
 

 
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
----------------------------------- 

  ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร าว 
ในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา อาศัยอ านาจตามค าสั่งกรมศุลกากร 
ที่ 472/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร 
ข้อ 6 ข้อ 15 และข้อ 15.1 และค าสั่งกรมศุลกากร ที่ 579/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง มอบอ านาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ 2 และข้อ 2.4 (2) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมี
รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง อัตราค่าจ้าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
 1.1 ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
    1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 2.1.2 ลักษณะต้องห้าม 
  (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
  (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

/(9) เป็นผู้… 
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 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (10) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย ตามระเบียบ
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ 
พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 บังคับโดยอนุโลม มายื่นด้วย 
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจ
ให้เข้าสอบคัดเลือกได้ 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 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย 
“ข่าวรับสมัครงาน”  
 3.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ 
ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. 
 3.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 3.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
 (2) ยื่น/แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  
 (3) หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครสอบ ซึ่งอยู่ด้านหลังของใบสมัคร 

(4) ส าเนาปริญญาบัตร ส าหรับต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ หรือ ส าเนาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
โดยผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่  
26 กุมภาพันธ์ 2563 

 
/กรณี... 
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 กรณีผู้สมัครสอบในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งศึกษาต่อเนื่องจากระดับ 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
 - อนุปริญญา 

ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาอนุปริญญาบัตร และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกล่าว ที่ใช้ในการศึกษานั้น เพ่ิมอีกจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

(5)  ส าเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ - สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
  - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

 ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้ เข้าสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า  

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

3.5 เงื่อนไขการสมัคร 
ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว

จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง 

4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย 
“ข่าวรับสมัครงาน” 
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5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
    5.1 การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 

100 คะแนน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 
 5.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับต 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 ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับทีสู่งกว่า 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

8. เงื่อนไขการจ้าง 
8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ

อัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ 
 8.2 ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร จะต้องท าสัญญา
เพ่ือประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในต าแหน่งที่ได้รับการจ้าง และกรมศุลกากรจะใช้บัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้นี้ จ้างให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ตรงกับต าแหน่งที่เปิดสอบ
ก็ได้ โดยกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกต าแหน่งที่จะท าการจ้าง 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 

(ลงชื่อ)      กิตติ  สุทธิสัมพันธ์ 
 (นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์) 
 รองอธิบดี  รักษาการในต าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษ ี ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร



 

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
ลงวันที ่ 6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

 

ต าแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง อัตราค่าจ้าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 

 1. ต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  
  อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 

1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ 

2. รวบรวมข้อมูล  วิ เคราะห์และติดตามประเมินผล จัดท าบันทึก  
สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

3. จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
เพ่ือให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ 
เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น 

5. ปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ทดสอบความรู้ทั ่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 
1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ

กรมศุลกากร 
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ความรู ้ด ้านภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension, Grammar 

and Structure, Vocabulary, Conversation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /2. ต าแหน่ง... 



 

- 2 - 
 

 2. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
  อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
  อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท  
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ าก าลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่  

และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ 

2. ใช้และควบคุมการใช้เครื ่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์
ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือประกอบการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่าง ๆ  

3. เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ 
4. ติดตามและรวบรวมการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานน าเสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
5.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้บังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู ้ทั ่วไป  และความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 
 1. ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการ

กรมศุลกากร 
 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

 



 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
กรมศุลกากร 

 
เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
สัญชาติ......................ศาสนา.......................... ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร 
ในต าแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์ 
  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
1. เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ. .............อายุ...........ปี..........เดือน (อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร) 
2. วุฒิการศึกษา 

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

    

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

    

3. อาชีพปัจจุบัน  .................................................   สถานที่ท างาน ................................................ .............................. 
4. บัตรประจ าตัวประชาชน            ออกให้ ณ จังหวัด ..................... 
5. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..............................หมู่ที่...............ซอย.................................ถนน............................................ 

ต าบล/แขวง.......................... อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์............................................... โทรศัพท์มือถือ .................................................... 
E- mail address : ...............................................................  

6. ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ พร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 
 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  โปรดระบุ.............................................................................. 

  หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง
ทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของกรมศุลกากร ลงวันที่ …..  กุมภาพันธ์ 2563 
 

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

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 x 1.5 

น้ิว 
(ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน) 

เลขประจ ำตัวสอบ.............................................................. 

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

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



หนังสือรับรองตนเองประกอบใบสมัครสอบคัดเลือก 
 

เขียนที่.................................................................... 
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ.................... 

 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร................................................สาขาวิชา................................ .........
ได้รับอนุมัตจิากสถานศึกษาชื่อ............................................................................................................ .................
เมื่อวันที่..........เดือน.....................พ.ศ................ (ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) มีความประสงค์ที่จะ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมศุลกากร โดยสมัครในต าแหน่ง 

    นักวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางภาษาอังกฤษ ที่ ก.พ. รับรอง 

 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ ก.พ. รับรอง  
ซึ่งรับสมัครในระหว่างวันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 

  ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า ก.พ. 
ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร อันมีผลท าให้
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
  

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

(...................................................) 
ผู้สมัคร 





 จดัเก็บอากรจากของที่น าเขา้และสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร 

เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

 ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบหนศีลุกากรเพ่ือใหก้ารจดัเก็บภาษี

อากรเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความเป็นธรรมแกผู่ป้ระกอบการ 

 มุง่เนน้ท่ีจะพฒันาสง่เสริมดา้นการคา้ระหว่างประเทศและการสง่ออก

ของไทยใหม้ีศักยภาพในการแขง่ขนักบัตลาดการคา้ของโลกได ้ 

 พฒันาระบบงานและการจดัองคก์รดว้ยการน าระบบคอมพิวเตอรม์า

ใชใ้นการบริหารงาน  

 พฒันาประสิทธิภาพของขา้ราชการใหม้ีความสอดคลอ้งกบั 

ความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2. วิสยัทศัน ์

องคก์รท่ีมุง่มัน่ใหบ้ริการศลุกากรเป็นเลิศเพ่ือการพฒันา

ท่ียัง่ยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการคา้โลก 

3. พนัธกิจ 

 อ านวยความสะดวกทางการคา้และสง่เสริม

ระบบโลจิสตกิสข์องประเทศ 

 สง่เสริมเศรษฐกิจของประเทศดว้ยมาตรการ

ทางศลุกากรและขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศ 

 ปกป้องสงัคมใหป้ลอดภยัดว้ยระบบควบคมุ

ทางศลุกากร 

 จดัเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมี

ประสิทธิภาพ 

4. ค่านิยมองคก์ร 5. คณุธรรมอตัลกัษณ ์

 ตรงตอ่เวลา และไมเ่บียดบังเวลาราชการ 

 ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานท่ีไดรั้บมอบหมายให ้    

ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามมาตรฐาน 

 ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม  

และตรวจสอบได ้

 ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความสจุริต ไมแ่สวงหา

ผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 

 ปฏิบัติหนา้ท่ีโดยไมม่ีผลประโยชนท์ับซอ้น 

 บริการรวดเร็ว ดว้ยความเต็มใจ ไมเ่ลือกปฏิบัติ 

 ใชว้าจาสภุาพ ย้ิมแยม้แจ่มใส และเป็นมิตรตอ่

ผูรั้บบริการ 

กรมศุลกากร 
1. ภารกิจหลกัของกรมศลุกากร 

สร้างสรรค์โดย ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 
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