สาเนา
ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
………………………..
ด้ ว ย กรมศุ ล กากร จะดาเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในตาแหน่ ง
นิติก รปฏิบัติการ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน และบัญ ชีป ฏิบั ติง าน ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
และตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
1.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1.3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1.4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
จานวนตาแหน่ งที่ว่าง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ าย
ประกาศ 1 - 4
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 – 4
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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) เป็นผู้อยู่ใน...

-2(3) เป็น ผู้อ ยู่ใ นระหว่า งถูก สั่งพัก ราชการ หรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่อ น
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็ น กรรมการหรือผู้ ดารงตาแหน่ งที่รับผิ ดชอบในการบริห ารพรรคการเมือ ง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษไล่อ อก เพราะกระทาผิด วินัย ตามพระราชบัญ ญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็ น ผู้ เคยกระท าการทุ จ ริต ในการสอบเข้า รับ 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 ออกจากราชการไปเกิ นสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้น ต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่ จ ะมีสิ ทธิได้รั บ บรรจุ เป็ น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ส อบแข่งขันได้ต่อเมื่อ พ้น จากการเป็ นผู้ ดารงตาแหน่ ง
ทางการเมืองแล้ว
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 ไว้ ในรายละเอี ย ด
แนบท้ายประกาศนี้
3.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกับวุฒิ
ที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสานักงาน ก.พ.
3.3.1 ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.3.2 ต าแหน่ งเจ้ าพนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ งาน ระดั บ อนุ ป ริญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
3.3.3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ งาน ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
3.3.4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
/4. การรับสมัคร...

-34. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน ลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณี ไ ม่ส ามารถพิม พ์แ บบฟอร์ม การช าระเงิน หรือ บัน ทึก ข้อ มูล ได้ ผู้ส มัค ร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้วได้
4.2 ผู้สมัครสอบชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามใบแจ้งการชาระเงิน ข้อ 4.1 (3)
ที่ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ตั้ง แต่วัน ที่ 8 กุม ภาพัน ธ์ 2564 ถึง วัน ที่ 3 มีน าคม 2564 โดยชาระเงิน ได้
2 ช่องทาง ดังนี้
1) การชาระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ผู้ส มัค รสอบสามารถนาใบแจ้งการชาระเงิน ที่พิม พ์จ ากระบบรับ สมัค รไปชาระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ส มัค ร
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชาระเงิน 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.)
ตรวจสอบจานวนเงินค่าสมัครสอบ แล้วชาระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
การรับสมัค รสอบจะมีผลสมบูร ณ์ เมื่อชาระค่า ธรรมเนียมในการสมัค รสอบเรียบร้อย
แล้วเท่านั้น
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 400 บาท
และอาจมีค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวนไม่เกิน 30 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.4 ผู้สมัค รที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนด
เลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
ที่มีเลขประจาตัวสอบได้เมื่อกรมศุลกากรประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่ งนิ ติกรปฏิบั ติก าร ตาแหน่ ง เจ้ าพนั กงานการเงินและบัญ ชีป ฏิ บัติ งาน ต าแหน่ งเจ้าพนั กงานธุรการ
ปฏิบัติงาน และตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงานแล้ว ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th
/5. เงื่อนไข...

-45. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตาแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดในแต่ละตาแหน่ง
5.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ของสถานศึกษานั้น
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 2 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรขั้น ปริญญาบัตร
ประกาศนี ยบั ตร หรืออนุ ปริญญาบั ตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.4 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
ตรงตามประกาศรับ สมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่า ง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้ว นตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมั ครสอบนามายื่นไม่ตรง
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 26 มีนาคม 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 1 - 4
7.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
1. ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตาแหน่งเจ้า พนัก งานการเงิน และบัญ ชีป ฏิบัติงาน
และตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัดความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม
100 คะแนน โดยประเมิน ผู้เ ข้า สอบเพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง หน้า ที่จ ากประวัติส่ว นตัว
ประวัติก ารศึกษา ประวัติการทางานจากการสังเกตพฤติก รรมที่ป รากฏของผู้ เ ข้า สอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สัง คม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็น
ของตาแหน่ง
/2. ตาแหน่ง...

-52. ต าแหน่ง เจ้า พนัก งานศุล กากรปฏิบ ัต ิง าน วัด ความเหมาะสมกับ ต าแหน่ง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการดังนี้
2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย คะแนนเต็ม 50 คะแนน ตัดสินโดยใช้
เกณฑ์ผ่าน (50 คะแนน) /ไม่ผ่าน (0 คะแนน) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์ฯ ซึ่งเป็นการทดสอบวิ่ง ตามเกณฑ์ ดังนี้
- ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที
ถือว่าผ่าน
- หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที
ถือว่าผ่าน
2.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานจากการสังเกตพฤติกรรม
ที่ป รากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อ พิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะดาเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อวัด ความรู้ค วามสามารถที่ใช้เ 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
กองประจ 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 สาเนาปริญญาบัตร สาหรับตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ หรือ สาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือสาเนาอนุปริญญาบัตร สาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือสาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร
ปฏิบัติงาน แล้วแต่กรณี จานวน 1 ฉบับ และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็ น ผู้มี คุณวุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 มีนาคม 2564
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
คือ วันที่ 2 มีนาคม 2564 ในกรณีที่ไม่ส ามารถนาหลั กฐานการศึ ก ษาดั งกล่ าวมายื่ นพร้ อ มใบสมัครสอบได้
/ให้ นาหนังสื อ ...

-6ให้ น าหนั งสื อ รับ รองคุณ วุฒิ ที่ ส ถานศึ กษาออกให้ โดยระบุส าขาวิช าที่ ส าเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับ อนุมั ติ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
8.4 ผู้ ส มั ค รสอบตาแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง าน และตาแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ที่ใช้คุณวุฒิระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี มาสมัครสอบ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรอง
จากสถาบันการศึกษาว่า เป็นระดับอนุปริญญา 3 ปี จานวน 1 ฉบับ
8.5 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ดังนี้
8.5.1 ต าแหน่ งนิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร ใช้ ห นั งสื อรับ รองผลการสอบผ่ านการวัด ความรู้
ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ ในกรณี ที่ยื่นหนังสือ
รับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ให้แนบสาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้
ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับ
8.5.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ระดับอนุปริญญา ขึ้นไป
(ฉบับจริง) พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบสาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ครั้งนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับ
8.5.3 ตาแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การปฏิ บั ติ ง าน ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา ขึ้นไป
(ฉบับจริง) พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบสาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
ครั้งนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับ
8.5.4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ใช้ห นังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับที่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ให้แนบสาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งนั้นเพิ่มอีก 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 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสาคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
/9. เกณฑ์การตัดสิน...

-79. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้ ส มัค รสอบจะต้อ งได้คะแนนในการสอบแข่งขัน 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
ของการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ส อบได้ค ะแนนรวมเท่า กัน ให้ผู้ส อบได้ ค ะแนนการสอบแข่ง ขัน
เพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ ง มากกว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นลาดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ได้ ค ะแนนการสอบ แข่ ง ขั น
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน 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 โปรดอย่ าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุล กากรทราบ
ทางโทรศัพท์ เลขหมาย 0 2667 6352 - 6353, 0 2667 7000 ต่อ 5088, 5822 หรือ ทางโทรสาร
เลขหมาย 0 2667 6932
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ) พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร

/ร่าง
/พิมพ์
/ตรวจ

เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ตาแหน่งที่ 1 ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน
เป็น ไปตามประกาศกรมศุล กากร เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนด
อัต ราเงิน เดือ นสาหรับ คุณ วุฒ ิที่ ก.พ. รับ รอง เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึก ษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่ อ ปรับ ปรุ งกฎหมายและระเบี ยบเกี่ย วกั บ
หน่ว ยงานที่รับ ผิดชอบ เพื่อให้ทัน กับ สถานการณ์และอานวยความสะดวกในการทางาน โดยพิจารณา
ถึง ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น
ในการดาเนิน การเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ วินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง
การดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
(4) รวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานตลอดจนข้ อ กฎหมายเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ในการดาเนินคดีของหน่วยงาน เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ รวมทั้ง
การบังคับคดี
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผน การทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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-23. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็น ปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่
การดาเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บปริ ญ ญาตรี หรื อคุ ณ วุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บ เดี ยวกั น ในสาขาวิ ชา
นิติศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ของสานักงาน ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน
จานวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
- ความรู้เกี่ย วกับพระราชบัญ ญัติศุล กากร พ.ศ. 2560 พระราชกาหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ยกเว้นภาค 2 และภาค 3) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการ
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบท้าย 2
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
ตาแหน่งที่ 2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน
เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไข เพื่อ กาหนด
อัต ราเงิน เดือ นสาหรับ คุณ วุฒ ิที่ ก.พ. รับ รอง เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(2) รวบรวมรายละเอี ย ดการจั ด ท างบประมาณ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการท า
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
(3) ตรวจสอบและดูค วามถูก ต้อ งของเอกสารสาคัญ ทางการเงิน เพื ่อ ให้เ กิด
ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
(4) ประสานงานในระดั บ ฝ่ า ยหรื อ กลุ่ ม กั บ หน่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ
ประชาชนทั่วไปเพื่ อขอความช่วยเหลื อและร่ว มมือในงานและแลกเปลี่ ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน

/คุณสมบัต.ิ ..

-2คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรือ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
2. ได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการตลาด
หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญา ขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่ อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง โดยวิธี ก ารสอบข้ อเขี ย น
จานวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบท้าย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ตาแหน่งที่ 3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน
เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไข เพื่อ กาหนด
อัต ราเงิน เดือ นสาหรับ คุณ วุฒ ิที่ ก.พ. รับ รอง เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ ที่ชัดเจนภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน
ร่ างหนั งสื อ โต้ ต อบ จั ด เตรี ย มการประชุ ม การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ งานต่ า ง ๆ ด าเนิ น ไปได้
โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดาเนิ น การเกี่ย วกับ พัส ดุ ครุภัณ ฑ์ของสานักงาน เพื่อ ให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
ไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูล ต่าง ๆ นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ มาติดต่อราชการ เพื่อให้ ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป
(3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
/คุณสมบัต…ิ

-2คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ
หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชา
ภาษาต่ า งประเทศธุ รกิจ หรือสาขาวิช าการจัด การโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรื อ
สาขาวิชาการจัดการสานักงาน หรือ
2. ได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญา ขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่ อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง โดยวิธี ก ารสอบข้ อเขี ย น
จานวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- การเขียนหนังสือราชการ
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบท้าย 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
ตาแหน่งที่ 4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน
เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตรา
เงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร
ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร
การป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บัติงานอื่น ตามที่ ได้รับมอบหมาย และสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานการรับและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในขั้นต้นของเอกสารพิธีการ
เอกสารการนาสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก ตรวจสอบพิกัดราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออก
ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร ช่วยควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า ช่วยตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์
เพือ่ ปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร
(2) ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(3) รับคาร้องขอคืนภาษีอากรและเงินอื่น ๆ ช่วยตรวจสอบใบขนสินค้า และเอกสาร
ที่ผ่านพิธีการแล้ว
(4) รับรายงานเรือเข้า - ออก ช่วยดูแลเก็บรักษาตัวอย่างสินค้า
(5) ช่วยคุมเฝ้าและคุมส่งสินค้า ช่วยตรวจวัดน้ามันและถังบรรจุน้ามันเพื่อทาตาราง
คานวณปริมาตรความจุประจาถัง และจัดเก็บภาษีอากร
(6) รักษาการณ์และตรวจค้นเรือต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง
(7) ตรวจยวดยานคนโดยสารและของที่นาติดตัวพร้อมกับผู้เดินทางเข้าประเทศ
หรือออกนอกประเทศ
(8) ช่วยรับและจาหน่ายของกลาง
(9) การหาข้ อ มู ล ช่ ว ยสื บ สวนติ ด ตามความเคลื่ อ นไหว และตรวจตราป้ อ งกั น
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
(10) ตรวจคัดบัญชีสิ นค้าประเภทต่าง ๆ รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อกาหนด
ราคาจัดทาบัตรราคา หรือเพื่อตรวจสอบราคา
(11) ตรวจสอบ...

-2(11) ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(12) การประมวลหลักฐาน สอบสวนและจัดทาประวัติผู้กระทาผิดกฎหมายศุลกากร
(13) ติดตาม รวบรวมและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คาแนะนาช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการให้ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจและสะดวกรวดเร็วในการทางาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชา
ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ
และเป็ นผู้ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบั ตรวิชาชี พ
(ปวช.) ขึ้นไป ของสานักงาน ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่ อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง โดยวิธี ก ารสอบข้ อเขี ย น
จานวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

