ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
----------------------------------ด้ว ยกรมศุล กากร ประสงค์จ ะรับ สมัค รสอบคัด เลือ กบุค คลเพื่อ จ้า งเป็น ลูก จ้า งชั่ว คราว
กรมศุ ล กากร จานวน 12 ตาแหน่ ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จานวนตาแหน่งว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 นิติกร
1.2 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
1.3 นักวิชาการเงินและบัญชี
1.4 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1.5 เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.6 ศุลการักษ์
1.7 กะลาสี
1.8 นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
1.9 นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3
1.10 ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 2
1.11 ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 3
1.12 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็ น ผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
/(4) เป็น ...

-๒(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็ น ผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(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
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้
เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วัน ที่
24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน
ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(2) กรอกข้ อ ความให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ ก าหนด ระบบจะ
กาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหาก
ไม่มีเ ครื่อ งพิม พ์ใ นขณะนั้น ให้ทาการบัน ทึก ข้อ มูล เก็บ ไว้ใ นรูป แบบ File ลงในสื่อบัน ทึก ข้อ มูล เพื่อ พิม พ์
แบบฟอร์มการชาระเงินในภายหลัง
/ในกรณี ...

-๓ในกรณีไ ม่ส ามารถพิม พ์แ บบฟอร์ม การชาระเงิน หรือ บัน ทึก ข้อ มูล ได้ ผู้ส มัค ร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ภายในเวลาทาการ
ของธนาคาร โดยผู้ ส มั ครสอบจะต้ องช าระค่ าธรรมเนีย มการให้ บริ การของธนาคารในการสมั ครสอบทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet) ให้กับธนาคารผู้ให้บริการ จานวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ทั้งนี้ การรับสมัคร
สอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3.3 ผู้ส มัค รที่ชาระค่า ธรรมเนีย มการให้บ ริก ารของธนาคารในการสมัค รสอบแล้ว
จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนดเลขประจาตัว สอบตามลาดับ ของการชาระค่าธรรมเนียมการ
ให้ บริ การของธนาคารในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิม พ์ใ บสมั ค รที่มีเลขประจาตัวสอบ
หลั งจากช าระค่ าธรรมเนี ยมในการสมั ครสอบ แล้ ว 2 วั นท าการ ทางอิ นเทอร์ เน็ ตที่ เว็ บไซต์
http://job.customs.go.th
3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
(2) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดในแต่ละตาแหน่ง
(3) ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสาหรั บ
ตาแหน่ง ตามประกาศรับ สมัครสอบแข่ง ขัน ในข้อ 2.2 โดยต้อ งเป็น ผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติข องสถานศึก ษานั้น ภายในวัน ปิด รับ สมัค รสอบ คือ วัน ที่ 11 ธัน วาคม 2557
ทั้ง นี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลัก สูต รของสถานศึก ษาใดนั้น จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบี ย บที่เกี่ย วกับ การสาเร็ จ การศึ กษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
(4) ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอก
ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
(5) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสาหรั บ ตาแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบ โดยผู้ ส มั ค รสอบ
จะต้ อ งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จาก
ผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครสอบดังกล่าว กรมศุลกากรจะถือว่าการรับสมัครสอบและการเข้ารับ
การสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ในกรณีเลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา
คลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
/5. หลักสูตร ...

-๔5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
วิธีการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย หลักสูตรการทดสอบภาค
ความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
วิธีการสอบคัดเลือก
1. ภาคความรู้ทั่วไป
และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง

วิธีการสอบ

คะแนนเต็ม

ตาแหน่ง

1.1 สอบข้อเขียน
(1) ความรู้ทั่วไป
(2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
(3) ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร
(4) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตาม
ตาแหน่ง
(5) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
(6) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

100 คะแนน

ทุกตาแหน่ง

1.2 สอบปฏิบัติ
ผ่าน / ไม่ผ่าน
(1) ว่ายน้า
- ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า
ผ่าน
- หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่า
ผ่าน
(2) วิ่ง
- ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30
วินาที ถือว่าผ่าน
- หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30
วินาที ถือว่าผ่าน
1.3 ทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
- ทดสอบเกี่ยวกับการเดินเรือ
2. ภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง

- การทดสอบขับรถ
สอบสัมภาษณ์

สอบว่ายน้า และสอบวิ่ง
1. ศุลการักษ์
2. กะลาสี
3. นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
4. นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3
5. ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 2
6. ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 3
สอบวิ่ง
ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก

ผ่าน / ไม่ผ่าน 1. นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
2. นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3
ผ่าน / ไม่ผ่าน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
100 คะแนน
ทุกตาแหน่ง

6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 การสอบภาคความรู้ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดย
วิธีการสอบข้อเขียน ในทุกตาแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะตาแหน่งที่กาหนด) และสอบสัมภาษณ์ต่อไป
6.2 การทดสอบภาคปฏิบัติ เฉพาะตาแหน่งที่กาหนดให้เข้ารับการทดสอบตามข้อ 5.
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
(1) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยการทดสอบว่ายน้า
ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้าตามเกณฑ์ที่กาหนดจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่งต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกายทั้ง 2 ประเภท จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติต่อไป
/(2) การทดสอบ ...

-๕(2) การทดสอบปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ (ผ่ า น/ไม่ ผ่ า น) โดยการทดสอบ
การเดินเรือ สาหรับผู้สมัครสอบเฉพาะตาแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2 นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3
เท่านั้น และการทดสอบการขับรถ สาหรับผู้สมัครสอบในตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักเท่านั้น
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนดนี้แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
6.3 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทุกตาแหน่ง)
ผู้สมัครสอบทุกตาแหน่ง สอบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบในแต่ละภาคตามที่กาหนด
จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ เฉพาะผู้สมัครสอบตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ให้นาหลักฐานแสดงผลงานที่ผ่านมาของตนเอง
หรือผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) มาแสดง เพื่อใช้ประกอบในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วย
ทั้ ง นี้ จะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบได้ ค ะแนนในแต่ ล ะภาค
ไม่ ต่ากว่าร้อยละ 60
7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลาดับผู้สอบ
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ กรณีมีผู้ที่ ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลข
ประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้ นี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
8. เงื่อนไขการจ้าง
8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
อัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ
8.2 ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกรมศุลกากร
จะต้องทาสัญญาเพื่อประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตาแหน่งที่ได้รับการจ้าง และ
กรมศุลกากรจะใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ จ้างให้ดารงตาแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกับ
ตาแหน่งที่เปิดสอบ โดยกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกตาแหน่งที่จะทาการจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ) ชูชัย อุดมโภชน์
(นายชูชัย อุดมโภชน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

-๖บัญชีแนบท้าย ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

1. ตาแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จานวนตาแหน่งว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 ตาแหน่ง
นิติกร
อัตราว่าง
จานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชานิติศาสตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา
กฎหมายเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บของทางราชการที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล สนับสนุนการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ทั น กั บ สถานการณ์ แ ละอ านวยความ
สะดวกในการทางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย
3. ศึ ก ษาข้ อ มู ล รวบรวม แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมาย เสนอ
ความเห็นในการดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้อง
ทุ ก ข์ การพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม รวมถึ ง การด าเนิ น การใด ๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

/1.2 ตาแหน่ง ...

-๗1.2 ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
อัตราว่าง
จานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย
และภาษาต่ า งประเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ องค์ ก ร
ระหว่างประเทศ
2. รวบรวมข้อ มูล วิเ คราะห์ และติด ตามประเมิ นผล จั ดทาบัน ทึก สรุ ป
รายงานการประชุ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
3. จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ส าหรั บ การเจรจาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
ต่างประเทศเพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ส่งเสริม สนับสนุนดาเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน
ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวข้ องกั บงานความร่ว มมือ เพื่ อให้ ดาเนินการเป็น ไปด้ ว ยความ
ราบรื่น
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
1.3 ตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราว่าง
จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญา ซึ่งมี
ลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเงินการงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วน
ราชการ ศึกษาการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์
งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง การตรวจสอบความถูกต้องของ
ผู้ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
/1.4 ตาแหน่ง ...

-๘1.4 ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราว่าง
จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือ
สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจั ดทาแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่และ
ตารางแสดงสถิติข้อมูลต่า ง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย
ภาพยนตร์ เครื่ อ งฉายภาพนิ่ ง เครื่ อ งเสี ย งต่ า ง ๆ เพื่ อ ประกอบ
การประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่าง ๆ
3. เก็บรักษาซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์
4. ติ ดตามและรวบรวมการจั ดท ารายงานผลการปฏิ บั ติ งาน น าเสนอต่ อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
1.5 ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราว่าง
จานวน 48 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ
เก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ
3. รวบรวมข้ อ มู ล หรื อ จั ด เตรี ย มเอกสาร การเตรี ย มการประชุ ม และ
จดบันทึกรายงานการประชุม
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
/1.4 ตาแหน่ง ...

-๙1.6 ตาแหน่ง
ศุลการักษ์
อัตราว่าง
จานวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุก
และขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร
และการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
1.7 ตาแหน่ง
กะลาสี
อัตราว่าง
จานวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ก) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
(ข) มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดู แ ลรั กษา ควบคุ มเฝ้ า ท าความสะอาดขู ด สนิ ม และทาสี เรื อ ตรวจ
บ ารุงรั กษาตั วเรือ อุปกรณ์เครื่องมื อเครื่องใช้ทุ กชนิดของเรือ ให้ อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน ตลอดจนทาหน้าที่ธุรการและดูแล
รักษาเรือเมื่ออยู่ในที่จอดปกติ
2. ควบคุมรับผิดชอบการพัสดุและดูและกว้านสมอสาหรับดึงหรือหย่อนเชือก
เรือเมื่อเรือจอดทอดสมอและเมื่อเรือจอดเทียบท่า
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

/1.8 ตาแหน่ง ...

- ๑๐ 1.8 ตาแหน่ง
นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
อัตราว่าง
จานวน 9 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ก) ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือ
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
(ข) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชานาญงานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. ถือท้ายเรือกลชายทะเล ซึ่งมีขนาดเกินกว่า 3 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอสส์
ตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือท้าย รักษาความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้การได้ ดูแลรักษาความสะอาด
ตัวเรือและสิ่งของตั้ งแต่สะพานเดินเรือถึงดาดฟ้าเรือ เข้าเวรยามขณะ
เดินเรือและเรือจอด
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
1.9 ตาแหน่ง
นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3
อัตราว่าง
จานวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ก) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง
หรื อ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ใน
น่านน้าไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
(ข) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชานาญงานในหน้าที่เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ถือท้ ายเรื อกลชายทะเล ซึ่ งมี ขนาดเกิ น 30 ตั นกรอสส์ ตามค าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชาสั่งขณะเดินทาง
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือท้าย รักษาความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้การได้ ดูแลความสะอาดตั วเรือและ
สิ่งของตั้งแต่สะพานเดินเรือถึงดาดฟ้าเรือ เข้าเวรยามขณะเดินเรือและ
เรือจอด
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
/1.10 ตาแหน่ง ...

- ๑๑ 1.10

ตาแหน่ง
ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 2
อัตราว่าง
จานวน 10 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ก) ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือเทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
(ข) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชานาญงานในหน้าที่ และ
(ค) เคยปฏิบัติหน้าที่ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ
ความช านาญในการควบคุ ม ดู แล บ ารุ งรั ก ษา และแก้ ไขข้ อขั ดข้ อ ง
เครื่ องจั กรยนต์ ของเรื อกลชายทะเล ซึ่ งมี ก าลั งเครื่ องยนต์
ไม่เกินกว่า 125 กิโลวัตต์ (เกินกว่า 60 แรงม้า)
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

1.11 ตาแหน่ง
ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น 3
อัตราว่าง
จานวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ก) ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือเทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
(ข) มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
(ค) เคยปฏิบัติหน้าที่ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ
ความช านาญสู งในการควบคุ ม ดู แล บ ารุ งรั กษา และแก้ ไขข้ อขั ดข้ อง
เครื่องจักรยนต์ของเรือกลชายทะเล ซึ่งมีกาลังเครื่องยนต์เกินกว่า 250
กิโลวัตต์
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

/1.12 ตาแหน่ง ...

- ๑๒ 1.12 ตาแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อัตราว่าง
จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. (ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานในหน้าที่
และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย คือ ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2
หรือชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4 และ
(ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชานาญงานในหน้าที่และ
เคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย คือ ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2
หรือชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขับและควบคุมการทางานของเครื่องจักรกลขนาดหนักให้ได้ประสิทธิภาพ
ตามสมรรถนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. ซ่อมบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนัก
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

