
 

 

  

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน  

และต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
……………………….. 

ด้วย กรมศุลกากรจะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ต าแหน่ง
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
 1.1 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
 1.2 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 1.3 ต าแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 1.4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 
 1.5 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

 จ านวนต าแหน่งที่ว่างครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
ของเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 - 5 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ลักษณะงานที ่ปฏิบัต ิของแต่ละต าแหน่ง  ตามที ่ระบุไว ้ในรายละเอียดของเอกสาร              

แนบท้ายประกาศ 1 – 5 ทั้งนี้ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1 ผู ้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัต ิทั ่ว ไป และไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36                  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

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

ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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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 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น  

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น  

(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน                
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) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมี
สิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

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 าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด                 
แนบท้ายประกาศนี ้

3.3 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. 
 3.3.1 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
 3.3.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป  
 3.3.3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึน้ไป 
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4. การรับสมัครสอบ 
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 กุมภาพันธ์ 

2560 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
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

4.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลาท าการของธนาคาร การรับสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  

4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท  
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   

4.4 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด              
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ  โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร              
ที่ มี เลขประจ าตั วสอบหลั งจากช าระค่ าธรรมเนี ยมสอบแล้ ว 2 วั นท าการทางอินเทอร์ เน็ ตที่ เว็ บไซต์ 
http://job.customs.go.th 

5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 5.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น  เมื่อเลือกแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได ้และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง  
 5.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ของสถานศึกษานั้น 
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 5.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าผู ้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื ่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
 5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
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ในกรณทีี่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  

6. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ 

ในวันที ่17 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

7. หลักสูตรและวิธีสอบ 
7.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน  

 การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย 1 – 5 

 ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 7.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 7.2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เฉพาะต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 
 1) ว่ายน้ า แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 - ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน 
 - หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน 
 ผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้ า 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   
 ผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้ าและวิ่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ต่อไป 
 7.2.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทุกต าแหน่ง) 
 ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง  

8. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์) 
เฉพาะผู้มีสิทธิสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 
 8.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1  x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน 
 

/8.2 ส าเนา... 
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 8.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือส าเนาอนุปริญญาบัตร 
หรือส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง
ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
หรืออนุปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั ้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที ่เกี ่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
คือ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
 8.3  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว เจ้าหน้าที ่ของรัฐ  ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าว
แสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือใบเหลือง ) 
หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรอง
ตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 8.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 8.5 หนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้ 
 8.5.1 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
และต าแหน ่งน ักว ิชาการคอมพิว เตอร ์ปฏ ิบ ัต ิการ  ใช ้หน ังส ือร ับรองผลการสอบ เ พื ่อว ัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ  ในกรณีที่ยื ่น
หนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโท ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร 
ระดับปริญญาโท เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

 8.5.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ใช้หนังสือรับรองผลการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับที่สูงกว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แนบส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งนั้น 
เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

 8.5.3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ใช้หนังสือรับรองผลการสอบ
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ฉบับจริง) 
พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปในระดับ
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทเพ่ิมอีก 1 ฉบับ 
 8.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
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 - 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 าเนาหลักฐานอ่ืนๆ 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. เกณฑ์การตัดสิน  
 9.1 ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

10. การขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ 
 กรมศุลกากร จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เท่ากัน 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 ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 กรมศุลกากร ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการหรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ 
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 

 

ต าแหน่งที่ 1 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 5 อัตรา 

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร  
เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลการสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
 (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 (3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น 
ในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง
การด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 (4) รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานตลอดจนข้อกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชา
ในการด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอ่ืน ๆ 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผน การท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (2) ชี ้แจงและให้รายละเอียดเกี ่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. ด้านการบริการ 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
กับการด าเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์  

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย  
 - ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 
จ านวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 - ความรู้เฉพาะต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร กฎหมายปกครอง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ การฟื้นฟูกิจการ 
และกฎหมายระหว่างประเทศ จ านวน 72 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน  
 - ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 
จ านวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

ต าแหน่งที่ 2 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 5 อัตรา 

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร  
เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินใน
และเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
 (2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถกูต้องและทันสมัย 
 (3) จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรร
งบประมาณตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
 (4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรร
งบประมาณ 
 (5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญ
การรับ – จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติของราชการ 
 (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เ จ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติราชการ วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ า
ส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตน
มีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย  
 - ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 
จ านวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 - ความรู้เฉพาะต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
จ านวน 72 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน 
 - ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 
จ านวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

ต าแหน่งที่ 3 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 2 อัตรา 

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร  
เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  (2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย า
และทันสมัย 
 (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง 
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
  (4) เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง 
เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
  (6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ 
และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
  (7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
เพ่ือให้ได้ระบบงานประยุกต์ท่ีตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
  (8) รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง 
การติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการ
ใช้ของหน่วยงาน 

/(9) ช่วยตรวจ... 
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  (9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
 (10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต
เพ่ือให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
  (1) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู ้ใช้เมื ่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร์  

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย  
 - ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 
จ านวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 - ความรู้เฉพาะต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
จ านวน 72 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน 
 - ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 
จ านวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 



เอกสารแนบท้าย 4 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

ต าแหน่งที่ 4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 40 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  9,400 – 10,340 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร  
เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุก
และขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยง
และลักลอบหนีศุลกากร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านศุลกากร ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียน ตามช่วงระยะเวลาได้ โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ปฏิบัติงานการรับและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในขั้นต้นของเอกสาร    
พิธีการ เอกสารการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก ตรวจสอบพิกัดราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การน าเข้าและส่งออก ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร ช่วยควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า 
ช่วยตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์เพ่ือปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร 

 (2) ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ

  (3)  รับค าร้องขอคืนภาษีอากรและเงินอ่ืนๆ ช่วยตรวจสอบใบขนสินค้า และเอกสาร
ที่ผ่านพิธีการแล้ว 
  (4)  รับรายงานเรือเข้า-ออก ช่วยดูแลเก็บรักษาตัวอย่างสินค้า 
  (5)  ช่วยคุมเฝ้าและคุมส่งสินค้า ช่วยตรวจวัดน้ ามันและถังบรรจุน้ ามัน
เพ่ือท าตารางค านวณปริมาตรความจุประจ าถัง และจัดเก็บภาษีอากร 
  (6)  รักษาการณ์และตรวจค้นเรือต่างประเทศและเรือค้าชายฝั่ง 
  (7)  ตรวจยวดยานคนโดยสารและของที่น าติดตัวพร้อมกับผู้เดินทางเข้าประเทศ
หรือออกนอกประเทศ 
  (8)  ช่วยรับและจ าหน่ายของกลาง 
  (9)  การหาข้อมูล ช่วยสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหว และตรวจตราป้องกัน
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากรช่วย 
  (10) ตรวจคัดบัญชีสินค้าประเภทต่างๆ รวมรวบเอกสารหลักฐานเพ่ือก าหนด
ราคาจัดท าบัตรราคา หรือเพ่ือตรวจสอบราคา 

/(11)  ตรวจสอบ… 
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  (11)  ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
  (12)  การประมวลหลักฐาน สอบสวนและจัดท าประวัติผู้กระท าผิดกฎหมายศุลกากร 

 (13)  ติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

 2. ด้านการบริการ 

 (1)  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงาน                    
ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 (2)  ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือเป็นการให้ประชาชน
เกิดความรู้ความเข้าใจและสะดวกรวดเร็วในการท างาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชา
ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ  

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
  ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
 - ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
จ านวน 12 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 - ความรู้เฉพาะต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร กฎหมายอื่น
ที่เกี ่ยวข้องกับการศุลกากร และความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศจ านวน 84 ข้อ 
คะแนนเต็ม 140 คะแนน 
 - ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 
จ านวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 



เอกสารแนบท้าย 5 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

ต าแหน่งที่ 5 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 3 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร  
เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียน ตามช่วงระยะเวลาได้ โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

(3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน 

(4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการท างานของหน่วยงาน 

2. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่

ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 

เพ่ือขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 

/2. ได้รับ... 
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 2. ได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการตลาด 
หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
  ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
 - ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
จ านวน 12 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 - ความรู้เฉพาะต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
จ านวน 84 ข้อ คะแนนเต็ม 140 คะแนน 
 - ความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ 
จ านวน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
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