
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

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

  ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กรมศุลกากร จ านวน 12 ต าแหน่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จ านวนต าแหน่งว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1.1 นิติกร  
    1.2 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  
 1.3 นักวิชาการเงินและบัญชี  
    1.4 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  
 1.5 เจ้าหน้าที่ธุรการ  
 1.6 ศุลการักษ ์ 
 1.7 กะลาสี  
 1.8 นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2  
 1.9 นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3  
 1.10 ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 2  
 1.11 ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 3  
 1.12 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  

 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

  2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
       (1) มีสัญชาติไทย 
       (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
    ข. ลักษณะต้องห้าม 

    (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
       (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

    (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

/(4) เป็น ... 
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    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    (9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
    (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ตามกฎหมายอื่น 
    (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
       ผู้ที่จะเข้ารับราชการ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) 
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

   หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย 
      ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้
เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501  และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

   รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
  3. การรับสมัครสอบ 
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 
24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที ่11 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน
ดังนี้ 
 (1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

 (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะ
ก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  

 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหาก
ไม่มีเครื ่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์
แบบฟอร์มการช าระเงินในภายหลัง 

 
/ในกรณี ...        

http://job.customs.go.th/
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 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู ้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

3.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร โดยผู้สมัครสอบจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารในการสมัครสอบทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet) ให้กับธนาคารผู้ให้บริการ จ านวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ทั้งนี้ การรับสมัคร
สอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  
 3.3 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารในการสมัครสอบแล้ว 
จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการของธนาคารในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบ
หลั งจากช าระค่ าธรรมเนี ยมในการสมั ครสอบ แล้ ว  2 วั นท าการ  ทาง อิ น เทอร์ เน็ ตที่ เ ว็ บ ไซต์ 
http://job.customs.go.th 
 3.4  เงื่อนไขการรับสมัคร 
 (1) ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 (2) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง 
 (3) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 11 ธันวาคม 2557 
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ 

 (4) ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอก
ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  

 (5) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัค รสอบ โดยผู้สมัครสอบ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครสอบดังกล่าว กรมศุลกากรจะถือว่าการรับสมัครสอบและการเข้ารับ
การสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

 ในกรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด  

4. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ 

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
คลองเตย กรงุเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

/5. หลักสูตร ...  
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  5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
    วิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย หลักสูตรการทดสอบภาค

ความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

วิธีการสอบคัดเลือก วิธีการสอบ คะแนนเต็ม ต าแหน่ง 
1. ภาคความรู้ทั่วไป 
และภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะต าแหน่ง 

1.1 สอบข้อเขียน  
      (1) ความรู้ทั่วไป 
      (2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  
      (3) ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร  
      (4) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีตาม
ต าแหน่ง  
      (5) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
      (6) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
 

100 คะแนน ทุกต าแหน่ง 

 1.2 สอบปฏิบัติ 
      (1) ว่ายน้ า 
- ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า
ผ่าน 
- หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่า
ผ่าน 
     (2) วิ่ง 
- ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 
วินาที ถือว่าผ่าน 
- หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 
วินาที ถือว่าผ่าน 
 

ผ่าน / ไม่ผ่าน สอบว่ายน้ า และสอบว่ิง 
1. ศุลการักษ ์
2. กะลาส ี
3. นายท้ายเรือกลชายทะเล ช้ัน 2 
4. นายท้ายเรือกลชายทะเล ช้ัน 3 
5. ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ช้ัน 2  
6. ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ช้ัน 3 
 
สอบวิ่ง 
ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก  

 1.3 ทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ   
       - ทดสอบเกี่ยวกับการเดินเรือ ผ่าน / ไม่ผ่าน 1. นายท้ายเรือกลชายทะเล ช้ัน 2 

2. นายท้ายเรือกลชายทะเล ช้ัน 3 
       - การทดสอบขับรถ ผ่าน / ไม่ผ่าน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
2. ภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง 

สอบสัมภาษณ ์ 100 คะแนน ทุกต าแหน่ง  
 

  6. เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 การสอบภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดย
วิธีการสอบข้อเขียน ในทุกต าแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะต าแหน่งที่ก าหนด) และสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
 6.2 การทดสอบภาคปฏิบัติ เฉพาะต าแหน่งที่ก าหนดให้เข้ารับการทดสอบตามข้อ 5. 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 (1) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยการทดสอบว่ายน้ า 
ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้ าตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่งต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกายทั้ง 2 ประเภท จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติต่อไป 
 

/(2) การทดสอบ ... 
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 (2) การทดสอบปฏิบัติ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) โดยการทดสอบ 
การเดินเรือ ส าหรับผู้สมัครสอบเฉพาะต าแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3 
เท่านั้น และการทดสอบการขับรถ ส าหรับผู้สมัครสอบในต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักเท่านั้น 
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดนี้แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
 6.3 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทุกต าแหน่ง) 
  ผู้สมัครสอบทุกต าแหน่ง สอบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบในแต่ละภาคตามที่ก าหนด 
จงึจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
หมายเหตุ เฉพาะผู้สมัครสอบต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ให้น าหลักฐานแสดงผลงานที่ผ่านมาของตนเอง 
หรือผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) มาแสดง เพ่ือใช้ประกอบในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

  7.  การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
       กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงล าดับผู้สอบ
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีมีผู้ที่ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
       การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  8.  เงื่อนไขการจ้าง 
 8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
อัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ 
     8.2 ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกรมศุลกากร 
จะต้องท าสัญญาเพ่ือประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ในต าแหน่งที่ได้รับการจ้าง และ    
กรมศุลกากรจะใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้  จ้างให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกับ
ต าแหน่งที่เปิดสอบ โดยกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกต าแหน่งที่จะท าการจ้าง 

 ประกาศ  ณ  วันที่   10   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
 
(ลงชื่อ)    ชูชัย  อุดมโภชน์ 

 (นายชูชัย  อุดมโภชน์) 
 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
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บัญชีแนบท้าย ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จ านวนต าแหน่งว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1.1 ต าแหน่ง นิติกร  
  อัตราว่าง จ านวน 3 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
  ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา  

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความ
สะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย  

3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอ
ความเห็นในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้อง
ทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง  

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.2 ต าแหน่ง ... 
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 1.2 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
  อัตราว่าง จ านวน 2 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
 ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กร
ระหว่างประเทศ  

2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดท าบันทึก สรุป
รายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา  

3. จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศเพ่ือให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  

4. ส่งเสริม สนับสนุนด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  
ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 
 1.3 ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
  อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
 ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานระดับปริญญา ซึ่งมี

ลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเงินการงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วน
ราชการ ศึกษาการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์
งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง การตรวจสอบความถูกต้องของ 
ผู้ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ  

2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

 
 

/1.4 ต าแหน่ง ... 
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 1.4 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
  อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ 
 เดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
 สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือ 
 สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง หรือสาขาวิชา 
 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  
 หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดท าแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่และ

ตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ  

2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย
ภาพยนตร์  เครื่ องฉายภาพนิ่ ง เครื่ องเสียงต่ าง ๆ เพ่ือประกอบ 
การประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่าง ๆ  

3. เก็บรักษาซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์  
4. ติดตามและรวบรวมการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน น าเสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้บังคับบัญชา 
 

1.5 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  อัตราว่าง จ านวน 48 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
 เดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก 

ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ
เก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ 

3. รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและ 
จดบันทึกรายงานการประชุม  

4. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

/1.4 ต าแหน่ง ... 



- ๙ - 
 

 

 
 1.6 ต าแหน่ง ศุลการักษ ์
  อัตราว่าง จ านวน 4 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ 
 เดียวกนั ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชา

 เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและ 
 อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุก

และขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร 
และการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร 

2. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 
 1.7 ต าแหน่ง กะลาสี 
  อัตราว่าง จ านวน 7 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(ก) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรอืประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และ  

(ข) มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ดูแลรักษา ควบคุมเฝ้าท าความสะอาดขูดสนิม และทาสี เรือ ตรวจ
บ ารุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือ ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน ตลอดจนท าหน้าที่ธุรการและดูแล
รักษาเรือเมื่ออยู่ในที่จอดปกติ 

2. ควบคุมรับผิดชอบการพัสดุและดูและกว้านสมอส าหรับดึงหรือหย่อนเชือก
เรือเมื่อเรือจอดทอดสมอและเมื่อเรือจอดเทียบท่า 

3. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

  
 
 
 
 
 

/1.8 ต าแหน่ง ... 
 



- ๑๐ - 
 

 

 
 1.8 ต าแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 
  อัตราว่าง จ านวน 9 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(ก) ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือ 
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ 

 (ข) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและช านาญงานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. ถือท้ายเรือกลชายทะเล ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 3 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ 
ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือท้าย รักษาความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้การได้ ดูแลรักษาความสะอาด
ตัวเรือและสิ่งของตั้งแต่สะพานเดินเรือถึงดาดฟ้าเรือ เข้าเวรยามขณะ
เดินเรือและเรือจอด  

3. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 
 1.9 ต าแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3 
  อัตราว่าง จ านวน 6 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 (ก)  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง 
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ 

 (ข)  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและช านาญงานในหน้าที่เป็นเวลา 
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ถือท้ายเรือกลชายทะเล ซึ่งมีขนาดเกิน 30 ตันกรอสส์ ตามค าสั่งของ

ผู้บังคับบัญชาสั่งขณะเดินทาง 
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือท้าย รักษาความสะอาด 

เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้การได้ ดูแลความสะอาดตัวเรือและ
สิ่งของตั้งแต่สะพานเดินเรือถึงดาดฟ้าเรือ เข้าเวรยามขณะเดินเรือและ
เรือจอด 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

 
  

/1.10 ต าแหน่ง ... 



- ๑๑ - 
 

 

 
1.10 ต าแหน่ง ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 2 
  อัตราว่าง จ านวน 10 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(ก) ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือเทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ  

 (ข)  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและช านาญงานในหน้าที่ และ 
 (ค)  เคยปฏิบัติหน้าที่ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ
ความช านาญในการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้อง 
เครื่ อ งจั กรยนต์ ของ เ รื อกลชายทะเล  ซึ่ งมี ก าลั ง เครื่ อ งยนต์ 
ไม่เกินกว่า 125 กิโลวัตต์ (เกินกว่า 60 แรงม้า) 

2. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 
 1.11 ต าแหน่ง ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 3 
  อัตราว่าง จ านวน 6 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(ก) ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือเทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ 

 (ข)  มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 
 (ค)  เคยปฏิบัติหน้าที่ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ

ความช านาญสูงในการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้อง
เครื่องจักรยนต์ของเรือกลชายทะเล ซึ่งมีก าลังเครื่องยนต์เกินกว่า 250 
กิโลวัตต์ 

2. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 

/1.12 ต าแหน่ง ... 
 



- ๑๒ - 
 

 

 
 1.12 ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
  อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. (ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่ 
และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย คือ ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 
หรือชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4 และ 

     (ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 ปี หรือเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

 2.  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่และ
เคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย คือ ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 
หรือชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ขับและควบคุมการท างานของเครื่องจักรกลขนาดหนักให้ได้ประสิทธิภาพ

ตามสมรรถนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
2. ซ่อมบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
3. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา 


