
 

 
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
----------------------------------- 

  ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ อาศัยอ านาจตามค าสั่งกรมศุลกากร ที่ 589/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ 6 ข้อ 6.1 ข้อ 15 และข้อ 15.1 
และค าสั่งกรมศุลกากร ที่ 535/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ 2 และข้อ 2.3 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จ านวนต าแหน่งว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1.1 ต าแหน่งนิติกร 
    1.2 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 1.3 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 1.4 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

  2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบหรือกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้
เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
  รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัครสอบ 
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 
28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน
ดังนี้ 
 (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 แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

3.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร โดยผู้สมัครสอบจะต้องช าระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 บาท         
 ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือช าระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการ
ทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว 
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3.3 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับ      
เลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการ
ทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบหลังจากช าระค่าธรรมเนียม
ธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 2 วันท าการ ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

3.4 เงื่อนไขการสมัคร 
(1) ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
(2) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว

จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง 
(3) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ตามประกาศรับสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 

(4) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบกรมศุลกากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 

4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ 

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย 
“ข่าวรับสมัครงาน” 

5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
    5.1 การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 

100 คะแนน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 
 5.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ภาคละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

7. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงล าดับผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับทีสู่งกว่า 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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8. เงื่อนไขการจ้าง 
8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ

อัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ 
 8.2 ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร จะต้องท า
สัญญาเพ่ือประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในต าแหน่งที่ได้รับการจ้าง และกรมศุลกากร
จะใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ จ้างให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ตรงกับต าแหน่ง
ที่เปิดสอบก็ได้ โดยกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกต าแหน่งที่จะท าการจ้าง 

   ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 

(ลงชื่อ)    ชัยยุทธ  ค าคุณ 
 (นายชัยยุทธ  ค าคุณ) 
 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร



 

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ลงวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง จ านวนต าแหน่งว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1.1 ต าแหน่ง นิติกร  
  อัตราว่าง จ านวน 6 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการ
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใด ๆ 
ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

จ านวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /1.2 ต าแหน่ง... 
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1.2 ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  อัตราว่าง จ านวน 3 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั ่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั ่งส าเร็จรูป

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

2. ประมวลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย 
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตาม

ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
4. เขียนชุดค าสั ่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพ่ือให้

ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล

ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 

7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์  เพ่ือให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

8. รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้ง
ระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้
ของหน่วยงาน 

9. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 

10. ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให้การออกใบอนุญาต
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

11. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

จ านวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

 /1.3 ต าแหน่ง... 
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1.3 ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
  อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานระดับปริญญา ซึ่งมีลักษณะงานที่

เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ ศึกษาการวิเคราะห์ ฐานะทาง
การเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง การตรวจสอบความถูกต้อง
ของผู้ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ 

2. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

จ านวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /1.4 ต าแหน่ง... 
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1.4 ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
  อัตราว่าง จ านวน 8 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ 

การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ และเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ 
3. รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 
4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

จ านวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

 
 


