สาเนา
ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้ว ย กรมศุล กากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนัก 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
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1.2 ตาแหน่งนิติกร
1.3 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
1.4 ตาแหน่งนายช่างศิลป์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เ ป็น ผู้มีก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้ า ที่ไ ด้ ไร้ค วามสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เ ป็น ผู้เ คยต้องรับ โทษจาคุก โดยคาพิพ ากษาถึง ที่สุ ด ให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี
(7) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐ วิสาหกิจ
หรื อ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
พนั กงานราชการ หรื อลู กจ้างของส่ว นราชการ พนักงานหรือลู กจ้างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ
………
/หรือ พนั กงาน...

-2หรื อ พนั กงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
สาหรับ พระภิกษุห รือสามเณร ทางราชการไม่รับ สมัครสอบและไม่อาจให้ เข้ารับ
การเลือ กสรรเป็น พนัก งานราชการทั่ว ไปได้ ทั้ง นี้ ตามหนัง สือ กรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรี ฝ่า ยบริห าร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา ทั่ว ประเทศ ตั้งแต่วัน ที่ 1 สิง หาคม 2562 ถึงวัน ที่ 9 สิงหาคม 2562 ภายในเวลาทาการ
ของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้สมัค รที่ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ
โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบ
และพิมพ์บัตรประจาตัวสอบที่มีเลขประจาตัวสอบได้เมื่อกรมศุลกากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4.2 ผู้ส มัครสอบสามารถเลือกสมัค รสอบได้เ พียง 1 ตาแหน่งเท่า นั้น เมื่อเลือกแล้ว
จะเปลี่ ย นแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดในแต่ละตาแหน่ง
....
/4.3 ผู้สมัครสอบ...

-34.3 ผู้ส มัค รสอบต้อ งเป็น ผู้มีวุฒิก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบัติเ ฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายใน
วัน ปิด รับสมัค รสอบ คือวัน ที่ 8 สิง หาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูต ร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บที่เกี่ย วกับการสาเร็จการศึ กษาตามหลัก สูต ร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้ น ถือว่าผู้ส มัครสอบเป็นผู้ล 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
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร
www.customs.go.th หั ว ข้ อ “ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ” หั ว ข้ อ ย่ อ ย “ข่ า วรั บ สมั ค รงาน” หรื อ เว็ บ ไซต์
http://job.customs.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธี
การประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
หลักสูตรและวิธีการประเมิน
การเลือกสรร
การประเมินความรู้
100 คะแนน การสอบข้อเขียน
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

การสอบปฏิบัติ
การประเมินความรู้
100 คะแนน การสอบสั ม ภาษณ์
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

หมายเหตุ
เฉพาะตาแหน่ง
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
- นิติกร
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
เฉพาะตาแหน่งนายช่างศิลป์
ทุกตาแหน่ง
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-47. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียนหรือการสอบปฏิบัติ ในทุกตาแหน่ง
ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2
7.2 การประเมินฯ ครั้งที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ ในทุกตาแหน่ง ผู้ผ่านการเลือกสรร
ต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ส อบได้คะแนนในการประเมินความรู้
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 กากรจะประกาศรายชื่อผู้ ผ่า นการเลือ กสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ ชั้น 1
อาคาร 120 ปี กรมศุ ลกากร ถนนสุ นทรโกษา คลองเตย กรุ งเทพมหานคร หรื อทางเว็ บไซต์ กรมศุ ลกากร
www.customs.go.th หั วข้ อ “ข่ าวประชาสั มพั นธ์ ” หั วข้ อย่ อย “ข่ าวรั บสมั ครงาน” หรื อเว็ บไซต์
http://job.customs.go.th โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และจะต้อง
ทาสัญญาจ้างตามทีก่ รมศุลกากรกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

บุญเทียม โชควิวัฒน
(นายบุญเทียม โชควิวัฒน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

/ร่าง
/พิมพ์
/ตรวจ

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
อัตราว่าง
5 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
18,000 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
นับตั้งแต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ คุณ วุ ฒิ ป ริญ ญาตรี ห รื อ คุณ วุ ฒิ อ ย่า งอื่ นที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะงานปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน
2. พิ จ ารณาให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ประกอบการก าหนดนโยบาย จั ด ท า
แผนงาน/โครงการและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานงาน/โครงการ
3. 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
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ
กรมศุลกากร
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แนวคิด ทั่ว ไปและขอบข่า ยการศึกษานโยบายสาธารณะ การกาหนด
นโยบายสาธารณะ การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ การแปลง
ยุท ธศาสตร์ไ ปสู่ก ารปฏิบ ัติ การวางแผนกลยุทธ์แ ละการบริห ารจัด การโครงการ การจัด ทาแผน
ปฏิ บั ติ ร าชการ และนโยบายและแผนระดั บ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ ภารกิจ ของกรมศุ ล กากร เช่ น
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น
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นิติกร
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
อัตราว่าง
4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
18,000 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
นับตัง้ แต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ คุณ วุ ฒิ ป ริญ ญาตรี ห รื อ คุณ วุ ฒิ อ ย่า งอื่ นที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชานิติศาสตร์
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่ อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอานวยความสะดวกในการทางาน โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น
ในการดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง
การดาเนิ น การใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารราชการ และการดาเนินคดี
ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
4. 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
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ
กรมศุลกากร
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายล้มละลาย
การพิทักษ์ทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการ และกฎหมายศุลกากร
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เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
อัตราว่าง
1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
18,000 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
นับตัง้ แต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ คุณ วุ ฒิ ป ริญ ญาตรี ห รื อ คุณ วุ ฒิ อ ย่า งอื่ นที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทาบันทึก สรุปรายงาน
การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชา
3. จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่ างประเทศ
เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ส่งเสริม สนับสนุน ดาเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน
ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ
เพื่อให้ดาเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
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
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ
กรมศุลกากร
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษ (Reading Comprehension, Grammar
and Structure, Vocabulary, Conversation)
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นายช่างศิลป์
กลุ่มงาน
เทคนิคทั่วไป
อัตราว่าง
1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
13,800 บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
นับตัง้ แต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร
3 ปี ต่อจากประกาศนีย บัตรมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา
เทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิ ดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน
ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความ
ได้อย่างดี
2. ใช้ แ ละควบคุ ม การใช้ เ ครื่ อ งโสตทั ศ นู ป กรณ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ เช่ น
กล้องถ่ายภาพวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ
3. ดู แ ล จั ด เก็ บ บ ารุ ง รั ก ษา ซ่ อ มแซมวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละโสตทั ศ นู ป กรณ์
ในการทางานให้เป็นระบบ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เ กี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ห รือตามที่ได้รับ มอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ โดยวิ ธี สอบปฏิ บั ติ
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เกี่ยวกับทักษะด้านการออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ดนิทรรศการ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการเขียนอักษร ภาพวาด และลายเส้น (Graphic Design) และทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

กรมศุลกากร
1. ภารกิจหลักของกรมศ ุลกากร
 จัดเก็บอากรจากของที่นาเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศลุ กากรเพื่อให้การจัดเก็บภาษี
อากรเป็ นไปตามเป้าหมายและเกิดความเป็ นธรรมแก่ผปู้ ระกอบการ
 มุง่ เน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก
ของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกได้
 พัฒนาระบบงานและการจัดองค์กรด้วยการนาระบบคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการบริหารงาน
 พัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการให้มีความสอดคล้องกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

2. วิสยั ทัศน์

3. พันธกิจ

องค์กรที่มงุ่ มัน่ ให้บริการศุลกากรเป็ นเลิศเพื่อการพัฒนา
ที่ยงั ่ ยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

 อานวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริม
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
 ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการ
ทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
 ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุม
ทางศุลกากร
 จัดเก็บภาษีอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ

4. ค่านิยมองค์กร

5. ค ุณธรรมอัตลักษณ์

I
S
M
I
L
E

- Integrity
- Service Mind/Self-esteem
- Modernization
- Innovation
- Learning
- Expert

รับผิดชอบ
Accountability

ส ุจริต
Integrity
จิตบริการ
Service Mind

 ตรงต่อเวลา และไม่เบียดบังเวลาราชการ
 ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ประสบผลสาเร็จ เป็ นไปตามมาตรฐาน
 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใส เป็ นธรรม
และตรวจสอบได้
 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความสุจริต ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ
 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
 บริการรวดเร็ว ด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ
 ใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็ นมิตรต่อ
ผูร้ ับบริการ

สร้างสรรค์โดย ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร

