
 

 

 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
และต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

……………………….. 

ด้วย กรมศุลกากร จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ  
1.1 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

 - จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 8 อัตรา 
 - อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.ก าหนด 

1.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 -  จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 10 อัตรา 
 -  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามท่ี ก.พ.ก าหนด 

1.3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 -  จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 16 อัตรา 
 -  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามท่ี ก.พ.ก าหนด  

2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 

2 และ 3 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1 ผู ้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัต ิทั ่ว ไป และไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36                  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย  
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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ข. ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.                  
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง             

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

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น  

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น  

(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน                
ในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)  
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้   
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อ พ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง     
ทางการเมืองแล้ว 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่   
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด                 
แนบท้ายประกาศนี ้

4. กำรรับสมัครสอบ 
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวำคม 2557 

ถึงวันที ่15 มกรำคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตำมขั้นตอนดังนี้ 
 (1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 
 (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  

/(3) พิมพ์... 
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 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  
 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู ้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

4.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 16 มกรำคม 2558 ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  

4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท  
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น   

4.4 ผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบ โดยจะก ำหนด              
เลขประจ ำตัวสอบตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ  โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร              
ที่ มี เลขประจ าตั วสอบหลั งจากช าระค่ าธรรมเนี ยมสอบแล้ ว 2 วั นท าการทางอินเทอร์ เน็ ตที่ เว็ บไซต์ 
http://job.customs.go.th 

5. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 
5.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต ำแหน่งเท่ำนั้น เมื่อเลือกแล้วจะ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง  
5.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ของ
สถานศึกษานั้น ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 15 มกรำคม 2558 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ         
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

5.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  

5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

6. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ 

ในวันที่ 30 มกรำคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 
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7. หลักสูตรและวิธีสอบ 
7.1 กำรสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน 

คะแนนเต็ม 200 คะแนน  
 - ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้เฉพาะต าแหน่ง ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบในการปฏิบัติราชการ 

7.2 กำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
 ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

 ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน และเม่ือสอบผ่ำน
กำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

8. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง เฉพาะผู้มีสิทธิสอบเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

8.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน 

8.2 ส าเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร 
โดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี ้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ของ
สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  15 มกราคม 2558 ในกรณีที่ไม่สามารถ
น าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  
โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
ก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

8.3 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น 
(ฉบับจริง) และส าเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จ านวน 1 ฉบับ  

8.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
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8.5 หนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) ดังนี้ 
 8.5.1 ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำรและต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล

ปฏิบัติกำร ใช้หนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) ระดับปริญญำตรี ขึ้นไป 
(ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ ในกรณีท่ียื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับปริญญาโท ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

 8.5.2 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน ใช้หนังสือรับรองผลการสอบ
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก. เดิม) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ฉบับจริง) 
พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

8.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
8.7 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญการ

สมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส ำเนำถูกต้อง” และ ลงลำยมือชื่อ 
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้ที่มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำหลักฐำนและเอกสำรทุกหน้ำ 

9. เกณฑ์กำรตัดสิน  
 9.1 ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

10. กำรขึ้นบัญชแีละกำรยกเลิกบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ 
 กรมศุลกากร จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน 
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิทีก่ าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1                                                           
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12. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขัน 
กรมศุลกากร ไม่รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

กรมศุลกำกร ด ำเนินกำรสอบแข่งขันด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภำคตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ ดังนั้น หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำ สำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนผ่ำนกำรสอบเพื่อบรรจุเข้ำรับ
รำชกำรหรือมีพฤติกำรณ์ในท ำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุล กำกรทรำบ 
ทำงโทรศัพท์เลขหมำย 0 2667 7000 ต่อ 5087 – 88, 0 2667 6351 - 53, 0 2667 7097 และ  
0 2667 7750 – 51 หรือ ทำงโทรสำรเลขหมำย 0 2667 6097  

 
ประกาศ ณ วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2557 

 
                                                             ลงชื่อ  สมชัย  สัจจพงษ์ 

   (นายสมชัย  สัจจพงษ์) 
                                                                    อธิบดีกรมศุลกากร 



เอกสารแนบท้าย 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

ต าแหน่งที่ 1 ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงาน
เป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียน ตามช่วงระยะเวลาได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมด าเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 (2)  วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์  
ของวัตถุ ตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 (3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความช านาญ 
จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน
ทางการค้า 
 (4) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้
และร่วมด าเนินการจัดฝึกอบรม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (5) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (6) ร่วมด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพ่ือให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ 

 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ 
ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 (2) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหร ือค ุณว ุฒ ิอย ่าง อื ่นที ่เท ียบได ้ในระดับเด ียวกัน  ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว 
 



เอกสารแนบท้าย 2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

ต าแหน่งที่ 2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการ

วางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ 
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการ

และความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร
และการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐ          
ในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

(4) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่งและการวางแผน
อัตราก าลังของส่วนราชการ 

(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์
การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการ
ด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา 

(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
(8) ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 

2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน  
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 (2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
และมาตรการต่าง ๆ  
 (3) ด าเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการจัดการงานบุคคล ทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
ของ ก.พ. แล้ว 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

ต าแหน่งที่ 3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียน ตามช่วงระยะเวลาได้ โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งาน

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ ประกอบในการท า

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
(3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง

ในการปฏิบัติงาน 
(4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ

ประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

2. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่

ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 

เพ่ือขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว 
 


