
 
 
ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
…………………………………………………………… 

ด้วย สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เพื ่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ 60/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ 16.1 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จำนวนอัตราว่าง และหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
1.3 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ  

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.  
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน                

ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐว ิสาหกิจ                  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
/(9) เป็นผู้เคยถูก… 
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(9) เป ็นผ ู ้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดว ินัย 

ตามระเบียบหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(11) เป ็นผ ู ้ เคยกระทำการท ุจร ิต ในการสอบเข ้าร ับราชการ หรือ               

เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่ร ับสมัครสอบคัดเล ือก                    

และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั ้งนี ้  ตามนัยหนังส ือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร                      
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
28 กันยายน 2564 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 

3. การรับสมัครสอบ 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัคร 
ทางไปรษณีย์) ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร BC 
ช ั ้น 2 เลขที่  999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพล ี  จ ังหว ัดสมุทรปราการ ต ั ้ งแต่ว ันที่   
4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(1) รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว                 

โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป 
(2) ยื่น/แสดงบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
(3) ยื่น/แสดงทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
(4) สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   

สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือสำเนา 
ปริญญาบัตร สำหรับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที ่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  
โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 
12 กรกฎาคม 2565  

กรณีผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งศึกษาต่อเนื่องจากระดับ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
- อนุปริญญา 

 
 

/ให้แนบสำเนา… 
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ให้แนบสำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาอนุปริญญาบัตร และสำเนาระเบียน

แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกล่าว ที ่ใช้ในการศึกษานั ้น เพิ ่มอีกจำนวน                  
อย่างละ 1 ฉบับ 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที ่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาที ่สำเร็จการศึกษาและวันที ่ที ่ได้ร ับอนุมัติปริญญาบัตร                       
หรือประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

(5) สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล  
(ในกรณีท่ีชื่อ - สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค                      
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต ่อร ้ายแรงหรือโรคเร ื ้อร ังท ี ่ปรากฏอาการเด ่นชัดหรือร ุนแรง                     

และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด 
ทั ้งนี ้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู ้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนา

ถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย 
 

3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
(1) ผู ้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั ้น เมื ่อเลือกแล้ว                     

จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง 
(2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                          

ตามประกาศรับสมัครสอบ ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี อำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ ผู ้ที ่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา                    
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี ่ยวกับการสำเร็จการศึกษา                
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ ์

(3) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง                   
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                       
กรมศุลกากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

 
 
 
 

/4. การประกาศ... 
 



 -4- 
 

4. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ 

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะประกาศ
รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 
2565 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร  BC                      
ชั้น 2 เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-667-7000                            
ต่อ 25-3204-6 หรือ ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
https://suvarnabhumicargo.customs.go.th/  ห ั วข ้ อ  “ข ่ า ว /ก ิ จกรรม/ประชาส ั มพ ันธ ์ ”  และ 
https://www.customs.go.th/ หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

 

5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
5.1 ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
ทั้งนี้ ผู ้ที ่ได้คะแนนการสอบภาคความรู้ทั ่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป 
5.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 

คะแนน) (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความรู ้ทั ่วไปและความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาคละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

7. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
การขึ ้นบัญชีผู ้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับที ่ผู ้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามลำดับ กรณีมีผู ้ที ่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู ้ที ่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า  
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู ้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู ้สอบ
คัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 

8. เงื่อนไขการจ้าง 
8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง 

ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื ่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง                   
ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 บังคับใช้โดยอนุโลมมายื่นด้วย 

 
 

/8.2 ผู้สอบคัดเลือกได้… 
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8.2 ผู ้สอบคัดเลือกได้ จะได้ร ับการจ้างตามลำดับที ่ในบัญชีผู ้สอบคัดเลือกได้             

โดยได้รับอัตราค่าจ้างตามที่ระบุในข้อ 1. โดยมีระยะเวลาในการจ้าง ตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน               
ของปีงบประมาณ 

8.3 บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ จะบรรจุครั้งแรกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง                   
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะใช้บัญชีผู ้สอบคัดเลือกได้นี้ จ้างให้ดำรงตำแหน่งอ่ืน 
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที ่ตรงกับตำแหน่งที ่เปิดสอบก็ได้ โดยกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์  
ในการเลือกตำแหน่งที่จะทำการจ้าง 

8.4 ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานศุลกากร 
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จะต้องทำสัญญาเพ่ือประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตำแหน่งที่ได้รับการจ้าง 

 
                  ประกาศ  ณ  วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2565                  

 
                           (ลงชื่อ)     นิโรจน์  โง้วเจริญสุข 
                                     (นายนิโรจน์  โง้วเจริญสุข) 
              ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 

ลงวันที ่28 มิถุนายน 2565 
 

ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จำนวนอัตราว่าง และหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 1. ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ 
  อัตราว่าง   จำนวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,400 บาท 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ  

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 2. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี ่ยวกับการร่าง โต้ตอบบันทึก ย่อเรื ่อง
ตรวจทานหนังสือ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของราชการ 

 3. รวมรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมประชุม และจดบันทึกรายงาน 
การประชุม 

 4. ปฏ ิบ ัต ิ งานอ ื ่นท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับงานในหน ้าท ี ่หร ือตามท ี ่ ได ้ ร ับมอบหมาย  
จากผู้บังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
1. ภาคความรู้ทั ่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย 
 (1)  ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร 
 (2) ความรู ้เกี ่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เช่น ความรู้

เกี่ยวกับงานสารบรรณ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
2. ภาคความเหมาะสมก ับตำแหน่ง โดยว ิธ ีการสอบส ัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  

100 คะแนน) 
 พิจารณาจากบุคลิก ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา ทัศนคติ คุณธรรม 

จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื ่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ ่งแวดล้อมและอื ่น  ๆ เพื ่อพิจารณา 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 



 2. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
    อัตราว่าง    จำนวน 1 อัตรา 
     อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท 
 

    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาไฟฟ้า
กำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชา  
การออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1. ปฏิบ ัต ิงานเก ี ่ยวก ับการจ ัดทำแผนภาพ แผนภ ูม ิ  กราฟ โปสเตอร ์  แผนที่                  

และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ เพื ่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการ  
ต่าง ๆ 

   2. ควบคุมและใช ้เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ เคร ื ่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง  ๆ              
เช่น เครื ่องฉายภาพยนตร์ เครื ่องฉายภาพนิ ่ง กล้องถ่ายภาพวิดิโอ กล้องถ่ายภาพนิ ่ง เครื ่องเสียง                 
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อประกอบการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม
ต่าง ๆ ผ่านระบบทางไกล 

   3. เก็บรักษา ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ 
   4. ติดตามและรวบรวมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

เพ่ือนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
   5. ปฏ ิบ ัต ิ งานอ ื ่นท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกั บงานในหน ้าท ี ่หร ือตามท ี ่ ได ้ร ับมอบหมาย                   

จากผู้บังคับบัญชา 

 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
   1. ภาคความรู้ทั ่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย 

    (1) ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร 
    (2) ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  

   2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยว ิธ ีการสอบส ัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม               
100 คะแนน) 
   พิจารณาจากบุคลิก ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมและอื่น  ๆ  เพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 



 3. ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์ 
  อัตราว่าง  จำนวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าจ้างเดือนละ   15,000 บาท 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ   

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ร ่าง โต ้ตอบหนังส ือเป ็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ 
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึกสรุปรายงานการประชุม

ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
3. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้  

การประชุมเจรจาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ

อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือเพื่อให้ดำเนินการ
เป็นไปด้วยความราบรื่น 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
1. ภาคความรู้ทั ่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย 
(1)  ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร 
(2) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
(3)  ความร ู ้ ด ้ านภาษาอ ั งกฤษ (Reading Comprehension, Grammar and 

Structure, Vocabulary, Conversation) 
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยว ิธ ีการสอบส ัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม               

100 คะแนน) 
 พิจารณาจากบุคลิก ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา ทัศนคติ คุณธรรม 

จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื ่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ ่งแวดล้อมและอื ่น  ๆ เพื ่อพิจารณา 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 
 

 


