ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
…………..……………..
ด้วยกรมศุลกากร จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง
เจ้าพนักงานเดิน เรือปฏิบัติงาน ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. 2551 ประกอบกับ หนัง สือ สานัก งาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวัน ที่
11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 จึงประกาศรับสมั ครคัดเลือก
เพื่อ บรรจุ และแต่ งตั้ง บุ ค คลเข้ ารั บ ราชการในตาแหน่ งเจ้ าพนั กงานเดินเรือปฏิบัติ งาน โดยมี รายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
2. จานวนอัตราว่างครั้งแรก
จานวนอัตราว่างบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยปฏิบัติงานเดินเรือ ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้น ตอน และวิ ธีการที่ชั ดเจน ภายใต้การกากับ แนะน า ตรวจสอบ ปฏิ บัติง านอื่ นตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย
ปฏิบัติง านทั้ง ในส่ว นกลางและส่ว นภูมิภ าค และสามารถปฏิบัติง านเป็น กะหรือ เป็น ผลัด หมุน เวีย น
ตามช่วงระยะเวลาได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บั ติ ง านในด้ า นการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล และอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรสัตว์น้า เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล
(2) รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน จัดทารายงานและนาเสนอผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน
(3) ควบคุม ทิศ ทางเรือ ให้เ ดิน อยู่ใ นเส้น ทางที่ไ ด้รับ มอบหมาย และหลบหลีก
สิ่งกีดขวางต่าง ๆ เพื่อให้เรือสามารถเดินไปถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ
(4) ดูแล และบารุงรักษาเรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินเรือ
เพื่อให้มีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
(5) จัด เตรีย มแผนงานการซ่อ มประจาปีข องอุป กรณ์ เช่น ตัว เรือ เครื่อ งยนต์
และเครื่องจั กร เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทาการพิจารณาอนุมัติแผนงานดังกล่าวต่อไป
(6) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ เป็ น
การสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
/3.2 ...

-23.2 ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้บ ริการ หรือขอความช่ว ยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ตามนโยบายของกรมศุลกากร
(3) เข้าร่วมการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
มาตรการอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และภัยธรรมชาติต่าง ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มชาวประมงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
(4) แนะนาการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเรือ และวิธีการเดินเรือ เพื่อช่วยให้ผู้ทาการเดินเรือ
สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่ รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็ นผู้ เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินหี้ รือตามกฎหมายอื่น
/(10) เป็นผู้ เคย ...

-3(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลื อกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
(1) ได้ รั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) หรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บ
เดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1) ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ ฝั่ง
ขนาดต่ากว่า 500 ตัน กรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ ไม่ต่ากว่านี้
(2.2) ประกาศนีย บัต รนายเรือ ของเรือ กลเดิน ทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ากว่า
500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่า เทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
(2.3) ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่า เทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
5. กาหนดการ และวิธีการรับสมัคร
5.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)
ได้ที่ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร ถนนสุ นทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลด
รายละเอีย ดและใบสมั ครได้ ทาง www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”
5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.
/5.3 ผู้สมัคร ...

-45.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องชาระค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน 200 บาท
การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในวันและเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ กรมศุลกากร
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผู้ส มัค รเข้า รับ การคัด เลือ กต้อ งเป็น ผู้มีวุฒิก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบัติเ ฉพาะ
สาหรั บ ตาแหน่ ง ตามประกาศรั บ สมั ค รในข้ อ 4.2 โดยต้ อ งเป็ น ผู้ สาเร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ อนุ มั ติ จาก
ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึก ษาใดนั้น จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บที่เ กี่ย วกับ การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
5.5 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาและไม่สวมหมวก ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
(2) ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ฉบับจริงพร้อมสาเนา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ในกรณีที่ไ ม่ส ามารถนาหลัก ฐานการศึก ษาดัง กล่า วมายื่น พร้อ มใบสมัค รได้
ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) ประกาศนี ย บั ต รผู้ ทาการในเรื อ ฉบั บ จริ ง พร้ อ มสาเนา จานวน 1 ฉบั บ
โดยประกาศนียบัตรดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่ อ - นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง
และลงชื่อกากับไว้ด้วย
/ผู้สมัคร ...

-5ผู้ส มัค รเข้า รับ การคัด เลือ กจะต้อ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่า
เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค ร และผู้ ส มั ค รต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในใบสมั ค ร
พร้ อ มทั้ ง ยื่ น เอกสารหลั ก ฐานให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตรงตามความเป็ น จริ ง ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาด
อั น เกิ ด จากผู้ ส มั ค รไม่ ว่ า ด้ ว ยกรณี ใ ด ๆ หรื อ ตรวจพบว่ า เอกสารหลั ก ฐานซึ่ ง ผู้ ส มั ค รนามายื่ น ไม่ ต รง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครนี้ กรมศุลกากรจะถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้
มาตั้งแต่ต้น และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
คัดเลือก
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ www.customs.go.th
หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
7.1 การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน
7.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้า, วิ่ง)
การทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบการวางแผนเส้นทางการเดินเรือและการขับเรือ) และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
(1) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด)
(1.1) ว่ายน้า แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ชาย ระยะทาง 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
- หญิง ระยะทาง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่า ผ่าน
ผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้า จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่ง โดยการวิ่ง
มีเกณฑ์การทดสอบ ดังนี้
(1.2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
- หญิง ระยะทาง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่า ผ่าน
ผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้าและวิ่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคปฏิบัติ
(2) การสอบภาคปฏิบัติ โดยเป็นการทดสอบการวางแผนเส้นทางการเดิน เรือ
และการขับ เรือ ผู ้ที่ผ่า นการทดสอบภาคปฏิ บัติ จึง จะมีสิท ธิเ ข้า สอบภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) ต่อไป
/(3) การสอบ ...

-6(3) การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือก
จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมศุลกากรกาหนดให้มีการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งก่อน
และเมื่อผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิส อบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งต่อไป
8. เกณฑ์การตัดสิน
8.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
8.2 ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
9.1 กรมศุ ล กากร จะประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก โดยเรี ย งลาดั บ ที่ จ าก
ผู้ได้ค ะแนนรวมสูง ลงมาตามลาดับ โดยมีเ กณฑ์ก ารพิจ ารณาที่เ ชื่อ มโยงกับ ระดับ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมศุลกากรกาหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้สอบได้คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนน
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า
9.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โดยได้ รั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ ที่ กาหนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสาหรั บ ตาแหน่ ง นั้ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้
ในประกาศรับสมัครข้อ 1
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่าง
เพิ่มอีก กรมศุลกากรอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดาเนินการคัดเลือกใหม่
ก็ได้

/11. เงื่อนไข ...

-711. เงื่อนไขที่ผู้สมัครควรทราบ
กรมศุล กากรจะไม่รับโอนผู้ ไ ด้รับ การคัดเลือ กที่เป็น ข้า ราชการหรือ พนักงานของรัฐ
ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ที่ไ ด้รับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น เวลาไม่น้อ ยกว่า 1 ปี โดยห้า มโอนไปส่ว นราชการอื่น เว้น แต่ล าออก
จากราชการ
กรมศุลกากร ดาเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ใ นประกาศนี้ ดัง นั้น หากมีผู้ใ ดแอบอ้า งว่า สามารถช่ ว ยเหลือ ให้ท่า นผ่า นการคัด เลือ ก
หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทางโทรศัพท์
เลขหมาย 0 2667 6352 และ 0 2667 6353 หรือทางโทรสารเลขหมาย 0 2667 6932
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

ไพศาล ชื่นจิตร
(นายไพศาล ชื่นจิตร)
รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

เลขที่สมัคร 592101..............................
แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................
สัญชาติ...................เกิดวันที่..........เดือน....................พ.ศ................อายุ............ปี.........เดือน
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจาตัวประชาชน............................................ออกให้ ณ อาเภอ.................................................
จังหวัด.....................................วันที่............เดือน...............................พ.ศ..................เป็นผู้
ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และสาเร็จการศึกษาวุฒิ.......................................................
ซึ่งได้รับอนุมัติการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา..............................................................................................................
ประเทศ........................................................................................วันที่..............เดือน.............................พ.ศ....................
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการ
ในส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ โดยได้รับวุฒิ...........................................................................ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา
ดังกล่าวจาก สถานศึกษา........................................................................วันที่...............เดือน......................พ.ศ.................
สาเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกบรรจุได้ คือวุฒิ.....................................................
ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา.........................................................................................................
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ......................... และข้าพเจ้า ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทาการในเรือ
ตามพระราชบัญญัติการเดิน เรื อน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ........................................
............................................................................................................................................................................................
เคยสอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง............................................. ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ของกรม/สานักงาน......................................................... ลงวันที่...........เดือน...................พ.ศ...............และถึงลาดับที่
ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและขณะนี้บัญชีผลการสอบแข่งขันตาแหน่งดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
ขอสมัครเข้ารับการคัดเลื อกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตาแหน่ง ..........
ศุลกากร
เจ้
า
พนั
ก
งานเดิ
นเรือปฏิบัติงาน
..............................................................ของกรม/ส
านักงาน...............................................................และขอแจ้
งข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่เกิด จังหวัด..........................................ภูมิลาเนา..........................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่.......................
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................ตาบล/แขวง......................................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.............. e - mail address ……………………....….……
โทรศัพท์............................................โทรศัพท์มือถือ..................................................
อาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่ง.....................................................
ข้าราชการประเภทอื่น ตาแหน่ง..............................................................
กาลังศึกษาต่อ
อื่นๆ.........................................................................................................................................................

-2สถานที่ทางาน กรม/บริษัท.....................................................................กอง/ฝ่าย..............................................................
e - mail address …………………….………………………..…………………โทรศัพท์.....................................................................
สถานภาพสมรส

โสด

สมรส

หม้าย

หย่า

ชื่อสามี/ภรรยา...................................................................................สัญชาติ.........................อาชีพ..................................
ชื่อบิดา...............................................................................................สัญชาติ.........................อาชีพ..................................
ชื่อมารดา...........................................................................................สัญชาติ.........................อาชีพ..................................
2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบสาเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือกมาพร้อม
ใบสมัคร)
วุฒิที่ได้รับ

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

คะแนนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

ชื่อสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั้งแต่...........ถึง........

3. ประวัติการทางาน/การฝึกงาน
สถานที่ทางาน/ฝึกงาน

ตาแหน่ง/ลักษณะงาน

เงินเดือนสุดท้าย
ก่อนออก

ระยะเวลา
ตั้งแต่...........ถึง........

เหตุผลที่ออก

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................ผู้สมัคร
(........................................................)
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.............

