
 
 
 
 
 

ประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ในต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร 
……………………….…………………. 

  ด้วย ด่านศุลกากรเกาะสมุย กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง   
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร  เพ่ือปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย อาศัยอ านาจตาม
ค าสั่งกรมศุลกากรที่ 472/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร ข้อ 15.1 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จ านวนต าแหน่งว่าง และหน้าที่และความรับผิดชอบ 

- ต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร 
  (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)   

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง   

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง                                                                        
  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

                                                                                /(9) เป็นผู้...   
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 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ 

หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๑๐)  เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิ ดวินั ยตาม ระเบี ยบ                

หรือกฎหมายอืน่ที่เก่ียวข้อง 
(๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน      

ในหน่วยงานของรัฐ  
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้

เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่  นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 

                    3. การรับสมัครสอบ 
๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัคร  
ทางไปรษณีย์) ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย เลขที่ 27 หมู่ 3 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ  ภาคเช้าตั้งแต่    
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ       
แต่อย่างใด 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x 1.5 นิ้ว      

โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
 (๒) ยื่น/แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบบั   
 (3) ยื่น/แสดงทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 (4) ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่า

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563                                                                              

      ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร         
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  

      (5) ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในใบสมัครและหลักฐานอ่ืนไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  
        /(6) ใบรับรอง... 
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 (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม   
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่                                                                              
      - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
      - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”         
และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
 ๓.3 เงื่อนไขการรับสมัคร  
  (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ ในข้อ ๒.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก              
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 

  (2) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ด่านศุลกากรเกาะสมุย กรมศุลกากร จะถือว่าผู ้สมัครสอบ          
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

  ๔. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ 
 ด่านศุลกากรเกาะสมุย กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย ชั้น 2 อาคาร
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง เลขที่ 27 หมู่ 3 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์   
เลขหมาย ๐ 7742 1366 หรือทางเว็บไซต์ของด่านศุลกากรเกาะสมุย kohsamui.customs.go.th หัวข้อ 
“ประกาศรับสมัครงาน” และ www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

  ๕. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
      5.1 ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวธิีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (รายละเอียดตามท่ีระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
                                ทั้งนี้  ผู้ที่ ได้คะแนนการสอบภาคความรู้ทั่ว ไปและความรู้ ความสามารถท่ีใช้          
เฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 
 5.2  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
 

       /6. เกณฑ์... 
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                   ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ สอบได้คะแนนในภาคความรู้ทั่วไปและความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาคละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

๗. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงล าดับที่ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ
กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่     
สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี     
แต ่ถ ้าม ีก ารสอบคัด เล ือก ในต าแหน ่ง เด ีย วกันนี ้อ ีกและ ได ้ขึ ้น บ ัญ ช ีผู ้ส อบคัด เล ือก ได ้ใหม ่แล ้ว          
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  ๘. เงื่อนไขการจ้าง 
๘.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม         
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
  8.2 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
อัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ โดยมีระยะเวลาในการจ้าง ตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่  30 กันยายน 
ของปีงบประมาณ 
  ๘.3 บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้  จะบรรจุครั้งแรกในต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร          
เพ่ือปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรเกาะสมุย  ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะใช้บ ัญชีผู ้สอบคัดเลือกได้นี ้ จ้างให้ด ารง     
ต าแหน่งอื ่นที ่ม ีค ุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที ่ตรงกับต าแหน่ง ที่ เปิดสอบก็ได้  โดยกรมศุลกากร            
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกต าแหน่งที่จะท าการจ้าง 
  8.4 ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของด่านศุลกากรเกาะสมุย    
กรมศุลกากร จะต้องท าสัญญาเพ่ือประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในต าแหน่งที่ได้รับ    
การจ้าง  

ประกาศ  ณ  วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 
  
 
 
 (นางสาวจินตนา  คงเมือง)  
 นายด่านศุลกากรเกาะสมุย 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศด่านศุลกากรเกาะสมุย 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ในต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร 
ลงวันที ่3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

................................................................. 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จ านวนต าแหน่งว่าง และหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 1.1 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากร 
 อัตราว่างครั้งแรก จ านวน  3  อัตรา 
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท    

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาพณิชยการ  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  สาขาวิชาโลหะการ 
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง    

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับรองสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางออกไปนอก 

ราชอาณาจักรเพ่ือขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ สนามบินสมุย  
  2. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุกและขนถ่าย
สินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและ
ลักลอบหนีศุลกากร  
  3. สามารถปฏิบัติงานเข้าเวร หรือท างานเป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงเวลาที่ราชการก าหนด 
รวมถึงสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี              
ทางการควบคุมของศุลกากรได้  
 4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
1. ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย 
   (1) วิชาความรู้ทั่วไป  
   (2) ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร                                 
   (3) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามต าแหน่ง 
   (4) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
   (5) ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 2.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  พิจารณาจากบุคลิก ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม 
การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

   
 



 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสมัครสอบ 
 
   
 
 
 
 


