สาเนา
ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
..................................
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
นั ก วิ ช าการศุ ล กากรปฏิ บั ติ ก าร ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 53 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
จานวนตาแหน่ งที่ว่าง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้
3. 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
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็น ผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก ราชการ หรือ ถูก สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อ น
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็ น กรรมการหรือผู้ ดารงตาแหน่งที่รับผิ ดชอบในการบริห ารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
/(7) เป็นผู้เคย...

-2(7) เป็ น ผู้ เคยต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษไล่อ อก เพราะกระทาผิด วินัย ตามพระราชบัญ ญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็ น ผู้ เคยกระท าการทุ จ ริต ในการสอบเข้ ารับ ราชการ หรือ เข้ าปฏิ บั ติ งาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร 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 เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ด
แนบท้ายประกาศนี้
3.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ.
ในระดับ ปริญ ญาตรีขึ้น ไป โดยต้อ งมีผ ลสอบผ่า นการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไปภายในวัน สอบแข่ง ขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์)
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วัน ที่ 17 มิถุน ายน 2564
ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ พร้อมอัปโหลด (upload) รูปถ่าย
หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG
ความละเอียดประมาณ 35 – 50 KB) รูปถ่ายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฏในบัตรประจาตัวสอบ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณี ไ ม่ส ามารถพิม พ์แ บบฟอร์ม การชาระเงิน หรือ บัน ทึก ข้อ มูล ได้ ผู้ส มัค ร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จ ะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้วได้
/4.2 ผู้สมัครสอบ...

-34.2 ผู้สมัครสอบชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามใบแจ้งการชาระเงิน ข้อ 4.1 (3)
ที่ บมจ. ธนาคารกรุง ไทย ตั้งแต่วัน ที่ 17 มิถุน ายน 2564 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยชาระเงิน ได้
2 ช่องทาง ดังนี้
1) การชาระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ผู้ส มัค รสอบสามารถนาใบแจ้งการชาระเงิน ที่พิม พ์จ ากระบบรับ สมัค รไปชาระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564
ถึง วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เ ก็บ หลัก ฐานการช าระเงิน ไว้ด้ว ย
ทั้งนี้ ผู้ส มัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชาระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชาระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชาระเงิน
2) การชาระผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต KTB NETBANK
ผู้สมัครซึ่งมีบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ได้ลงทะเบียน (Register)
ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชาระเงิน ได้ที่เมนู จ่ายบิลอื่น ๆ /พร้อมเพย์ พิมพ์ “๙๑๘๘”
แล้วกดค้น หา ใส่เลขรหั สชาระเงิน ๑๑ หลัก (Ref No 1.) และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก (Ref No 2.)
ตรวจสอบจานวนเงิน ค่าสมัครสอบ แล้ วชาระเงิน โดยต้องชาระเงิน ตั้งแต่ เวลา 03.00 - 22.00 น. ของวันที่
17 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่ าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น
4.3 ค่าธรรมเนี ยมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 400 บาท
และอาจมีค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวนไม่เกิน 30 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
4.4 ผู้สมั ครที่ชาระค่าธรรมเนี ยมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนด
เลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
ที่มีเลขประจาตัวสอบได้เมื่อกรมศุลกากรประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการแล้ว ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th
5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ของสถานศึกษานั้น
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์
5.3 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
/5.4 ผู้สมัครสอบ...

-45.4 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับ สมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่า ง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้ว นตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัค รสอบครั้ง นี้ ม าตั้ง แต่ต้น และจะไม่คืนค่า ธรรมเนีย มในการสมัครสอบ ทั้ง นี้ ในกรณีผู้ ส มัครสอบ
ยื่นเอกสารปลอม กรมศุลกากรจะดาเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย
กรณีเ ลขประจาตัว ประชาชนที่ใ ช้ใ นการสมัค รสอบไม่ต รงกับ หลัก ฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
7.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
7.2 การสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม
100 คะแนน
ประเมิน ผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติก ารศึกษา ประวัติการทางานจากการสังเกตพฤติก รรมที่ป รากฏของผู้ เ ข้า สอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ว งทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณ ธรรม จริย ธรรม การปรับ ตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สัง คม และสิ่งแวดล้ อม
ความคิด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ และบุค ลิก ภาพอย่า งอื่น เป็น ต้น และรวมถึง สมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะดาเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อวัด ความรู้ค วามสามารถที่ใ ช้เ ฉพาะตาแหน่งก่อ น
และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
8. หลักฐานที่ต้องยื่น/แสดงในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์)
เฉพาะผู้มีสิทธิ สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
8.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่น ตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน ปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน
8.2 บั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจาตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ ่ ง มี รู ป ถ่ า ย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัวทหาร
กองประจา
/กองประจาการ...

-5กองประจ าการ หรือ ใบอนุ ญ าตขับ รถที่ มีรู ปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสื อเดินทาง
(Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับ
เจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ
8.3 ส าเนาป ริ ญ ญ าบั ต ร จ านวน 1 ฉบั บ และส าเนาระเบี ยนแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ โดยต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
กรณีผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
- อนุปริญญา
ให้แนบสาเนาประกาศนียบัตร หรือสาเนาอนุปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกล่าว ที่ใช้ในการศึกษานั้น เพิ่มอีกจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
หรืออนุ ปริญญาบั ตรของสถานศึ ก ษาใดนั ้ น จะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บที ่ เ กี่ ย วกั บ การส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัค ร
คื อ วั นที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในกรณี ที่ ไม่ สามารถน าหลั กฐานการศึ กษาดั งกล่ าวมายื่ นพร้ อมใบสมั ครสอบได้
ให้ น าหนั งสื อ รับ รองคุณ วุฒิ ที่ ส ถานศึ กษาออกให้ โดยระบุส าขาวิช าที่ ส าเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับ อนุมั ติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
8.4 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ.
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ให้แนบสาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปครั้งนั้น เพิ่มอีก 1 ฉบับ
8.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
8.6 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสาคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
/9. เกณฑ์การตัดสิน...

-69. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้ ส มัค รสอบจะต้อ งได้คะแนนในการสอบแข่ งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใ ช้
เฉพาะตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
9.2 ผู้ที่จ ะถือว่าเป็น ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ จะต้อ งเป็นผู้ที่ส อบได้ค ะแนนในการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมศุลกากร จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม
ของการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิทกี่ าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
12. การรับโอนผู้สอบแข่งขัน
กรมศุลกากร ไม่รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรมศุลกากร ดาเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ใ นประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใ ดแอบอ้า งว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่า นการสอบเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุล กากรทราบ
ทางโทรศัพท์เลขหมาย 0 2667 6352 - 6353, 0 2667 6305 , 6350, 0 2667 7000 ต่อ 5822
หรือ ทางโทรสารเลขหมาย 0 2667 6932
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ) พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร

/ร่าง
/พิมพ์
/ตรวจ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไป
ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับ คุ ณ วุฒิ ที่ ก.พ. รับ รอง เพื่ อบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งเป็ น ข้าราชการพลเรือนสามั ญ ของกรมศุ ล กากร ลงวัน ที่
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช า การ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศุลกากร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด
หรือเป็นกะได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่ วมด าเนิ นการตรวจสอบข้ อมู ลในระบบคอมพิ วเตอร์ที่ เกี่ ยวกั บพิ ธีการการน าสิ นค้ าเข้ า
และส่งสินค้าออก เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
(2) การพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ากร พิ กั ด อั ต ราศุ ล ก ากร พิ ธี ก าร
และราคาศุล กากร ตรวจสอบพิ กัด อัตราศุ ล กากร ราคาศุล กากร ถิ่ นกาเนิ ดสิ น ค้า การกาหนดราคาศุล กากร
การประเมิน อากร สิ ทธิตามอนุ สั ญ ญาระหว่างประเทศที่ มีความตกลงผู กพั นกั บประเทศไทย เพื่ อให้ ส ามารถ
ดาเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
(3) ปฏิบ ัต ิง าน เกี ่ย วกับ การจัด เก็บ เงิน ภ าษีอ ากรและเงิน ค่า ธรรมเนีย ม ต่า ง ๆ
และการจั ดเก็บ อากรปากระวาง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
(4) ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การตรวจปล่ อ ยสิ น ค้ าที่ น าเข้ า และส่ งออก การคื น ค่ าภาษี อ ากร
ออกแบบแจ้งการประเมิน เพื่อให้การควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า การคืนภาษี การแจ้งผลการประเมินเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
(5) ปฏิบัติง านเกี่ย วกับ การตรวจปล่อ ยของติด ตัว ผู้โ ดยสารขาเข้า และขาออก เพื่อ ให้
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่ว ม วิเ ค ราะห์ป ระม ว ล ผ ล ข้อ มูล สัญ ญ าณ ภ าพ จ าก ก ารต รวจ ส อ บ ตู ้ส ิน ค้า
ด้ว ย เค รื ่อ งเอ กซ เรย์ เพื ่อ ค ว บ คุม แ ล ะต รว จส อ บ พิก ัด อัต ราศุล ก าก รให้ส าม ารถ จัด เก็บ ภ าษีไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ร่ ว มตรวจคั ด ตรวจปล่ อ ยของน าเข้า - ส่ งออกทางไปรษณี ย์ การควบคุ ม การบรรทุ ก
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) ร่วมปฏิบัติงาน...

-2(8) ร่วมปฏิบัติงานในการควบคุมการเก็บของ การขนย้าย การนาของออกจากเขตที่กาหนด
ในคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตพื้นที่พัฒนาร่วม เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามกฎ ระเบียบทางศุลกากรที่กาหนด
(9) การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก ณ สถานประกอบการ เพื่อให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบทางศุลกากรที่กาหนด
(10) การสื บสวน ประมวลหลั กฐาน ป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิ ด ตามกฎหมาย
ศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
(11) การดูแ ลเก็บ รัก ษาและจาหน่า ยของกลาง ของตกค้า ง และการตรวจสอบสิน ค้า
ของตกค้างและของกลาง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบทางศุลกากรที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว ยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ปรึกษาในเบื้องต้น แก่ห น่ว ยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร
พิธีการและราคาศุลกากร และแผนปฏิบั ติที่เกี่ยวกับอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและนาไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการศุลกากร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
3. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
6. สาขาวิชานิติศาสตร์
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
8. สาขาวิชาการบัญชี
9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
/10. สาขา...

-310. สาขาวิชาการจัดการ
11. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
14. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
17. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
18. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
19. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
และเป็ น ผู้ ขึ้ น ทะเบี ย นสอบผ่ า นการวั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป ของส านั ก งาน ก.พ.
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน จานวน 200 ข้อ
คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
- ความรู้เกีย่ วกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
(ยกเว้นภาค 2 และภาค 3) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ)
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
- การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)
- ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณและจรรยาของข้าราชการ

