
 

 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 
.................................. 

ดวย กรมศุลกากร จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้  

1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ  
 จํานวนตําแหนงที่วาง และเงินเดือนที่จะไดรับ ตามที่ระบุไวในรายละเอียดของเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดของเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ตองสามารถปฏิบัติงานไดทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเปนผลัดหรือเปนกะได 

3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
 3.1 ผู สม ัครสอบตองมีค ุณสมบ ัต ิทั ่วไป และไม ม ีล ักษณะตองห ามตามมาตรา 36                  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี ้

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย  
 (2)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป นับถึงวันปดรับสมัคร 
 (3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะตองหาม 
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.         
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง             

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 

/(7)  เปนผูเคย... 

 
สําเนา 



- 2 - 
 

(7) เปนผู เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ 

(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน                
ในหนวยงานของรัฐ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) 
หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10)  
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิ
ไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี ้ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที ่นว 89/2501 ลงวันที ่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสัง่มหาเถรสมาคม ลงวันที ่17 มีนาคม 2538  

3.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด                 
แนบทายประกาศนี ้

3.3 ผูสมัครสอบตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. 
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยตองมีผลสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแขงขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (วันสอบสัมภาษณ) 

4. การรับสมัครสอบ 
4.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2564  

ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้  
 (1) เปดเว็บไซต http://job.customs.go.th 
 (2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด

แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ พรอมอัปโหลด (upload) รูปถาย
หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน JPG 
ความละเอียดประมาณ 35 – 50 KB) รูปถายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฏในบัตรประจําตัวสอบ 

 (3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล  
 ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผู สมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไวสมบูรณแลวได 
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4.2 ผูสมัครสอบชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามใบแจงการชําระเงิน ขอ 4.1 (3) 
ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยชําระเงินได 
2 ชองทาง ดังนี้ 

1) การชําระผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 ผูสมัครสอบสามารถนําใบแจงการชําระเงินที่พิมพจากระบบรับสมัครไปชําระ

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2564 
ถึงวันที ่ 8 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย  
ทั้งนี้ ผูสมัครตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงิน 

2) การชําระผานทางระบบอินเทอรเน็ต KTB NETBANK 
 ผูสมัครซึ่งมีบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ไดลงทะเบียน (Register) 

ขอใชบริการ KTB NETBANK แลว สามารถเลือกชําระเงิน ไดที่เมนู จายบิลอื่น ๆ /พรอมเพย พิมพ “๙๑๘๘” 
แลวกดคนหา ใสเลขรหัสชําระเงิน ๑๑ หลัก (Ref No 1.) และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (Ref No 2.)
ตรวจสอบจํานวนเงินคาสมัครสอบ แลวชําระเงิน โดยตองชําระเงินตั้งแตเวลา 03.00 - 22.00 น. ของวันที ่           
17 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที ่8 กรกฎาคม ๒๕๖๔ และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย 

การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
เทานั้น  

4.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท 
และอาจมีคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวนไมเกิน 30 บาท ทั้งนี้ คาธรรมเนียม
จะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น   

4.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด              
เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบและพิมพบัตรประจําตัวสอบ
ที่มีเลขประจําตัวสอบไดเมื่อกรมศุลกากรประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการแลว ทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต http://job.customs.go.th  

5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 5.1 ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 5.2 ผูสมัครสอบตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ
สมัครสอบ ในขอ 3.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น 
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เปนเกณฑ 
 5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผู สมัครสอบเปนผูลงลายมือชื ่อ
และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
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 5.4 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมศุลกากรจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผูสมัครสอบ
ยื่นเอกสารปลอม กรมศุลกากรจะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย 
 กรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน 
เพื่อเขาหองสอบจะไมอนญุาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด  

6. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต http://job.customs.go.th 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
7.1 การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน  
 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ ใชเฉพาะตําแหนง 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 
 7.2 การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
 ประเมินผูเขาสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ 
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื ่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง   

ทั้งนี้ จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน 
และเมื่อสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง 

8. หลักฐานที่ตองยื่น/แสดงในวันสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (วันสอบสัมภาษณ) 
เฉพาะผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้ 

8.1 ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวม
แวนตาดํา ถายไวไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ใหครบถวน 

8.2 บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัว เจาหนาที ่ของรัฐซึ ่งมีรูปถาย 
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจําตัวขาราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหาร
กองประจํา 
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กองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถาย และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) หากไมมีบัตรหรือเอกสารดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ ใหใชใบรับรองขอมูลสวนบุคคล ไปยื่นใหกับ
เจาหนาที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ จะไมอนุญาต
ใหเขาหองสอบ   

8.3 สํ า เน าป ริญ ญ าบั ตร จํ านวน 1 ฉบั บ  และสํ าเนาระเบี ยนแสดงผลการศึ กษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ โดยตอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัตภิายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

กรณีผูสมัครสอบระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนการศึกษาตอเนื่องจากระดับ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
- อนุปริญญา 
ใหแนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาอนุปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผล

การศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกลาว ที่ใชในการศึกษานั้น เพิ่มอีกจํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร

หรืออนุปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั ้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที ่เกี ่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร 
คือ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได 
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

8.4 หนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ฉบับจริง) พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผาน
การวัดความรูความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ใหแนบสําเนาวุฒิการศึกษาที่ใชในการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไปครั้งนั้น เพิ่มอีก 1 ฉบับ 

8.5 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. 
วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก 

 - วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
 - โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
 - โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอ

การปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
8.6 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไมตรงกัน เชน ใบสําคัญ

การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ ลงลายมือชื่อ 
วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา 
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9. เกณฑการตัดสิน  
  9.1 ผูสมัครสอบจะตองไดคะแนนในการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง  
  9.2 ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการสอบแขงขัน
เพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ไมต่ํากวา
รอยละ 60  

10. การขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชผีูสอบแขงขันได 
 กรมศุลกากร จะประกาศการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวม
ของการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน 
ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบแขงขัน
อยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชผีูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

11. การบรรจุและแตงตั้ง 
ผูสอบแขงขันได จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได โดยไดรับ

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิทีก่ําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในขอ 1                                                          

12. การรับโอนผูสอบแขงขัน 
กรมศุลกากร ไมรับโอน ผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท

ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรมศุลกากร ดําเนินการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวา สามารถชวยเหลือใหทานผานการสอบเพื่อบรรจุ
เขารับราชการหรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาไดหลงเชื่อ และโปรดแจงใหกรมศุลกากรทราบ 
ทางโทรศัพทเลขหมาย 0 2667 6352 - 6353, 0 2667 6305 , 6350, 0 2667 7000 ตอ 5822 
หรือ ทางโทรสารเลขหมาย 0 2667 6932  

 
ประกาศ ณ วันที ่ 8  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 
(ลงชื่อ)    พชร   อนันตศิลป 

    (นายพชร  อนันตศิลป) 
   อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 

/ร่าง  

/พิมพ์ 

/ตรวจ 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบทายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 

ตําแหนงนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 

ตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 30 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเปนไป
ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่                   
23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติ งานในฐานะผูปฏิบัติ งานระดับตน ที่ ตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการ                        
ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการศุลกากร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งนี้ ตองสามารถปฏิบัติงานไดทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเปนผลัด
หรือเปนกะได โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ดานการปฏิบัติการ 
 (1) รวมดําเนินการตรวจสอบขอมูลในระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับพิธีการการนําสินคาเขา                
และสงสินคาออก เพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล 
 (2) การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการ
และราคาศุลกากร ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร ถิ่นกําเนิดสินคา การกําหนดราคาศุลกากร           
การประเมินอากร สิทธิตามอนุสัญญาระหวางประเทศที่มีความตกลงผูกพันกับประเทศไทย เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนด 

 (3) ปฏ ิบ ัต ิง าน เกี ่ย วก ับการจ ัด เก ็บ เง ิน ภ าษ ีอ ากรและ เง ินค า ธ รรม เน ียมต า ง  ๆ               
และการจัดเก็บอากรปากระวาง เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางถูกตองตรงตามเปาหมายที่กําหนด 
 (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปลอยสินคาที่นําเขาและสงออก การคืนคาภาษีอากร 
ออกแบบแจงการประเมิน เพื่อใหการควบคุมกระบวนการตรวจปลอยสินคา การคืนภาษี การแจงผลการประเมินเปนไป
อยางรวดเร็ว ถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 
 (5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปลอยของติดตัวผู โดยสารขาเขาและขาออก เพื ่อให           
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 (6) ร ว ม ว ิเค ร าะห ป ระมวลผลข อม ูล ส ัญ ญ าณ ภ าพ จ ากการต รวจสอบ ตู ส ิน ค า                     
ด ว ย เค รื ่อ ง เอกซ เรย  เพื ่อ ค วบ ค ุม แล ะต รวจสอบพ ิก ัด อ ัต ราศ ุล ก าก ร ให ส าม ารถจ ัด เก ็บ ภ าษ ีได                        
อยางมีประสิทธิภาพ 
 (7) รวมตรวจคัดตรวจปลอยของนําเขา - สงออกทางไปรษณีย การควบคุมการบรรทุก            
และขนถ ายสินค า การควบคุมยานพาหนะและสินค าขาเข า-ออก และการควบคุมสินค าผ านแดน                   
เพื่อปองกันการลักลอบกระทําความผิดทางศุลกากร 
 

/(8) รวมปฏิบัติงาน... 



 
 (8) รวมปฏิบัติงานในการควบคุมการเก็บของ การขนยาย การนําของออกจากเขตที่กําหนด
ในคลังสินคา คลังสินคาทัณฑบน เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมสงออก เขตพื้นที่พัฒนารวม เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปตามกฎ ระเบียบทางศุลกากรที่กําหนด 
 (9) การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการนําเขา สงออก ณ สถานประกอบการ เพื่อให
ถูกตองตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบทางศุลกากรที่กําหนด 
 (10) การสืบสวน ประมวลหลักฐาน ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด ตามกฎหมาย
ศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันผลประโยชนของประเทศและประชาชน 

 (11) การดูแลเก็บรักษาและจําหนายของกลาง ของตกคาง และการตรวจสอบสินคา
ของตกคางและของกลาง เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกฎ ระเบียบทางศุลกากรที่กําหนด 

 2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4. ดานการบริการ 
 (1) ใหคําแนะนํา ปรึกษาในเบื้องตน แกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงาน
หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการนําเขา สงออก สิทธิประโยชนทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร 
พิธีการและราคาศุลกากร และแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอนุสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศุลกากร เพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรอยางถูกตอง 
 (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ สื่อ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อสรางความรู ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการศุลกากร  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
2. สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
3. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
5. สาขาวิชารัฐศาสตร  
6. สาขาวิชานิติศาสตร  
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
8. สาขาวิชาการบัญชี  
9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

/10. สาขา... 
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10. สาขาวิชาการจัดการ 
11. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  
12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร  
14. สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
15. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  
16. สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
17. สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทางวิทยาศาสตรการอาหาร 
18. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
19. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   
และเปนผูขึ้นทะเบียนสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.                 

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แลว 

หลักสูตรและวิธกีารสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
 ทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน จํานวน 200 ขอ 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใชเวลาสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบดวย 
 - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร  
 - ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
(ยกเวนภาค 2 และภาค 3) กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับงานศุลกากร และความรูเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ)  
 - ความรูดานภาษาอังกฤษ  
 - การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) 
 - ความรูเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณและจรรยาของขาราชการ 
 
 
 

- 3 - 














