
 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 
……………………….. 

ด้วย กรมศุลกากร จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ  
 จ านวนต าแหน่งที่ ว่ าง  และเงินเดือนที่ จะได้ รับ  ตามที่ ระบุ ไว้ ในรายละเ อียดของ
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1 ผู ้สมัครสอบต้องมีค ุณสมบัต ิทั ่ว ไป และไม่ม ีล ักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36                  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย  
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.                  
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง             

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น  

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน                
ในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)  
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้   
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อ พ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง     
ทางการเมืองแล้ว 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเ อียด                 
แนบท้ายประกาศนี ้

4. การรับสมัครสอบ 
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 

ถึงวันที ่10 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 
 (1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 
 (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  
 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี

เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  
 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู ้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้วได้ 

4.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที ่21 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2561 ภายในเวลาท าการของธนาคาร 
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  

4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท  
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   
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4.4 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด              
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ
ที่มเีลขประจ าตัวสอบไดเ้มื่อกรมศุลกากรประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการแล้ว ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 5.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ของสถานศึกษานั้น 
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 10 กันยายน 2561 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์ 
 5.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าผู ้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื ่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
 5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบ ภายในวันที ่28 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
7.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน  
 หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 7.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ)์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
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8. หลักฐานที่ต้องย่ืน/แสดงในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์) 
เฉพาะผู้มีสิทธิสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

8.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน 

8.2 ส า เนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ และส า เนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง
ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 กันยายน 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชา
ที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

8.3 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย  
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้
ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการไปยื่น
ให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ   

8.4 ให้แสดงทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
8.5 หนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

(ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีท่ียื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับปริญญาโท ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท เพ่ิมอีก 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. ก าหนด 
8.7 ส าเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) ใบส าคัญ (แบบ สด. 9) 

ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด. 43) จ านวน 1 ฉบับ 
8.8 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญ

การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ 
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า 

/9. เกณฑ์... 
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9. เกณฑ์การตัดสิน  
 9.1 ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

10. การขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ 
 กรมศุลกากร จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม
ของการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งสูงสุด
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิทีก่ าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1                                                           

12. การรับโอนผู้สอบแข่งขัน 
กรมศุลกากร ไม่รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรมศุลกากร ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ 
ทางโทรศัพท์ เลขหมาย 0 2667 6352 - 53, 0 2667 7000 ต่อ  5087 – 88, 5822 หรือ ทางโทรสาร
เลขหมาย 0 2667 6932  

ประกาศ  ณ  วันที่   8   สิงหาคม  พ.ศ.  2561 

 (ลงชื่อ)   กุลิศ  สมบัติศิร ิ
 (นายกุลิศ  สมบัติศิริ) 
 อธิบดีกรมศุลกากร 

 



เอกสารแนบท้าย  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 

 

ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 30 อัตรา 

อัตราเงินเดือน   
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน
เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ           
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศุลกากร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค และสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ร่วมด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับพิธีการการน า
สินค้าเข้าและส่งสินค้าออก เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
 (2) การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการ
และราคาศุลกากร ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร ถิ่นก าเนิดสินค้า การก าหนดราคาศุลกากร 
การประเมินอากร สิทธิตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีความตกลงผูกพันกับประเทศไทยเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด 

 (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินภาษีอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ 
และการจัดเก็บอากรปากระวาง เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าที่น าเข้าและส่งออก การคืนค่าภาษีอากร 
ออกแบบแจ้งการประเมิน เพ่ือให้การควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า การคืนภาษี การแจ้งผลการประเมิน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
 (5) ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการตรวจปล่อยของติดตัวผู ้โดยสารขาเข้าและขาออก 
เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (6) ร่วมวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลสัญญาณภาพจากการตรวจสอบตู ้สินค้า    
ด้วยเครื ่องเอกซเรย์ เ พื ่อควบคุมและตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากรให้สามารถจัดเก็บภาษีได้            
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

/(7) ร่วมตรวจคัด... 
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 (7) ร่วมตรวจคัดตรวจปล่อยของน าเข้า - ส่งออกทางไปรษณีย์ การควบคุมการบรรทุก 
และขนถ่ายสินค้า การควบคุมยานพาหนะและสินค้าขาเข้า -ออก และการควบคุมสินค้าผ่านแดน                   
เพ่ือป้องกันการลักลอบกระท าความผิดทางศุลกากร 
 (8) ร่วมปฏิบัติงานในการควบคุมการเก็บของ การขนย้าย การน าของออกจากเขตที่ก าหนด
ในคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตพื้นที่พัฒนาร่วม  เพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบทางศุลกากรทีก่ าหนด 
 (9) การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก ณ สถานประกอบการ 
เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบทางศุลกากรทีก่ าหนด 
 (10) การสืบสวน ประมวลหลักฐาน ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด 
ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน 

 (11) การดูแลเก็บรักษาและจ าหน่ายของกลาง ของตกค้าง และการตรวจสอบสินค้า
ของตกค้างและของกลาง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบทางศุลกากรทีก่ าหนด 

 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าแนะน า ปรึกษาในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ 
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการและราคาศุลกากร และแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศุลกากร เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง 
 (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการศุลกากร  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการบัญชี  
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
4. สาขาวิชานิติศาสตร์  
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์  
6. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  
7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

/8. สาขาวิชา... 
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8. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
12. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
14. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
15. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

ของ ก.พ. แล้ว 

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 200 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย  

- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 
50 คะแนน 

- ความรู้เฉพาะต าแหน่ง (ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการศุลกากร, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ) 100 คะแนน 

- ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณและจรรยาของข้าราชการ และการคิด
เชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) 50 คะแนน 
 




