
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) 

และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
............................................ 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยได้ด าเนินการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(สอบข้อเขียน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ไปแล้ว  นั้น 

กรมศุลกากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่ง
นิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  
ของกรมศุลกากร รวมทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(สอบข้อเขียน) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 1.1 นิติกร  
 1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 1.3 นักวิชาการเงินและบัญชี 
 1.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ  

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 ให้ผู ้ผ่านการสอบภาคความรู ้ทั ่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
(สอบข้อเขียน) ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 
27 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันและเวลาสอบ ต าแหน่ง  เลขประจ าตัวสอบ สถานทีส่อบ 
วันจันทร์ที่  

27 สิงหาคม 2561 
รายงานตัว 

เวลา 08.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 

อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

สอบสัมภาษณ์เวลา 
09.00 - 12.00 น. 

นิติกร 

 

611301000002 
ถึง 

611301001170 

ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร 
ชั้น 15  
อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 611302000002 

ถึง 
611302000168 

/วันและเวลา... 
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วันและเวลาสอบ ต าแหน่ง  เลขประจ าตัวสอบ สถานทีส่อบ 

วันจันทร์ที่  
27 สิงหาคม 2561 

รายงานตัว 
เวลา 12.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 
อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

สอบสัมภาษณ์เวลา 
13.30 - 16.30 น. 

นักวิชาการเงินและบัญชี 611303000003 
ถึง 

611303000226 

ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร 
ชั้น 15  
อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ธุรการ 611304000001 

 ถึง  
611304000390 

สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะต้องน ามายื่น/แสดงในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
โดยการสอบสัมภาษณ์ 

1. ใบสมัครสอบพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน 

2. ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน 1 ฉบับ 
และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

กรณีผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับ  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
- อนุปริญญา 
ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาอนุปริญญาบัตร และส าเนาระเบียน

แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกล่าว ที่ใช้ในการศึกษานั้น เพ่ิมอีกจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร 

ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 11 มิถุนายน 
2561 ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

3. ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูล
การสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 

4. ให้แสดงทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
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5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
6. ส าเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด. 8) ใบส าคัญ (แบบ สด. 9) 

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

การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้เข้าสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ 

วัน เดือน ป ีพร้อมทั้งระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า 
อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้เข้าสอบ

มีคุณสมบัติทัว่ไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้เข้าสอบ
รายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ 
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ  
3. ต้องน าเอกสารมายื่น/แสดงในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

3. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งนิติกร 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  

กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่ง
นิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ภายในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ http://job.customs.go.th หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”    

ประกาศ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 
 

 (ลงชื่อ)     กิตติ  สุทธิสัมพันธ์ 
   (นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์) 
 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                          อธิบดีกรมศุลกากร  
































