
 
 

 

                                                
                      

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
---------------------------------- 

 

  ด้วย กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนด
ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน  
  1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 1.2 ต าแหน่งนิติกร        
 1.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์           
 1.4 ต าแหน่งนายช่างศิลป์          

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1) มีสัญชาติไทย  

 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี  
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
……… 

 /หรือพนักงาน... 
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หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2538   

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

3. การรับสมัคร 
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 
 (1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 
 (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
 (3)  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือพิมพ์แบบฟอร์ม
การช าระเงินในภายหลัง  

 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

3.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท 
 (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท  

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น   
3.4 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ  

โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบ 
และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบที่มีเลขประจ าตัวสอบได้เมื่อกรมศุลกากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
4.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
4.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว

จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง 
.... 
 
 

/4.3 ผู้สมัครสอบ... 



 

  

- 3 - 

4.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน 
วันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

4.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  

4.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ   

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร 
www.customs.go.th หั วข้ อ “ข่ าวประชาสั มพันธ์” หั วข้ อย่ อย  “ข่ าวรั บสมั ครงาน” หรื อเว็ บไซต์  
http://job.customs.go.th 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธี 

การประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ 
การเลือกสรร 

คะแนนเต็ม หลักสูตรและวิธีการประเมิน หมายเหตุ 

การประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 
 

100 คะแนน การสอบข้อเขียน  เฉพาะต าแหน่ง 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
- นิติกร 
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 

  การสอบปฏิบัติ เฉพาะต าแหน่งนายช่างศิลป์ 

การประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
 

100 คะแนน การสอบสัมภาษณ์ ทุกต าแหน่ง 

/7. เกณฑ์การ... 
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7. เกณฑ์การตัดสิน 
7.1 การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียนหรือการสอบปฏิบัติ ในทุกต าแหน่ง  

ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 
7.2 การประเมินฯ ครั้งที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ ในทุกต าแหน่ง ผู้ผ่านการเลือกสรร

ต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนน
ที่สอบได ้โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) และคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ชั้น 1 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร 
www.customs.go.th หั วข้ อ “ข่ าวประชาสั มพั นธ์ ” หั วข้ อย่ อย “ข่ าวรั บสมัครงาน” หรื อเว็ บไซต์ 
http://job.customs.go.th โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และจะต้อง

ท าสัญญาจ้างตามทีก่รมศุลกากรก าหนด 

                            ประกาศ  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

(ลงชื่อ)    บุญเทียม  โชควิวัฒน 
           (นายบุญเทียม  โชควิวัฒน) 
    รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน  
                                                           อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ร่าง 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 



 

  

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ลงวันที ่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน  

1.1 ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

 อัตราว่าง 5 อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะงานปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน 

2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท า
แผนงาน/โครงการและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานงาน/โครงการ 

3. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรืองานอ่ืน  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้บังคับบัญชา 
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย 

1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ 
กรมศุลกากร 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 แนวคิดทั่วไปและขอบข่ายการศึกษานโยบายสาธารณะ การก าหนด

นโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ การแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการ การจัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการ และนโยบายและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมศุลกากร เช่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 

/1.2 ชื่อต าแหน่ง... 



 

  

- 2 - 

1.2 ชื่อต าแหน่ง นิติกร 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง 4 อัตรา 

     อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
 1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูล
สนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น
ในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง
การด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดี 
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
 4. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้บังคับบัญชา 
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย 

1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ 
กรมศุลกากร 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายล้มละลาย 
การพิทักษ์ทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการ และกฎหมายศุลกากร 
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1.3 ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์   
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

 อัตราว่าง 1 อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทน 18,000  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันทีท่ าสัญญาจา้ง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563   
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  

1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ  

2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดท าบันทึก สรุปรายงาน
การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชา  

3. จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
เพ่ือให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  

4. ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ 
เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น  

5. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรืองานอ่ืน  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้บังคับบัญชา 
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย 
 1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ
กรมศุลกากร 
 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension, Grammar  
and Structure, Vocabulary, Conversation) 
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1.4 ชื่อต าแหน่ง นายช่างศิลป์   
 กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป 
 อัตราว่าง 1 อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทน 13,800  บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563   
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 
3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา
เทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
 1. ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน 
ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ เพ่ือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความ
ได้อย่างด ี
 2. ใช้และควบคุมการใช้ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น  
กล้องถ่ายภาพวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
เพ่ือประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ  
 3. ดูแล จัดเก็บ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
ในการท างานให้เป็นระบบ เพ่ือให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 ประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบปฏิบัติ  
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เกี่ยวกับทักษะด้านการออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ดนิทรรศการ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการเขียนอักษร ภาพวาด และลายเส้น (Graphic Design) และทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 



 จดัเก็บอากรจากของที่น าเขา้และสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร 

เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

 ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบหนศีลุกากรเพ่ือใหก้ารจดัเก็บภาษี

อากรเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความเป็นธรรมแกผู่ป้ระกอบการ 

 มุง่เนน้ท่ีจะพฒันาสง่เสริมดา้นการคา้ระหว่างประเทศและการสง่ออก

ของไทยใหม้ีศักยภาพในการแขง่ขนักบัตลาดการคา้ของโลกได ้ 

 พฒันาระบบงานและการจดัองคก์รดว้ยการน าระบบคอมพิวเตอรม์า

ใชใ้นการบริหารงาน  

 พฒันาประสิทธิภาพของขา้ราชการใหม้ีความสอดคลอ้งกบั 

ความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2. วิสยัทศัน ์

องคก์รท่ีมุง่มัน่ใหบ้ริการศลุกากรเป็นเลิศเพ่ือการพฒันา

ท่ียัง่ยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการคา้โลก 

3. พนัธกิจ 

 อ านวยความสะดวกทางการคา้และสง่เสริม

ระบบโลจิสตกิสข์องประเทศ 

 สง่เสริมเศรษฐกิจของประเทศดว้ยมาตรการ

ทางศลุกากรและขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศ 

 ปกป้องสงัคมใหป้ลอดภยัดว้ยระบบควบคมุ

ทางศลุกากร 

 จดัเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมี

ประสิทธิภาพ 

4. ค่านิยมองคก์ร 5. คณุธรรมอตัลกัษณ ์

 ตรงตอ่เวลา และไมเ่บียดบังเวลาราชการ 

 ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานท่ีไดรั้บมอบหมายให ้    

ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามมาตรฐาน 

 ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม  

และตรวจสอบได ้

 ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความสจุริต ไมแ่สวงหา

ผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 

 ปฏิบัติหนา้ท่ีโดยไมม่ีผลประโยชนท์ับซอ้น 

 บริการรวดเร็ว ดว้ยความเต็มใจ ไมเ่ลือกปฏิบัติ 

 ใชว้าจาสภุาพ ย้ิมแยม้แจ่มใส และเป็นมิตรตอ่

ผูรั้บบริการ 

กรมศุลกากร 
1. ภารกิจหลกัของกรมศลุกากร 

สร้างสรรค์โดย ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 
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