวั ติ ผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมาย
ศุลกากร
(13) ติดตาม รวบรวมและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
/2. ด้ำนกำรบริกำร…

-22. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ บุ ค คลภายในหน่ ว ยงานเดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คาแนะนา ช่ว ยเหลือ กับ ผู้ม าติด ต่อ ราชการ เพื่อ เป็น การให้ป ระชาชน
เกิดความรู้ความเข้าใจและสะดวกรวดเร็วในการทางาน
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับ ประกาศนีย บัตรวิช าชีพ หรือคุณ วุฒิอย่า งอื่นที่เ ทีย บได้ในระดับเดียวกัน
ในสำขำวิชำเครื่องกล หรือสำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสำขำวิชำโลหะกำร หรือสำขำวิชำ
ก่อสร้ำง หรือสำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำขำวิชำพณิชยกำร และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

เอกสำรแนบท้ำย 2
ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนเดินเรือปฏิบัติงำน
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานเดินเรือ ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงำนทั้งในส่วนกลำงและส่ว นภูมิภ ำค และสำมำรถปฏิบัติ งำนเป็น กะหรือเป็นผลัดหมุน เวียน
ตำมช่วงระยะเวลำได้
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ปฏิบัติงานในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ทางทะเล
(2) รวบรวมข้อ มูล การปฏิบัติง าน จัด ทารายงานและนาเสนอผู้บัง คับ บัญ ชา
ในหน่วยงาน
(3) ควบคุม ทิศ ทางเรือ ให้เ ดิน อยู่ใ นเส้น ทางที่ไ ด้รับ มอบหมาย และหลบหลีก
สิ่งกีดขวางต่างๆ เพื่อให้เรือสามารถเดินไปถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ
(4) ดูแล และบารุงรักษาเรือ และอุปกรณ์ต่ างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
เพื่อให้มีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
(5) จัดเตรียมแผนงานการซ่อมประจาปีของอุปกรณ์ เช่น ตัวเรือ เครื่องยนต์ และ
เครื่องจักร เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทาการพิจารณาอนุมัติแผนงานดังกล่าวต่อไป
(6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จ
ลุล่วง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน
ทั่วไปเพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทาง
ทะเล และภัยธรรมชาติต่างๆ ตามนโยบายของกรมศุลกากร
(3) เข้า ร่ว มการอบรมและให้ค วามรู้เ กี่ย วกับ มาตรการอนุรัก ษ์ท างทะเลและ
ชายฝั่ง การช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภัย ทางทะเล และภัยธรรมชาติต่างๆ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ งให้กับ
กลุ่มชาวประมงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
(4) แนะนาการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของเรือ และวิธีการเดินเรือ เพื่อช่วยให้ผู้ทาการ
เดินเรือสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ

/คุณสมบัติ…

-2คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ หรือ คุณ วุฒิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ ในระดับเดีย วกัน
ในทุกสำขำวิชำ และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ประกาศนีย บัต รนายประจาเรือ ฝ่า ยเดิน เรือ ของเรือ กลเดิน ทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาดต่ากว่า 500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
2.2 ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ากว่า 500 ตันกรอส
จากกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
2.3 ประกาศนีย บัต รนายประจาเรือ ฝ่า ยเดิน เรือ ของเรือ กลเดิน ทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

