ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้ว ยกรมศุล กากรประสงค์จ ะรับ สมัค รบุค คลเพื่อ จัด จ้า งเป็น พนัก งานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนด
ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตาแหน่งพนักงานประจาสานักงาน
1.2 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1.3 ตาแหน่งศุลการักษ์
1.4 ตาแหน่งกะลาสี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เ ป็น ผู้มีก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่ไ ด้ ไร้ค วามสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็น ผู้เคยต้อ งรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือ ลูก จ้า งของส่ว นราชการ พนัก งานหรือ ลูก จ้า งของหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนัก งาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายืน่ ด้วย
/สาหรับ...

-2สาหรับ พระภิก ษุห รือสามเณร ทางราชการไม่รับ สมัครสอบและไม่อาจให้ เข้ารับ
การเลื อกสรรเป็น พนัก งานราชการทั่ว ไปได้ ทั้ง นี้ ตามหนัง สือ กรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรี ฝ่า ยบริห าร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวัน ที่
17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมู ลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ภายในเวลาทาการ
ของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสอบ จานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้ ส มั ค รที่ ชาระค่ า ธรรมเนี ย มในการสอบแล้ ว จะได้ รั บ เลขประจาตั ว สอบ
โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมในการสอบ โดยสามารถตรวจสอบ
และพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจาตัวสอบหลังจากชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว 2 วันทาการ ทางอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4.2 ผู้ส มัครสอบสามารถเลือกสมัค รสอบได้เ พียง 1 ตาแหน่งเท่า นั้น เมื่อเลือกแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดในแต่ละตาแหน่ง
4.3 ผู้ส มัค รสอบต้อ งเป็น ผู้มีวุฒิก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบัติเ ฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายใน
วันปิดรับสมัค รสอบ คือวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บที่เกี่ย วกับการสาเร็จการศึ กษาตามหลัก สูต ร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
/4.4 การสมัคร...

-34.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้ น ถือว่าผู้ส มัครสอบเป็น ผู้ล งลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธี
การประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินฯ ครั้งที่ 1
การทดสอบความรู้
ความสามารถ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน

คะแนนเต็ม
100 คะแนน

การประเมินฯ ครั้งที่ 2
1. การทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย

ผ่าน / ไม่ผ่าน

2. การสอบสัมภาษณ์

100 คะแนน

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

การสอบข้อเขียน (ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ทุกตาแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร
ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ จรรยาของ
ข้าราชการกรมศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับงาน
ในหน้า ที่ตามต าแหน่ง และความรู้เ กี่ย วกั บ
ภาษาอังกฤษ)
การทดสอบว่ายน้า แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
เฉพาะตาแหน่ง
- ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน - ศุลการักษ์
- หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน - กะลาสี
การทดสอบวิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที
ถือว่าผ่าน
- หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน
การสอบสัมภาษณ์

ทุกตาแหน่ง
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-47. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียนในทุกตาแหน่ง ซึ่งผู้ สอบได้คะแนน
ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2
7.2 การประเมินฯ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยการสอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ
(1) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สาหรับตาแหน่ง ศุลการักษ์ และตาแหน่ง
กะลาสี เกณฑ์การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้าตามเกณฑ์ที่กาหนดจึงจะมีสิทธิเข้า รับการทดสอบ
วิ่งต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้าและวิ่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป
(2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนน
ที่สอบได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) และคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมศุล กากรจะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่า นการเลือ กสรรตามลาดับ คะแนนสอบ ณ ชั้น P
อาคาร 120 ปี กรมศุ ลกากร ถนนสุ นทรโกษา คลองเตย กรุ งเทพมหานคร หรื อทางเว็ บไซต์ กรมศุ ลกากร
www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และจะต้อง
ทาสัญญาจ้างตามทีก่ รมศุลกากรกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

ชัยยุทธ คาคุณ
(นายชัยยุทธ คาคุณ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตาแหน่ง
พนักงานประจาสานักงาน
กลุ่มงาน
บริการ
อัตราว่าง
13 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
11,280 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
นับตัง้ แต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานร่างหนังสือ เขียนบันทึกสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์
หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คาสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติงานทางการจัดทาสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
สถิติ ลงรหัส จาแนกหมวดหมู่ แบบสอบถาม
๓. ช่ ว ยในการส ารวจ รวบรวมหลั ก ฐานการประมวลข้ อ มู ล ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
๔. รวบรวมและจั ด ท าสถิ ติ สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ ตรวจส อบข้ อ มู ล
การนาเข้า/ส่งออกสินค้าที่รวบรวมจากใบขนสินค้า
5. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถิติ ให้บริการด้านข้อมูลสถิติต่าง ๆ แก่หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
๖. ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้
๗. ลงทะเบีย นรับ - ส่ง เอกสาร เบิก - จ่า ยพัส ดุ จัด ทาบัญ ชีเ บื้อ งต้น
และจัดเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสาคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๘. ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวกั บ
งานของสานักงาน
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
ทั้ ง นี้ ต้ อ งสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้
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-21.2 ชื่อตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กลุ่มงาน
บริการ
อัตราว่าง
7 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
11,280 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
นับตัง้ แต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณการเงินและบัญชี
2. จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารงบประมาณ การเงินและบัญชี ให้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. รวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดการจัดทางบประมาณและรายงาน
ด้านการเงินและบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการจัดทางบประมาณประจาปี หรืองบการเงินของหน่วยงาน
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารสาคัญเกี่ยวกับงบประมาณ
การเงินและบัญชีของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ งานอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
1.3 ชื่อตาแหน่ง
ศุลการักษ์
กลุ่มงาน
เทคนิคทั่วไป
อัตราว่าง
1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
11,280 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
นับตัง้ แต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้
ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง สาขาวิชาโลหะ การ
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาพณิชยการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติง านศุล กากร ซึ่ง มีลัก ษณะงานที่ป ฏิบัติเ กี่ย วกับ การควบคุม
การบรรทุ กและขนถ่ ายสิ นค้ า การเก็ บรั กษา การตรวจสอบ การจั ดเก็ บภาษี อากร และการป้ องกั น
ปราบปราม การหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
2. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ งานอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
ทั้ ง นี้ ต้ อ งสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้
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-31.4 ชื่อตาแหน่ง
กะลาสี
กลุ่มงาน
บริการ
อัตราว่าง
3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
10,430 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
นับตัง้ แต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลรักษา ควบคุม เฝ้าทาความสะอาด ขูดสนิม และทาสีเรือ ตรวจบารุงรักษา
ตัว เรื อ อุป กรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ทุกชนิดของเรือ ให้ อยู่ในสภาพเรียบร้อ ยและพร้อมที่จะใช้งาน
ตลอดจนทาหน้าที่ธุรการ และดูแลรักษาเรือเมื่ออยู่ในที่จอดปกติ
2. ควบคุมรับผิ ดชอบการพัส ดุ และดูแลกว้านสมอส าหรับดึงหรือหย่อน
เชือกเรือ เมื่อเรือจอดทอดสมอ และเมื่อเรือจอดเทียบท่า
3. ปฏิบัติห น้า ที่อื่น ที่เ กี่ย วข้อ งหรือ งานอื่น ๆ ตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
ทั้ ง นี้ ต้ อ งสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้

