ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
และตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
………………………..
ด้ ว ย กรมศุ ล กากร จะด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในต าแหน่ ง
นักวิช าการศุล กากรปฏิบัติก าร ตาแหน่งนัก ทรัพยากรบุคคลปฏิ บัติก าร ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติก าร ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
- จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 80 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.กาหนด
1.2 ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 12 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.กาหนด
1.3 ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
- จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 12 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.กาหนด
1.4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 35 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ.กาหนด
1.5 ตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
- จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 12 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ.กาหนด
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลัก ษณะงานที ่ป ฏิบ ัต ิข องแต่ล ะต าแหน่ง ตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นรายละเอี ย ดของเอกสาร
แนบท้ายประกาศ 1 - 5
/3. คุณสมบัติ...

-23. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู ้ส มัค รสอบต้อ งมีค ุณ สมบัต ิทั ่ว ไป และไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็น ผู้เ ลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์
ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็ น กรรมการหรือผู้ ดารงตาแหน่งที่รับผิ ดชอบในการบริห ารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษไล่อ อก เพราะกระทาผิด วินัย ตามพระราชบัญ ญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็ น ผู้ เ คยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ ราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่ จ ะมีสิ ทธิได้รั บบรรจุเป็ น ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อ พ้นจากการเป็นผู้ ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว
/สาหรับ...

-3สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ด
แนบท้ายประกาศนี้
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน
2558 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
ในกรณีไ ม่ส ามารถพิม พ์แ บบฟอร์ม การช าระเงิน หรือ บัน ทึก ข้อ มูล ได้ ผู ้ส มัค ร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อ บันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงิน ไปชาระเงิน เฉพาะที่เ คาน์เ ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 - 1 ธันวาคม 2558 ภายในเวลาทาการของธนาคาร
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.4 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนด
เลขประจาตัว สอบตามลาดับ ของการชาระค่า ธรรมเนีย มสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิม พ์ใ บสมั ค ร
ที่ มี เ ลขประจ าตั ว สอบหลั ง จากช าระค่ า ธรรมเนี ย มสอบแล้ ว 2 วั น ท าการทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://job.customs.go.th
5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้ส มัค รสอบสามารถเลือ กสมัค รสอบได้ เ พีย ง 1 ตาแหน่ง เท่า นั้น เมื่อ เลือ กแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดในแต่ละตาแหน่ง
5.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ของสถานศึกษานั้น
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
/5.4 การสมัครสอบ...

-45.4 การสมัค รสอบตามขั้น ตอนดัง กล่า วข้า งต้น ถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ล งลายมือ ชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรั บ สมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอีย ดต่า งๆ ให้ถูก ต้อ งครบถ้ว นตรงตามความเป็น จริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
7. หลักสูตรและวิธีสอบ
7.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งของแต่ละตาแหน่ง รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย 1 – 5
ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่ อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
7.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
7.2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกาย เฉพาะต าแหน่ งนั ก วิ ชาการศุ ลกากร
ปฏิบัติการ และตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
1) ว่ายน้า แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน
- หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน
ผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้า จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่ง โดยการวิ่ง
มีเกณฑ์การทดสอบ ดังนี้
2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่าผ่าน
- หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน
ผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้าและวิ่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป

/7.2.2 การสอบ...

-57.2.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทุกตาแหน่ง)
ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่ ว นตั ว ประวั ติก ารศึ กษา ประวัติ ก ารท างานจากการสั ง เกตพฤติก รรมที่ ปรากฏของผู้ เ ข้า สอบและจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ อาจใช้เป็น
ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ
จรรยาบรรณของข้า ราชการพลเรือ น คุณ ธรรม จริย ธรรม การปรับ ตัว เข้า กับ เพื่อ นร่ว มงาน รวมทั้ง สัง คม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
8. หลัก ฐานที่ต้องยื่น ในวัน สอบเพื่อวัด ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง (วัน สอบสัมภาษณ์)
เฉพาะผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
8.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน ปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน
8.2 ส าเนาปริ ญ ญาบั ต รหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) และส าเนาระเบี ย น
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณ วุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
โดยต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ในกรณีที่ไม่สามารถ
นาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่น พร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ ส ถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
8.3 บั ต รประจาตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจาตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี รู ป ถ่ า ย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจาตัว ประชาชน
13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าว
แสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับคาขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือใบเหลือง)
หรือใบแทนใบรับคาขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชน (บ.ป.2 ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรอง
ตัวบุคคล หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัวทหารกองประจาการ ฉบับจริง พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
8.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
8.5 หนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
8.5.1 ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
และตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ใช้หนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ขึ ้น ไป (ฉบับ จริง ) พร้อ มส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณี ที่ ยื่ น หนั งสื อรั บรองผลการสอบเพื่ อวั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโท ให้แนบสาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท เพิ่มอีก 1 ฉบับ
/8.5.2 ตาแหน่ง...

-68.5.2 ต าแหน่ งเจ้ า พนั ก งานธุ ร การปฏิ บั ติ ง าน และต าแหน่ งนายช่ า งเครื่ องกล
ปฏิ บัติ งาน ใช้ หนั งสื อรั บรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ขึ้น ไป (ฉบับ จริง ) พร้อ มสาเนา จานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบสาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
เพิ่มอีก 1 ฉบับ
8.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
8.7 สาเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสาคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
9.2 ผู้ ที่จะถือว่าเป็ นผู้ สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ ที่สอบได้คะแนนในการสอบเพื่ อวัด ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมศุลกากร จะประกาศการขึ้นบั ญชีผู้ สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งมากกว่าเป็น ผู้อยู่ในลาดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิทกี่ าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1

/12. การรับโอน...

-712. การรับโอนผู้สอบแข่งขัน
กรมศุลกากร ไม่รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรมศุลกากร ดาเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการหรือมีพฤติการณ์ใ นทานองเดียวกัน นี้ โปรดอย่า ได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้ง ให้กรมศุล กากรทราบ
ทางโทรศัพท์เลขหมาย 0 2667 7000 ต่อ 5087 – 88, 0 2667 6352 - 53 หรือ ทางโทรสารเลขหมาย
0 2667 6097
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) กุลิศ สมบัติศิริ
(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
อธิบดีกรมศุลกากร

เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตาแหน่งที่ 1 ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติง านในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานระดับ ต้น ที่ ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศุลกากร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด
หรือเป็นกะได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่วมดาเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับพิธีการการนาสินค้าเข้า
และส่งสินค้าออก เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
(2) การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการ
และราคาศุลกากร ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร ถิ่นกาเนิดสินค้า การกาหนดราคาศุลกากร
การประเมินอากร สิทธิตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีความตกลงผูกพันกับประเทศไทยเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
(3) ปฏิบ ัติง านเกี่ย วกับ การจัด เก็บ เงิน ภาษีอ ากรและเงิน ค่า ธรรมเนีย มต่า งๆ
และการจัดเก็บอากรปากระวาง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าที่นาเข้าและส่งออก การคืนค่าภาษีอากร
ออกแบบแจ้งการประเมิน เพื่อให้การควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า การคืนภาษี การแจ้งผลการประเมิน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปล่อยของติดตัวผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เพื่อให้
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่ ว มวิ เ คราะห์ ป ระมวลผลข้ อ มู ล สั ญ ญาณภาพจากการตรวจสอบตู้ สิ น ค้ า
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพื่อควบคุมและตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากรให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ร่วมตรวจคัดตรวจปล่อยของนาเข้า -ส่งออกทางไปรษณีย์ การควบคุมการบรรทุก
และขนถ่ า ยสิ น ค้ า การควบคุ ม ยานพาหนะและสิ น ค้ า ขาเข้ า -ออก และการควบคุ ม สิ น ค้ า ผ่ า นแดน
เพื่อป้องกันการลักลอบกระทาความผิดทางศุลกากร
(8) ร่ว มปฏิบัติง านในการควบคุม การเก็บ ของ การขนย้า ย การนาของออกจาก
เขตที่กาหนดในคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตพื้นที่พัฒนาร่วม
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบทางที่ศุลกากรกาหนด
(9) การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก ณ สถานประกอบการ
เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบทางที่ศุลกากรกาหนด
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-2(10) การสืบสวน ประมวลหลักฐาน ป้องกั นและปราบปรามการกระทาความผิด
ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
(11) การดูแลเก็บรักษาและจาหน่ายของกลาง ของตกค้าง และการตรวจสอบสินค้า
ของตกค้างและของกลาง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบทางที่ศุลกากรกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้ร ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษาในเบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน ข้ า ราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
พิกัดอัตราศุล กากร พิธีการและราคาศุล กากร และแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอนุสัญ ญาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง
กับการศุลกากร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและนาไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการศุลกากร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
หรือ สาขาวิช าบริห ารธุร กิจ หรือ สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ก ายภาพ หรือ สาขาวิช าวิศ วกรรมศาสตร์
หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม
200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, Conversation)
80 คะแนน
- ความรู ้เ ฉพาะตาแหน่ง (ความรู้ทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ ศุล กากรและกฎหมายศุล กากร
ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ย วกับการใช้งานและกฎหมายคอมพิวเตอร์ ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
และความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ) 120 คะแนน

เอกสารแนบท้าย 2
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตาแหน่งที่ 2 ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการท างาน ปฏิ บั ติ ง านด้า นการบริ ห ารหรื อการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภ าค
และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็น กะได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ
การจัดทามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกาหนดความต้อ งการ
และความจาเป็น ในการพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล การวางแผนทางก้า วหน้า ในอาชีพ การจัด หลัก สูต ร
และการถ่า ยทอดความรู้ การจัด สรรทุน การศึ ก ษา และการดูแ ลนัก เรีย นทุน และบุค ลากรภาครัฐ
ในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ งาน เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่งและการวางแผน
อัตรากาลังของส่วนราชการ
(5) ศึ ก ษา รวบรวม และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการวางหลั ก เกณฑ์
การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผู้มี
ความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

/3. ด้านการ…

-23. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้ร ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
ภารกิจ ของบุ คคลหรือ หน่ว ยงานและใช้ป ระกอบการพิจ ารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลัก เกณฑ์
และมาตรการต่าง ๆ
(3) ดาเนิ นการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้ อมในการทางาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หรือ สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ หรือ สาขาวิช ารัฐ ศาสตร์ ทางบริห ารรัฐ กิจ /รัฐ ประศาสนศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการจัดการงานบุคคล
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ของ ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม
200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, Conversation)
80 คะแนน
- ความรู ้เ ฉพาะตาแหน่ง (ความรู้เ กี่ย วกับ การบริห ารและจัด การทรัพ ยากรบุค คล
ความรู้เ กี่ย วกับ กฎหมายและระเบีย บปฏิบัติข องทางราชการ ความรู้เ บื้อ งต้น เกี่ย วกับ การใช้ง าน
และกฎหมายคอมพิวเตอร์ ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ
และจรรยาของข้าราชการ) 120 คะแนน

เอกสารแนบท้าย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตาแหน่งที่ 3 ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ที่ต้องใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทางาน ปฏิบั ติงานด้านนิ ติการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลการสนับสนุน
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอานวยความสะดวกในการทางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) ศึก ษาข้อ มูล รวบรวม แสวงหาข้อ เท็จ จริง และข้อ กฎหมาย เสนอความเห็น
ในการดาเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ย วกับ วินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง
การดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
(4) รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานตลอดจนข้อกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชา
ในการดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผน การทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้ร ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
/4. ด้านการบริการ...

-24. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดาเนินงาน
ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม
200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักกฎหมาย) 60 คะแนน
- ความรู ้เ ฉพาะต าแหน่ง ( ความรู ้เ กี ่ย วกับ กฎหมายศุล กากร กฎหมายปกครอง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา กฎหมายล้ม ละลาย การพิทัก ษ์ท รัพ ย์ การฟื้น ฟูกิจ การ
ความรู้เ กี่ย วกับ กฎหมายและระเบีย บปฏิบัติข องทางราชการ ความรู้เ บื้อ งต้น เกี่ย วกับ การใช้ง าน
และกฎหมายคอมพิว เตอร์ ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ
และจรรยาของข้าราชการ) 140 คะแนน

เอกสารแนบท้าย 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตาแหน่งที่ 4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ ที่ชัดเจนภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด
หรือเป็นกะได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน
ร่ า งหนั ง สื อ โต้ ต อบจั ด เตรี ย มการประชุ ม การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ง านต่ า ง ๆ ด าเนิ น ไปได้
โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้
ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ งานและข้อมูลต่าง ๆ นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป
(3) ผลิต เอกสารต่า ง ๆ เพื่อ สนับ สนุน การปฏิบัติง านตามภารกิจ ของหน่ว ยงาน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิช าภาษาต่างประเทศธุรกิจ
หรือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสานักงาน
/และเป็น…

-2และเป็ น ผู้ ขึ้น ทะเบีย นสอบผ่า นการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม
200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Conversation) 40 คะแนน
- ความรู้เฉพาะตาแหน่ง (ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือ
ราชการ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน
และกฎหมายคอมพิวเตอร์ ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ
และจรรยาของข้าราชการ) 160 คะแนน

เอกสารแนบท้าย 5
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตาแหน่งที่ 5 ตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ปฏิ บั ติ งานด้ านช่ างเครื่ องกล ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับแนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดาเนินการตรวจสอบ บารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2) ดาเนิ นการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิ ตชิ้นส่ วนเครื่องมือและอุปกรณ์
ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเที ย บเครื่ อ งมือ ประมาณราคา เครื่องจัก รกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3) สารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทาสถิติ ประวัติการบารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล
เครื่ องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็ น ข้อมูล พื้นฐานส าหรับ นาไปใช้ในการพัฒ นา
ปรับปรุงงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คาแนะนาและบริก ารแก่ผู้ม าติด ต่อ ราชการ เพื่อ ให้ป ระชาชนเกิด ความรู้
ความเข้าใจในการทางาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และเป็น ผู้ขึ้น ทะเบีย นสอบผ่า นการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

/หลัก สูตร...

-2หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม
200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Conversation) 20 คะแนน
- ความรู้เ ฉพาะตาแหน่ง ( ความรู้ท างด้า นการซ่อ ม การบารุง รัก ษาเครื่อ งจัก รกล
และยานพาหนะ ความรู้เกี่ย วกับ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้งานและกฎหมายคอมพิวเตอร์ ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับวินัย
จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ) 180 คะแนน

