ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
และตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
………………………..
ด้วย กรมศุล กากรจะดาเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง นิติกร
ปฏิบัติการ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 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 ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
1.2 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1.3 ตาแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
1.4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
1.5 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จานวนตาแหน่ ง ที่ ว่ า งครั้ ง แรก และเงิ น เดื อ นที่ จ ะได้ รั บ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ด
ของเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 - 5
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลัก ษณะงานที ่ป ฏิบ ัต ิข องแต่ล ะต าแหน่ง ตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นรายละเอีย ดของเอกสาร
แนบท้ายประกาศ 1 – 5 ทั้งนี้ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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
ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
/ข. ลักษณะ...

-2ข. 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
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้ องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ ราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมี
สิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
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 เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ด
แนบท้ายประกาศนี้
3.3 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ.
3.3.1 ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
3.3.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.3.3 ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง าน ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึน้ ไป
/4. การรับสมัคร…

-34. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วัน ที่ 2 – 23 กุมภาพัน ธ์
2560 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 หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงิน ไปชาระเงิน เฉพาะที่เ คาน์เ ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลาทาการของธนาคาร การรับสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.4 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับ เลขประจาตัวสอบ 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 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.4 การสมัค รสอบตามขั้น ตอนดัง กล่า วข้า งต้น ถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ล งลายมือ ชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้ อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรั บ สมั ครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ ถูกต้องครบถ้ว นตรงตามความเป็นจริง
/ในกรณี...

-4ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 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 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เฉพาะตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
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 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ต่อไป
7.2.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทุกตาแหน่ง)
ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีว าจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรื อน คุณธรรม จริ ย ธรรม การปรับ ตัว เข้ากับเพื่อ นร่ว มงาน รวมทั้ง สัง คม และสิ่งแวดล้อม
ความคิด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ และบุค ลิก ภาพอย่า งอื่น เป็น ต้น และรวมถึง สมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
8. หลัก ฐานที่ต้องยื่น ในวัน สอบเพื่อวัด ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง (วัน สอบสัมภาษณ์)
เฉพาะผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
8.1 ใบสมัค รสอบที่ พิม พ์จ ากอิน เทอร์เ น็ต โดยให้ติด รูป ถ่า ยหน้า ตรง ไม่ส วมหมวก
และไม่ ส วมแว่ น ตาดา ถ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี (นั บ ถึ ง วั น ปิ ด รั บ สมั ค ร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ ว และลงลายมื อ ชื่ อ
ในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
/8.2 สาเนา...

-58.2 สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสาเนาอนุปริญญาบัตร
หรื อ ส าเนาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) จ านวน 1 ฉบั บ และส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript of Records) จานวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง
สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
หรื ออนุ ป ริ ญญาบั ต รของสถานศึก ษาใดนั ้น จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บที ่เ กี ่ย วกับ การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึ กษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวัน ปิดรับสมัค ร
คือ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ในกรณีที่ไ ม่ส ามารถนาหลัก ฐานการศึก ษาดัง กล่า วมายื่น พร้อ มใบสมัค รสอบได้
ให้นาหนัง สือ รับ รองคุณ วุฒิที่ สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
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 และเลขประจาตัวประชาชน
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 ตาแหน่ง นิติก รปฏิบัติก าร ตาแหน่ง นัก วิช าการเงิน และบัญ ชีป ฏิบัติก าร
และต าแหน่ง นัก วิช าการคอมพิว เตอร์ป ฏิบ ัต ิก าร ใช้ ห นัง สือ รับ รองผลการสอบ เพื ่อ วั ด ความรู้
ความสามารถทั่ว ไป ระดับ ปริญ ญาตรี ขึ้น ไป (ฉบับ จริง ) พร้ อ มสาเนา จานวน 1 ฉบั บ ในกรณี ที่ ยื่ น
หนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไปในระดั บ ปริญญาโท ให้แนบสาเนาปริญญาบัตร
ระดับปริญญาโท เพิ่มอีก 1 ฉบับ
8.5.2 ตาแหน่ง เจ้า พนัก งานศุล กากรปฏิบัติง าน ใช้ ห นัง สือ รับ รองผลการสอบ
เพื่อ วัด ความรู้ ความสามารถทั่ว ไป ระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้น ไป (ฉบับจริ ง) พร้ อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่น หนัง สือรับ รองผลการสอบเพื่อวัด ความรู้ความสามารถทั่ว ไปในระดับที่สูงกว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แนบสาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งนั้น
เพิ่มอีก 1 ฉบับ
8.5.3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ใช้หนังสือรับรองผลการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ฉบับจริง)
พร้อ มสาเนา จานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบสาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทเพิ่มอีก 1 ฉบับ
8.6 ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ ง ออกให้ ไ ม่ เ กิ น 1 เดื อ น และแสดงว่ า ไม่ เ ป็ น โรคที่ ต้ อ งห้ า ม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
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-6- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
8.7 สาเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี) เช่น หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) ใบสาคัญ (แบบ สด.9)
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43) จานวน 1 ฉบับ
8.8 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 ที่สอบได้ คะแนนในการสอบเพื่อวัด ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมศุลกากร จะประกาศการขึ้นบั ญชีผู้ สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้ คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับ ตาแหน่ง มากกว่า เป็น ผู้อ ยู่ใ นลาดับ ที่สูง กว่า ถ้า ได้ค ะแนนการสอบเพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิทกี่ าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
12. การรับโอนผู้สอบแข่งขัน
กรมศุลกากร ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ทุกประเภท
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

/กรมศุลกากร…

-7กรมศุลกากร 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 6932
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) กุลิศ สมบัติศิริ
(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
อธิบดีกรมศุลกากร

เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
ตาแหน่งที่ 1 ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน
15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ง านในฐานะผู้ป ฏิบัติง านในระดับ ต้น ที่ต้อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บัง คับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา
กฎหมายเกี่ย วกับ ระเบีย บของทางราชการที่มีผ ลกระทบต่อ การดาเนิน งานของหน่ว ยงาน เพื่อ เป็น
ข้อมูลการสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึก ษา วิ เ คราะห์ และวิจั ย เพื่ อปรั บปรุง กฎหมายและระเบีย บเกี่ ยวกั บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอานวยความสะดวกในการทางาน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น
ในการดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง
การดาเนิ น การใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารราชการ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
(4) รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานตลอดจนข้อกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชา
ในการดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผน การทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แ จงและให้ร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง แก่บุค คลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

/4. ด้านการ...
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-24. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้า ใจในข้อ กฎหมายที่เ ป็น ปัญ หา และให้ค วามรู้ถึง ข้อ กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งและเป็น ประโยชน์
กับ การดาเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รือ คุณวุฒิ อย่า งอื่นที่ เทีย บได้ใ นระดับเดี ยวกั น ในสาขาวิช า
นิติศาสตร์
หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่ อวั ดความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง โดยวิ ธี การสอบข้ อเขี ยน
จานวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
จานวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
- ความรู้เฉพาะตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร กฎหมายปกครอง
ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา กฎหมายล้ม ละลาย การพิทัก ษ์ท รัพ ย์ การฟื้น ฟูกิจ การ
และกฎหมายระหว่างประเทศ จานวน 72 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน
- ความรู้ ทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
จานวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน

เอกสารแนบท้าย 2
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
ตาแหน่งที่ 2 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน
15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัด ทาบัญ ชี เอกสารรายงานความเคลื่อ นไหวทางการเงิน ทั้ง เงิน ใน
และเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถกู ต้องและทันสมัย
(3) จั ด ท าและจั ด สรรงบประมาณแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด สรร
งบประมาณตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ศึก ษาวิเ คราะห์ผ ลการใช้จ่า ยเงิน งบประมาณของหน่ว ยงานภาครัฐ
เพื่อ ให้ การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรร
งบประมาณ
(5) ดูแลการรับและจ่า ยเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญ
การรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติของราชการ
(6) ถ่า ยทอดความรู้ด้า นการเงิน และบัญ ชีแ ก่เ จ้า หน้า ที่ร ะดับ รองลงมา
เช่น ให้ คาแนะนาในการปฏิบัติราชการ วางโครงการกาหนดหลั กสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจา
สาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

/3. ด้านการ...

-23. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทางานร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ย วกับงานการเงินและบัญชีที่ต น
มีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ว ไป เพื่อให้ผู้ที่ส นใจ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เ กี่ย วกับ งานการเงิน และบัญ ชี เพื่อ ให้ส อดคล้อ งและสนับ สนุน ภารกิจ ของหน่ว ยงาน
และใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาชาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่ อวั ดความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง โดยวิ ธี การสอบข้ อเขี ยน
จานวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
จานวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
- ความรู้เฉพาะตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ
จานวน 72 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน
- ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
จานวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน

เอกสารแนบท้าย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
ตาแหน่งที่ 3 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน
15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยา
และทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(4) เขีย นชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุก ต์ และระบบข้ อมูล
ที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง
เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
(6) ช่ว ยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์
และระบบข้อ มูล ของหน่ว ยงานที่ไม่ซับ ซ้อ น เพื่อพัฒ นาระบบงานเทคโนโลยีส ารสนเทศในหน่ว ยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการ
ใช้ของหน่วยงาน
/(9) ช่วยตรวจ...

-2(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เข้าข่า ยไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(10) ช่ว ยตรวจสอบและรวบรวมข้อ มูล เพื่อ ประกอบการออกใบอนุญ าต
เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทาคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(3) ให้คาปรึก ษาแนะน าแก่ผู ้ใ ช้เ มื ่อ มีปัญ หาหรือ ข้อ สงสัย ในการใช้ง าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่ อวั ดความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง โดยวิ ธี การสอบข้ อเขี ยน
จานวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
จานวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
- ความรู้เฉพาะตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จานวน 72 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน
- ความรู้ทั่ วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
จานวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน

เอกสารแนบท้าย 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
ตาแหน่งที่ 4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 40 อัตรา
อัตราเงินเดือน
9,400 – 10,340 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานศุล กากร ซึ่งมีลัก ษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุก
และขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยง
และลักลอบหนีศุลกากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านศุล กากร ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียน ตามช่วงระยะเวลาได้ โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานการรับและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในขั้นต้นของเอกสาร
พิธีการ เอกสารการนาสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก ตรวจสอบพิกัดราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การนาเข้าและส่งออก ช่ว ยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร ช่ว ยควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า
ช่วยตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์เพื่อปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร
(2) ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
(3) รับคาร้องขอคืนภาษีอากรและเงินอื่นๆ ช่วยตรวจสอบใบขนสินค้า และเอกสาร
ที่ผ่านพิธีการแล้ว
(4) รับรายงานเรือเข้า-ออก ช่วยดูแลเก็บรักษาตัวอย่างสินค้า
(5) ช่ ว ยคุ ม เฝ้ า และคุ ม ส่ ง สิ น ค้ า ช่ ว ยตรวจวั ด น้ามั น และถั ง บรรจุ น้ามั น
เพื่อทาตารางคานวณปริมาตรความจุประจาถัง และจัดเก็บภาษีอากร
(6) รักษาการณ์และตรวจค้นเรือต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง
(7) ตรวจยวดยานคนโดยสารและของที่นาติดตัวพร้อมกับผู้เดินทางเข้าประเทศ
หรือออกนอกประเทศ
(8) ช่วยรับและจาหน่ายของกลาง
(9) การหาข้อมูล ช่วยสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหว และตรวจตราป้องกัน
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากรช่วย
(10) ตรวจคัดบัญชีสินค้าประเภทต่างๆ รวมรวบเอกสารหลักฐานเพื่อกาหนด
ราคาจัดทาบัตรราคา หรือเพื่อตรวจสอบราคา
/(11) ตรวจสอบ…
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(12) การประมวลหลักฐาน สอบสวนและจัดทาประวัติผู้กระทาผิดกฎหมายศุลกากร
(13) ติดตาม รวบรวมและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
2. ด้านการบริการ
(1) ติด ต่ อ ประสานงานกับ บุ ค คลภายในหน่ ว ยงานเดีย วกั นหรื อ หน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คาแนะนา ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการให้ประชาชน
เกิดความรู้ความเข้าใจและสะดวกรวดเร็วในการทางาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล หรื อสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชา
ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ
หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน
จานวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
จานวน 12 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- ความรู้เฉพาะตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุล กากร กฎหมายอื่น
ที่เ กี่ ย วข้อ งกับ การศุล กากร และความรู้พื้น ฐานเกี่ย วกับ การค้า ระหว่า งประเทศจานวน 84 ข้อ
คะแนนเต็ม 140 คะแนน
- ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
จานวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน

เอกสารแนบท้าย 5
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
ตาแหน่งที่ 5

ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน
11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บั ติ งานระดั บต้ น ด้ านการเงิ นและบั ญชี ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียน ตามช่วงระยะเวลาได้ โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน
(3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
(4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการทางานของหน่วยงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
/2. ได้รับ...

-22. ได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการตลาด
หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน
จานวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
จานวน 12 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- ความรู้เฉพาะตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ
จานวน 84 ข้อ คะแนนเต็ม 140 คะแนน
- ความรู้ ทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ของทางราชการ
ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
จานวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน

