ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
----------------------------------ด้ว ยกรมศุล กากร ประสงค์จ ะรับ สมัค รสอบคัด เลือ กบุค คลเพื่อ จ้า งเป็น ลูก จ้า งชั่ว คร าว
ในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา อาศัยอานาจตามคาสั่งกรมศุลกากร
ที่ 472/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร
ข้อ 6 ข้อ 15 และข้อ 15.1 และคาสั่งกรมศุลกากร ที่ 579/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง มอบอานาจ
ให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร ข้ อ 2 และข้ อ 2.4 (2) จึ งประกาศให้ ทราบโดยทั่ วกั น โดยมี
รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง อัตราค่าจ้าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตาแหน่ง
1.1 ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบต้ องมีคุณ สมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้า ม ดังต่อไปนี้
2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมือ นไร้ค วามสามารถ คนวิก ลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
/(9) เป็นผู้…

-2(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(10) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระทาผิ ด วิ นั ย ตามระเบี ย บ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 บังคับโดยอนุโลม มายื่นด้วย
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจ
ให้เข้าสอบคัดเลือกได้ 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 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย
“ข่าวรับสมัครงาน”
3.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.
3.3 ผู้ส มัค รสอบต้อ งเป็น ผู้มีวุฒิก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง
ของผู้มีสิท ธิส มัค รสอบ ในข้อ 2.2 โดยต้อ งเป็น ผู้สาเร็จ การศึก ษาและได้รับ อนุมัติจ ากผู้มีอานาจอนุมัติ
ของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
3.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) ยื่น/แสดงบัตรประจาตัวประชาชน
(3) หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครสอบ ซึ่งอยู่ด้านหลังของใบสมัคร
(4) สาเนาปริญญาบัตร สาหรับตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ หรือ สาเนาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา แล้วแต่กรณี จานวน 1 ฉบับ และสาเนาระเบีย น
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ
โดยผู้ ส มัค รจะต้อ งสาเร็จ การศึกษาและได้รับ อนุมัติจ ากผู้ มีอานาจอนุมัติภ ายในวัน ปิด รับ สมัค ร คือ วัน ที่
26 กุมภาพันธ์ 2563
/กรณี...

-3กรณีผู้สมัครสอบในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งศึกษาต่อเนื่องจากระดับ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
- อนุปริญญา
ให้แนบสาเนาประกาศนียบัตร หรือสาเนาอนุปริญญาบัตร และสาเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกล่าว ที่ใช้ในการศึกษานั้น เพิ่มอีกจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
(5) สาเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ทั้ ง นี้ สาเนาเอกสารทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ เ ข้ า สอบเขี ย นคารั บ รองว่ า “สาเนาถู ก ต้ อ ง”
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
3.5 เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัค รสอบได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดในแต่ละตาแหน่ง
4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย
กรุง เทพมหานคร และทางเว็บ ไซต์ www.customs.go.th หัว ข้อ “ข่า วประชาสัม พัน ธ์ ” หัว ข้อ ย่อ ย
“ข่าวรับสมัครงาน”

/5. หลักสูตร...

-45. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
5.1 การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม
100 คะแนน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งต่อไป
5.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม
100 คะแนน)
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ภาคละไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลาดับผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับทีส่ ูงกว่า
การขึ้น บัญชีผู้ ส อบคัดเลือกได้ นี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
8. เงื่อนไขการจ้าง
8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
อัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ
8.2 ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร จะต้องทาสัญญา
เพื่อประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตาแหน่งที่ได้รับการจ้าง และกรมศุลกากรจะใช้บัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้นี้ จ้างให้ดารงตาแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ที่ตรงกับตาแหน่งที่เปิดสอบ
ก็ได้ โดยกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกตาแหน่งที่จะทาการจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

กิตติ สุทธิสัมพันธ์
(นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์)
รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ตาแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง อัตราค่าจ้าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
1.

ตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราว่าง
จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2. รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ แ ละติ ด ตามประเมิ น ผล จั ด ทาบั น ทึ ก
สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
3. จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ด าเนิ นการเกี่ ยวกั บทุ นการศึ กษา ฝึ กอบรม ดู งาน
ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชน และอื่น 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
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ทั่ ว ไป และความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตาแหน่ ง
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ
กรมศุลกากร
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ความรู้ด ้า นภาษาอัง กฤษ (Reading Comprehension, Grammar
and Structure, Vocabulary, Conversation)

/2. ตาแหน่ง...
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ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราว่าง
จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง
11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ในสาขาวิ ช าไฟฟ้ าก าลั ง สาขาวิ ช า
อิเล็ กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่
และตารางแสดงสถิติข้อ มูล ต่า ง ๆ เพื ่อ ใช้ใ นการประชุม สัม มนา ฝึก อบรม และการแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ
2. ใช้แ ละควบคุม การใช้เครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ละเครื่อ งโสตทัศ นูป กรณ์
ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง กล้ องถ่ายภาพวิดีโอ กล้ องถ่ายภาพนิ่ ง
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อประกอบการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่าง ๆ
3. เก็บรักษา ซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์
4. ติดตามและรวบรวมการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานนาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ย วข้องกับงานในหน้าที่ห รือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ทั่ว ไป และความรู้ค วามสามารถที่ใ ช้เ ฉพาะตาแหน่ ง
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ
กรมศุลกากร
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เลขประจำตัวสอบ..............................................................
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กรมศุลกากร
เรียน

อธิบดีกรมศุลกากร

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 x 1.5
นิ้ว
(ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน)

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................
สัญชาติ......................ศาสนา.......................... ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร
ในตาแหน่ง
 นักวิเทศสัมพันธ์
 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
1. เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ. .............อายุ...........ปี..........เดือน (อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาหรือวิชาเอก
สถานศึกษา
วันที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย
1. วุฒิที่ใช้ในการสมัคร
........................................................
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
........................................................
3. อาชีพปัจจุบัน ................................................. สถานที่ทางาน ..............................................................................
4. บัตรประจาตัวประชาชน      ออกให้ ณ จังหวัด .....................
5. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..............................หมู่ที่...............ซอย.................................ถนน............................................
ตาบล/แขวง.......................... อาเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์............................................... โทรศัพท์มือถือ ....................................................
E- mail address : ...............................................................
6. ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ พร้อมใบสมัคร ดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  สาเนาหลักฐานอื่น ๆ โปรดระบุ..............................................................................
หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง
ทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของกรมศุลกากร ลงวันที่ ….. กุมภาพันธ์ 2563
ลงลายมือชื่อ......................................................................ผูส้ มัคร
(......................................................................)
วันที่..........เดือน......................พ.ศ...............
หลักฐานของผู้สมัคร
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) มีปัญหา คือ .......................................................................
........................................................................................................
ลงลายมือชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
............./……………./………..

คุณสมบัติของผู้สมัคร
( ) ตรงตามประกาศ
( ) ไม่ตรงตามประกาศ…..............................................................
........................................................................................................
ลงลายมือชื่อ....................................................ผูต้ รวจคุณสมบัติ
............./……………./………..

หนังสือรับรองตนเองประกอบใบสมัครสอบคัดเลือก
เขียนที่....................................................................
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ....................
เรียน ประธานคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร................................................สาขาวิชา.........................................
ได้รับอนุมัตจิ ากสถานศึกษาชื่อ............................................................................................................ .................
เมื่อวันที่..........เดือน.....................พ.ศ................ (ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) มีความประสงค์ ที่จะ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมศุลกากร โดยสมัครในตาแหน่ง
 นักวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางภาษาอังกฤษ ที่ ก.พ. รับรอง
 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยี ระบบเสี ยง สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ ก.พ. รับรอง
ซึ่งรับสมัครในระหว่างวันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า ก.พ.
ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร อันมีผลทาให้
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง
.....................................................
(...................................................)
ผู้สมัคร

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

