
 

 

 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
…………..…………….. 

ด้วยกรมศุลกากรจะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนายช่างศิลป์
ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
และ ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในต าแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้       

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
 ต าแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน

เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข เพื่อก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญของกรมศุลกากร  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน 
ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้ เป็นอย่างด ี
 (2) ดูแล จัดเก็บ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การท างานให้เป็นระบบเพื ่อให้
อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 2.2 ด้านงานบริการ 
 (1) ให้ค าแนะน า การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์ 
 (2) ช่วยจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์ 
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3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
3.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 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 หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.         
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง             

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

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือ ปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่น  

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น  

(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 และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ผ่านการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว 
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ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 28 กันยายน 2564  
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ 

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ได้ที่ ชั้น 1 อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 
9 - 15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง https://www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 
 4.2 ค่าธรรมเนียมสอบ 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องช าระค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 200 บาท การสมัคร
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมสอบภายในวันและเวลาที่ก าหนด โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะได้รับ
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับการช าระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ กรมศุลกากรขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบ
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน

ปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 (2) ยื่น/แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง 
 (3) ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1 ฉบับ และส าเนา

ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร 
จ านวน 1 ฉบับ โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 15 มิถุนายน 2565 

ทั้งนี้ ผู้ที ่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ        
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้  

(4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ  

ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนค ารับรอง
ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
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5. เงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น 
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร 
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 
หรือเอกสารปลอม กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้
มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ยื่นเอกสารปลอม กรมศุลกากรจะด าเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ทาง https://www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

 7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 7.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะด้านการออกแบบ 
การจัดงานศิลป์ บอร์ดนิทรรศการ และสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการเขียนอักษร ภาพวาด และลายเส้น (Graphic Design)
 7.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน
ของผู้เข้ารับการคัดเลือก ความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผนเพ่ือการผลิตสื่อ ความรู้เรื่องทฤษฎีสี จากการสัมภาษณ์
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 /ทั้งนี้... 
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ทั้งนี ้ จะด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน 
และเมื่อผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
8.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ

ที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนสอบเพ่ือวัดความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

9. การประกาศขึ้นบัญชีผูผ้่านการคัดเลือก 
9.1 กรมศุลกากรจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม

ของการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง
สูงสุดลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่ ก.พ. และกรมศุลกากรก าหนด ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนน
การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

9.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับ
สมัครข้อ 1 

ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก 
กรมศุลกากรอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 

11. การรับโอนผู้ผ่านการคัดเลือก 
กรมศุลกากรจะไม่รับโอนผู ้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ               

ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /12. เงื่อนไข... 
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  12. เงื่อนไขที่ผู้สมัครควรทราบ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ต้องอยู่ปฏิบัติงาน

ในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่ลาออก
จากราชการ  

 กรมศุลกากรด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่าน ผ่านการคัดเลือก 
หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทางโทรศัพท์
เลขหมาย 0 2667 6352 - 6353, 0 2667 6305, 0 2667 6350, 0 2667 7000 ต่อ 5822 
หรือทางโทรสารเลขหมาย 0 2667 6932 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 
 (ลงชื่อ)    พชร  อนันตศิลป์ 

  (นายพชร  อนันตศิลป์) 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 



 

 

เลขที่สมัคร.............................. 
 

แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
 
 
เรียน   อธิบดีกรมศุลกากร 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................  
สัญชาติ...................เกิดวันที่..........เดือน....................พ.ศ................อายุ............ปี.........เดือน 
(นับถึงวันสมัคร)  เลขประจ าตัวประชาชน............................................ออกให ้ณ อ าเภอ................................................. 
จังหวัด.....................................วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ..................เป็นผู้ 

ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และส าเร็จการศึกษาวุฒิ....................................................... 
ซึ่งได้รับอนุมัติการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา...................................................................................... ........................ 
ประเทศ........................................................................................วันที่..............เดือน.............................พ.ศ.................... 

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการ 
ในส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ  โดยได้รับวุฒิ...........................................................................ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา
ดังกล่าวจาก สถานศึกษา........................................................................วันที่...............เดือน......................พ.ศ................. 

ส าเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. ก าหนดให้คัดเลือกบรรจุได้ คือวุฒิ..................................................... 
ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา............................................................................ ............................. 
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ................................... 

เคยสอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง............................................. ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ของกรม/ส านักงาน.........................................................  ลงวันที่...........เดือน...................พ.ศ...............และถึงล าดับที่
ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและขณะนี้บัญชีผลการสอบแข่งขันต าแหน่งดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว  

ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในต าแหน่ง .......... 
..............................................................ของกรม/ส านักงาน........................................ .......................และขอแจ้งข้อมูล            
เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

สถานที่เกิด จังหวัด..........................................ภูมิล าเนา..........................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่....................... 
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................ต าบล/แขวง...................................... 
อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.............. e - mail address ……………………....….……
โทรศัพท์............................................โทรศัพท์มือถือ.................................................. 
อาชีพ  ลูกจ้าง/พนักงานราชการ         ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง..................................................... 

ข้าราชการประเภทอ่ืน ต าแหน่ง..............................................................        ก าลังศึกษาต่อ 
อ่ืนๆ........................................................................................................................ ................................. 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 

ศุลกากร นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
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สถานที่ท างาน กรม/บริษัท.....................................................................กอง/ฝ่าย.............................................................. 
e - mail address …………………….………………………..…………………โทรศัพท์..................................................................... 
 

สถานภาพสมรส    โสด         สมรส       หม้าย  หย่า 
 

ชื่อสามี/ภรรยา...................................................................................สัญชาติ..................... ....อาชีพ.................................. 
ชื่อบิดา...............................................................................................สัญชาติ............... ..........อาชีพ.................................. 
ชื่อมารดา................................................................... ........................สัญชาติ.........................อาชีพ................... ............... 

2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิท่ีได้รับและแนบส าเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือกมาพร้อม
ใบสมัคร) 

วุฒิที่ได้รับ 
สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา 
ระยะเวลา 

ตั้งแต่...........ถึง........ 
     
     
     
     
 

3. ประวัติการท างาน/การฝึกงาน 
 

สถานที่ท างาน/ฝึกงาน ต าแหน่ง/ลักษณะงาน 
เงินเดือนสุดท้าย

ก่อนออก 
ระยะเวลา 

ตั้งแต่...........ถึง........ 
เหตุผลที่ออก 

     
     
     
     
 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ .............................................................. ........................................................................ .... 
........................................................................................ ...................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ............................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้สมัคร 
(........................................................) 

วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............. 


