
 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ 

จากงบบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ในต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
----------------------------------- 

  ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ 
จากงบบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ในต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
กรมศุลกากร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

  1. ต้าแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จ้านวนต้าแหน่งว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1.1 นักวิชาการเงินและบัญชี 
    1.2 เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

  2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก้าหนดในกฎ ก.พ. 
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด้ารงต้าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

/(9) เป็นผู้… 
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 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท้าผิดวินัยตามระเบียบ
หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท้าผิดวินัยตามระเบียบหรือกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 
 (11) เป็นผู้เคยกระท้าการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ท้าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องน้าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 บังคับโดยอนุโลม มายื่นด้วย 
 ส้าหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้
เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501  และตามความในข้อ 5 ของค้าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง   
   รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

  3. การรับสมัครสอบ 
 3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ชั้น 9 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง 
www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”  
 3.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ 
ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. 
 3.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติ
ของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 22 กันยายน 2560 ทั้งนี้ การส้าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 3.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1) บัตรประจ้าตัวประชาชน หรือบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง เท่านั้น 
ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล และเลขประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย 
ชื่อ-นามสกุล และเลขประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตร
หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับค้าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ้าตัวประชาชน 
(บ.ป.2 หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับค้าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ้าตัวประชาชน  
(บ.ป.2 ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ้าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ้าตัว
ทหารกองประจ้าการ ฉบับจริง พร้อมส้าเนาบัตรดังกล่าว จ้านวน 1 ฉบับ 
 (2) ส้าเนาปริญญาบัตร (ส้าหรับต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ) หรือส้าเนา
ประกาศนียบัตร (ส้าหรับต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) จ้านวน 1 ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องส้าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 22 กันยายน 2560 

/(3) ส้าเนา... 
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 (3)  ส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต้าแหน่งที่สมัคร จ้านวน 1 ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องส้าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 22 กันยายน 2560 
 กรณีที่ไม่สามารถน้าหลักฐานการศึกษาตามข้อ (2) และ (3) ดังกล่าวมายื่นได้ ให้น้า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส้าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก้าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
 (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด้า ที่ปรากฏชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ้านวน 3 รูป 
 (5) ส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน 1 ฉบับ 
 (6) ส้าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น 
ใบส้าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ้านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ในส้าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค้ารับรอง “ส้าเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือชื่อก้ากับไว้ด้วย พร้อมทั้งระบุเลขประจ้าตัวสอบไว้ที่มุมขวาบนของเอกสารทุกฉบับ 
 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน้ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส้าหรับผู้นั้น 

4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก้าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ 

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก้าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

  5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
    วิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ประกอบด้วย หลักสูตรการทดสอบ

ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง ดังนี้ 

วิธีการสอบคัดเลือก วิธีการสอบ คะแนนเต็ม ต้าแหน่ง 
1. ภาคความรู้ทั่วไป 
และความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต้าแหน่ง 

สอบข้อเขียน 
  

100 
คะแนน 

ทุกต้าแหน่ง 

2. ภาคความเหมาะสม
กับต้าแหน่ง 

สอบสัมภาษณ์ 100 
คะแนน 

ทุกต้าแหน่ง  
 

  6. เกณฑ์การตัดสิน 
 6.1 การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหน่ง โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทุกต้าแหน่ง) ซึ่งผู้สอบได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60 
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

/6.2 การสอบ... 
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 6.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทุกต้าแหน่ง) 
 ผู้สมัครสอบทุกต้าแหน่ง ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบในแต่ละภาคตามที่ก้าหนด 
จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 60  

  7.  การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
       กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงล้าดับผู้สอบ
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล้าดับ กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับต้าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจ้าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล้าดับสูงกว่า 
       การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต้าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

  8.  เงื่อนไขการจ้าง 
  8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล้าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
อัตราค่าจ้างตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ 
  8.2 ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ จากงบบริหาร
กองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ของกรมศุลกากร จะต้องท้าสัญญาเพ่ือประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี ในต้าแหน่งที่ได้รับการจ้าง 

   ประกาศ  ณ  วันที่    25   สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 
(ลงชื่อ)    ชัยยุทธ  ค้าคุณ 

 (นายชัยยุทธ  ค้าคุณ) 
 รองอธิบดี  รักษาการในต้าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 



บัญชีแนบท้าย ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ 

จากงบบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ในต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ลงวันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 
 

1. ต้าแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จ้านวนต้าแหน่งว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1.1 ต้าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
  อัตราว่าง จ้านวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญา 
ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป
ของส่วนราชการ ศึกษาการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี 
การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง การตรวจสอบ
ความถูกต้องของผู้ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ 

2. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

 
 1.2 ต้าแหน่ง เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
  อัตราว่าง จ้านวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท 
  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก 

ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการ
และเก็บรักษาเอกสารส้าคัญของทางราชการ 

3. รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 



 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ  
จากงบบริหารกองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง 

กรมศุลกากร 

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 
 

 ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
สัญชาติ.................................ศาสนา.......................... ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ 
จากงบบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ของกรมศุลกากร ในต้าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
1. เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ..............อายุ...........ปี..........เดือน (อายุไม่ต่้ากว่า 18 ปีนับถึงวันที่ 22 กันยายน 2560) 
2. วุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาหรือวิชาเอก สถานศึกษา วันที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย 
1. วุฒิที่ใช้ในการสมัคร 
........................................................ 

    

2. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
........................................................ 

    

3. อาชีพปัจจุบัน  .................................................   สถานที่ท้างาน ................................................ .............................. 
4. บัตรประจ้าตัวประชาชน            ออกให้ ณ จังหวัด ..................... 
5. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..............................หมู่ที่...............ซอย.................................ถนน............................................ 

ต้าบล/แขวง.......................... อ้าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์............................................... โทรศัพท์มือถือ .................................................... 
E- mail address : ...............................................................  

6. ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส้าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครรวม...........ฉบับ คือ 
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  ส้าเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 
 ส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส้าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................. .....................................................................  

  หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าขอให้ค้ารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง
ทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของกรมศุลกากร ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
 

ลงลายมือชื่อ......................................................................ผูส้มัคร 
 (......................................................................) 
  วันที่..........เดือน......................พ.ศ............... 
 

 

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 น้ิว 
(ถ่ายไม่เกิน  

1 ปี) 

เลขประจ้าตัวสอบ 60...................................................... 

หลักฐานของผู้สมัคร 
(    ) หลกัฐานครบถ้วน                      
(    ) มีปัญหา   คอื  ....................................................................... 
........................................................................................................ 
ลงลายมือช่ือ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
         ............./……………./……….. 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(    )  ตรงตามประกาศ  
(    ) ไมต่รงตามประกาศ….............................................................. 
........................................................................................................ 
ลงลายมือช่ือ....................................................ผูต้รวจคุณสมบัต ิ
           ............./……………./……….. 




