
 

 
                                                
                      

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
---------------------------------- 

  ด้วยกรมศุลกากรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน  
  1.1 ต าแหน่งนายเรือ  
 1.2 ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน้ า        
 1.3 ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล           
 1.4 ต าแหน่งต้นกล 
 1.5 ต าแหน่งช่างเครื่องเรือ 
 1.6 ต าแหน่งกะลาสี 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

 (1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที ่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี  

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 

/หมายเหต.ุ.. 
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 หมายเหตุ ผู ้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที ่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ                      
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน โดยจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
28 กันยายน 2564  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่  
ช้ัน 1 อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันท่ี                  
14 - 20 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 
13.00 - 16.30 น . ทั้ งนี้ผู้สนใจสมัครสอบสามารถดาวน์ โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง 
www.customs.go.th หัวข้อ  “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร) จ านวน 3 รูป 

 (2) ยื่น/แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง 
(3) เอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

(3.1) ต าแหน่งนายเรือ  ใช้ส าเนาประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้ายเรือ                 
ของเรือเดินในประเทศ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย                    
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ านวน 1 ฉบับ  

(3.2) ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน้ า ใช้ส าเนาประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้าย
เรือกลล าน้ าช้ันสอง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย                           
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ านวน 1 ฉบับ 

(3.3) ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ใช้ส าเนาประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่า
นายท้ายเรือกลเดินทะเลช้ันหนึ่ง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย                       
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ านวน 1 ฉบับ 

(3.4) ต าแหน่งต้นกล ใช้ส าเนาประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือช้ันสาม หรือ               
นายช่างกลเรือช้ันสามช านาญงาน หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย                      
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ านวน 1 ฉบับ 

(3.5 ) ต าแหน่งช่างเครื่องเรือ ใช้ส าเนาประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่าคนใช้ 
เครื่องจักรยนต์ช้ันหนึ่ง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย                       
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ านวน 1 ฉบับ 

ผู้สมัครสอบต าแหน่งนายเรือ ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน้ า ต าแหน่งนายท้าย
เรือกลชายทะเล ต าแหน่งต้นกล และต าแหน่งช่างเครื่องเรือ ประกาศนียบัตรดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุ                          
ในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันท่ี 20 ธันวาคม 2564  

/(3.6) ต าแหน่ง... 
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(3.6) ต าแหน่งกะลาสี ใช้ส าเนาคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น               
(ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  และส าเนาระเบียน                   
ผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ               
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 

ในกรณีที่ ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่ าวมายื่นพร้อมใบสมั ครได้                 
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมั ติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 

 (4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)           
ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ   

ท้ังน้ี ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง                
และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสอบ  
ผู้สมัครสอบต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสอบ ต าแหน่งละ 300 บาท การสมัครสอบ                    

จะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในวันและเวลาที่ก าหนด โดยผู้สมัครจะได้รับเลขประจ าตัวสอบ 
ตามล าดับการช าระค่าธรรมเนียมในการสอบ ทั้งนี้ กรมศุลกากรขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบไม่ว่ากรณีใด 
ๆ ทั้งสิ้น  

4. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
4.1 ผู ้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้มากกว่า 1 ต าแหน่ง แต่ให้สมัครได้               

ไม่เกิน 2 ต าแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน 
เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง  

4.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีประกาศนียบัตรผู้ท าการบนเรือ หรือเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครในข้อ 2.2 โดยผู้สมัครต าแหน่งนายเรือ 
ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน้ า ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ต าแหน่งต้นกล และต าแหน่งช่างเครื่องเรือ 
ประกาศนียบัตรผู้ท าการบนเรือดังกลา่วจะต้องไม่หมดอายุในวันปิดรับสมัครสอบ และต าแหน่งกะลาสี ต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันท่ี 20 ธันวาคม 2564             
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรของสถานศึกษาใดน้ันจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 

4.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผูข้าดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ   

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน  

กรมศุลกากรจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ช้ัน 1 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

 /6. หลักเกณฑ์... 

http://www.customs.go.th/
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธี 

การประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหต ุ
การประเมินฯ ครั้งท่ี 1 
การทดสอบความรู้
ความสามารถ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน 
 

100 คะแนน การสอบข้อเขียน (ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป 
ความรู้ เกี่ ยวกับงานในหน้าที่ ตามต าแหน่ง 
จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรม
ศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

ทุกต าแหน่ง 

การประเมินฯ ครั้งท่ี 2 
1. การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 

ผ่าน / ไมผ่่าน 
 

เกณฑ์การทดสอบว่ายน้ า 
- ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน 
- หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน 
เกณฑ์การทดสอบว่ิง 
- ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที 
  ถือว่าผ่าน 
- หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน 
 

ทุกต าแหน่ง 
 
 
 
 

2. การสอบปฏิบัติ ผ่าน / ไมผ่่าน - การวางแผนการเดินเรือและรายการค านวณ 
(25 คะแนน) 
- การควบคุมเรือ (75 คะแนน) 
เกณฑ์การสอบปฏิบัติ  
- ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน 
 

เฉพาะต าแหน่ง 
- นายเรือ 
- นายท้ายเรือกล 
ล าน้ า 
- นายท้ายเรือกล
ชายทะเล 

3. การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน การสอบสัมภาษณ์ ทุกต าแหน่ง 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
7.1 การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียนในทุกต าแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนน

ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 
7.2 การประเมินฯ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยการสอบทั้งหมด 3 ส่วน คือ 

(1) การทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกาย เกณฑ์การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผา่น
ว่ายน้ าตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบว่ิงต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้ าและว่ิง จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ หรือสอบสัมภาษณ์ต่อไป  

(2) การทดสอบภาคปฏิบัติ เกณฑ์การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน เป็นการทดสอบส าหรับ
ผู้สมัครสอบเฉพาะต าแหน่งนายเรือ ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน้ า และต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล 
เท่านั้น และผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบการเดินเรือ) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป  

(3) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60  

 
 /ผู้ที่... 
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ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเปน็ไปตามล าดับคะแนน
ที่สอบได ้โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) และคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสมัภาษณ์) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ชั้น 1 
อาคาร 120 ปี  กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร 
www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” โดยการข้ึนบัญชี                          
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั ้งแต่วันประกาศรายชื่อผู ้ผ ่าน การเลือกสรร                   
แต่ ถ้ามี การเลือกสรรอย่างเดี ยวกันนี้ อีก  และได้ประกาศราย ช่ือผู้ ผ่ านการ เลือกสรรได้ ใหม่ แล้ ว                         
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้  เป็นอันยกเลิก 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และจะต้อง

ท าสัญญาจ้างตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

 ประกาศ  ณ   วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 
 

  (ลงช่ือ)      พันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ 
(นายพันธ์ทอง  ลอยกลุนันท)์ 

    รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
    อธิบดีกรมศุลกากร  

/ร่าง 
/พิมพ ์
/ตรวจ 
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บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

ลงวันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจา้งงาน  

1.1 ชื่อต าแหน่ง  นายเรือ     
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง  4 อัตรา 

     อัตราค่าตอบแทน 11,850 บาท 
 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้ายเรือของเรือเดินในประเทศ หรือ
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456              
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

1. ป ฏิบั ติหน้าที่ เดิ น เรือ ในประเทศ ซึ่ งมี เขตการเดิน เรือในล าน้ า             
และตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมหรือบังคับ  
การเดินเรือกลทะเล ซึ่งมีเขตการเดินเรือในล าน้ าและตามแนวชายฝั่ งทะเลของประเทศไทย                 
วางเส้นทางเดินเรือ หาทิศทางเดินเรือ สั่งการเดินเรือ ควบคุมการถือท้ายเรือ จัดวางระเบียบต่าง ๆ 
ภายในเรือและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งต าแหน่งนี้มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้                  
ความช านาญในวิชาการเดินเรือ 

๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย            
จากผู้บังคับบัญชา 

ทั้ง น้ี ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้ 
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1.2 ชื่อต าแหน่ง  นายท้ายเรือกลล าน้ า 
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง  4 อัตรา 

     อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท 
 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567  
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้ายเรือกลล าน้ าช้ันสอง หรือเทียบได้  
ในระดับ เดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  พระพุทธศักราช 2456              
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

1. ถือท้ายเรือและควบคุมเรือ ตามค าสั่งนายเรือ 
 2. ดูแลและบ ารุงรักษาความเรียบร้อยของระบบการถือท้ายเรือ อุปกรณ์                   
ช่วยในการเดินเรือและระบบควบคุมการเดินเรือทั้งก่อน และหลังการปฏิบัติงาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา  

ทั้ง น้ี ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้ 
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1.3 ชื่อต าแหน่ง  นายท้ายเรือกลชายทะเล   
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง  10 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 11,280  บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลช้ันหนึ่ง หรือเทียบได้  

ในระดับ เดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  พระพุทธศักราช 2456              
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

1. ถือท้ายเรือและควบคุมเรือ ตามค าสั่งนายเรือ 
 2. ดูแลและบ ารุงรักษาความเรียบร้อยของระบบการถือท้ายเรือ อุปกรณ์ช่วย                
ในการเดินเรือและระบบควบคุมการเดินเรือทั้งก่อน และหลังการปฏิบัติงาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา  

ทั้ง น้ี ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้ 
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1.4 ชื่อต าแหน่ง  ต้นกล   
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง  6 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 11,850 บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือช้ันสาม หรือนายช่างกลเรือช้ันสาม

ช านาญงาน หรือเทียบได้ในระดับ เดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย                      
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 1. ท าหน้ าที่ ควบคุมการท างานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เรือกล            
เดินทะเลเฉพาะเขต 
 2. ควบคุมการซ่อม การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือ                   
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เครื่องไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับช่างกลเรือ 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ระบบเครื่องจักร เครื่องยนต์ และโครงสร้างตัวเรือ               
ท ารายการและประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่างกลเรือ 
 4. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 ทั้ง น้ี ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.5 ชื่อต าแหน่ง... 
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1.5 ชื่อต าแหน่ง  ช่างเครื่องเรือ   
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง  6 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ช้ันหนึ่ง หรือเทียบได้  

ในระดับ เดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  พระพุทธศักราช 2456              
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 1. ปฏิบัติ งานในฐานะช่าง ที่ มี ลักษณะต้องใช้ทักษะประสบการณ์                  
และความช านาญในการควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต และเรือกลล าน้ า                      
โดยปฏิบัติงานอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อมบ ารุงรักษา ติดตั้งการควบคุมท างาน   
ของเครื่องจักร  
 2. จัดเตรียมการใช้เครื่องจักร การตรวจซ่อมบ ารุง ติดตั้ง ควบคุมดูแล            
ตัวเรือ เครื่องจักรเรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น 
 3. ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา  
 ทั้ง น้ี ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.6 ชื่อต าแหน่ง... 



- 6 - 
 

  

1.6 ชื่อต าแหน่ง  กะลาส ี   
กลุ่มงาน  บริการ 
อัตราว่าง  5 อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 10,430  บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

1. ดูแลรักษา ควบคุม เฝ้าท าความสะอาด ขูดสนิม และท าสีเรือ ตรวจบ ารุงรักษา
ตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน 
ตลอดจนท าหน้าที่ธุรการ และดูแลรักษาเรือเมื่ออยู่ในที่จอดปกติ 

2. ควบคุมรับผิดชอบการพัสดุ และดูแลกว้านสมอส าหรับดึงหรือหย่อน
เชือกเรือ เมื่อเรือจอดทอดสมอ และเมื่อเรือจอดเทียบท่า 

3. ปฏิบัติหน้าที ่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น  ๆ ตามที ่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

ทั้ง น้ี ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้ 
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ใบสมัครส ำหรับพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

กรมศุลกำกร 
                 --------------------------------------- 

 
 

ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว)….................................................................. 

สมัครต าแหน่ง 
.......................................................................... 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้
.....................................................................................................
.....................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................... 
Email Address........................................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน...............................................
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................
วันเดือนปีทีอ่อกบัตร....................................................................
วันเดือนปีที่บัตรหมดอายุ............................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
.................................... 

อายุ  
................................ 

สถานที่เกิด 
.................................. 

เชื้อชาติ 
.............................. 

สถานภาพสมรส 
.................................... 
การรับราชการทหาร 
.................................... 

สัญชาติ 
.............................. 
ศาสนา 
.............................. 

อาชีพปัจจุบัน................................................................... .......................................................................................... 

เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน.............................................................................. ..................................................... 

ข้อมูลกำรศึกษำและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา/หน่วยงาน ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / วิชาเอก 
จาก ถึง 

    

    

ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ท ำงำน (โปรดให้รำยละเอียดของงำนที่ท ำในช่วง 3 ปีหลัง) 
ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ 

ของหน่วยงาน 
ต าแหน่งงานและ 

หน้าที่โดยย่อ 
เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

จาก ถึง 
      

 
 

 
ติดรูปถ่ำย 

ขนำด 1.5 (2 นิ้ว) 
ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 

 

                          ใบสมัครเลขท่ี............................................................. 
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โปรดระบุควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำผ่ำนมำในช่วง 3 ปีหลัง ( ถ้ำมี ) 
.. 

 

โปรดให้ควำมเห็นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่ได้รับ และอธิบำยว่ำประสบกำรณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องำนที่สมัครใน
ครั้งนี้อย่ำงไรบ้ำง 
 

ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
  
 

บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับกำรท ำงำนของท่ำน เช่น ผู้บังคับบัญชำโดยตรง โปรดอย่ำระบุชื่อบคุคล
ที่เป็นญำติหรือเพื่อน) 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

    

 
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ 
หรือไม่ตรงกับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 

ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร 
 (......................................................................) 

    ยื่นใบสมัครวันที่..........เดือน......................พ.ศ............... 
 

 
 
 

 
  

หลักฐานของผู้สมัคร 
(    ) หลกัฐานครบถ้วน                      
(    ) มีปัญหา   คอื  ....................................................................... 
........................................................................................................ 
ลงลายมือช่ือ............................................เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสาร 
         ............./……………./……….. 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(    )  ตรงตามประกาศ  
(    ) ไมต่รงตามประกาศ…......................................................... 
................................................................................................... 
ลงลายมือช่ือ....................................................ผูต้รวจคุณสมบัติ 
           ............./……………./……….. 
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