
 
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว 

ในตําแหนงนิติกร ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ตําแหนงนายชางโยธา 
ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ และตําแหนงเจาพนักงานศุลกากร 

----------------------------------- 

 ดวยกรมศุลกากรประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว  
ในตําแหนงนิติกร ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ตําแหนงนายชางโยธา ตําแหนง
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ และตําแหนงเจาพนักงานศุลกากร อาศัยอํานาจ 
ตามคําสั่งกรมศุลกากร ที่ 60/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 เรื่อง การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมศุลกากร ขอ 7 และคําสั่งกรมศุลกากร ที่ 372/2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เรื่อง มอบอํานาจ
ใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ขอ 2 และ 2.4 (2) จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียด 
การรับสมัคร ดังนี้ 

 1. ตําแหนงที่รับสมัคร อัตราวาง อัตราคาจาง และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
 1.1 ตําแหนงนิติกร 
    1.2 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 
 1.3 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 
 1.4 ตําแหนงนายชางโยธา 
 1.5 ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
 1.6 ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
 1.7 ตําแหนงเจาพนักงานศุลกากร 

 รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศนี ้ 

 2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
 2.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปนับถึงวันปดรับสมัคร 
 (3) เปนผู เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะตองหาม 
 (1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
 (3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ตามระเบียบหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
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 (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
 (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 (6) เปนบุคคลลมละลาย 
 (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
 (9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
 (10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบหรือกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวของ 
 (11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานของรัฐ 
 หมายเหตุ ผูที่ ไดรับการคัดเลือกในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม เปนขาราชการ 
พนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น โดยจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน 
และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 บังคับโดยอนุโลม มายื่นดวย 
 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไมรับสมัครสอบคัดเลือกและไมอาจให 
เขาสอบคัดเลือกได ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
  รายละเอียดตามที่ระบุไวในบัญชีแนบทายประกาศนี ้

 3. การรับสมัครสอบ 
 3.1 ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก สมัครไดทางอนิเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2565       
ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 

 (1) เปดเว็บไซต https://job.customs.go.th 
 (2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด

แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ พรอมอัปโหลด (upload)  
รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล
เปน JPG ความละเอียดประมาณ 35 – 50 KB) รูปถายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฏในบัตรประจําตัวสอบ 

 (3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหาก
ไมมเีครื่องพิมพในขณะนั้น ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล  
 ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไวสมบูรณแลวได 
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 3.2 การสมัครสอบครั้งนี้ไมมีคาธรรมเนียมการรับสมัครสอบ แตมีคาธรรมเนียมธนาคาร
และคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) จํานวน 30 บาท เนื่องจากเปนการรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต 
 3.3 ผูสมัครสอบชําระเงินคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet)  
ตามใบแจงการชําระเงิน ขอ 3.1 (3) ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที ่ 
11 พฤศจิกายน 2565 โดยชําระเงินได 2 ชองทาง ดังนี ้

1) การชําระผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 ผูสมัครสอบสามารถนําใบแจงการชําระเงินที่พิมพจากระบบรับสมัครไปชําระ

คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลาทําการของธนาคาร 
และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย ทั้งนี้ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในหลักฐาน 
การชําระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ บมจ. ธนาคารกรุงไทยสาขาที่ชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมง 
หลังจากที่ชําระเงิน 

2) การชําระผานทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT 
 ผูสมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขาแอปพลิเคชัน 

Krungthai NEXT แลวสแกน QR Code หลังจากนั้น กดยืนยันการชําระเงิน ใสรหัส Krungthai NEXT                
เพื ่อทํารายการตอจนเสร็จสิ ้น หรือเลือกชําระเงิน ไดที ่เมนู จายบิล พิมพ “91488” แลวกดคนหา                      
ใสเลขรหัสชําระเงิน 11 หลัก (Ref No 1.) และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก (Ref No 2.) ตรวจสอบ       
จํานวนเงินแลวชําระเงิน ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยผูสมัครสอบ
สามารถชําระเงินไดตั้งแตเวลา 03.00 - 22.00 น. ของทุกวันดังกลาว และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไว
เปนหลักฐานดวย 
 ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการ
ทางอินเทอรเน็ต (Internet) เรียบรอยแลวเทานั้น 

3.4 การรับสมัครสอบมีคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) 
จํานวน 30 บาท ทั้งนี้ คาธรรมเนียมฯ จะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   
 3.5 ผูสมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) 
แลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียม
ธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต (Internet) ทั ้งนี ้ ผู สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะ 
การสมัครสอบได หลังจากที่ไดชําระเงินคาธรรมเนียมฯ ไปแลว 2 วันทําการ ทางอินเทอรเน็ตที่ เว็บไซต 
https://job.customs.go.th และพิมพบัตรประจําตัวสอบที่มีเลขประจําตัวสอบได เมื่อกรมศุลกากรประกาศ
รายชื่อผูสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวในตําแหนงนิติกร ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ตําแหนงนายชางโยธา ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการ และตําแหนงเจาพนักงานศุลกากร กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต https://job.customs.go.th 

3.6 เงื่อนไขการสมัคร 
 (1) ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 (2) ผูสมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น เมื่อเลือกแลว
จะเปลี่ยนแปลงแกไขตําแหนงที่สมัครสอบไมได และใหเขาสอบตามวัน เวลา ที่กําหนดในแตละตําแหนง 
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 (3) ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามประกาศรับสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร 
หรือประกาศนียบัตรสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
 (4) การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จ 
ตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
 (5) ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณ ี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง 
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ 
ครั้งนี้มาตั้งแตตน 
 กรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใชในการสมัครสอบไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน 
เพื่อเขาหองสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด 

 4. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ภายในเดือนธันวาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต https://www.customs.go.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ” 
หัวขอยอย “ขาวรับสมัครงาน” หรือทางเว็บไซต https://job.customs.go.th 

5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
    5.1 การสอบภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 

100 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 
 ทั้งนี้ ผูที่ไดคะแนนการสอบภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป 

 5.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการ ดังนี้ 
 5.2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (เฉพาะตําแหนงเจาพนักงานศุลกากร) 
เกณฑการวัดผล ผาน/ไมผาน ซึ่งผูที่สอบผานการทดสอบวิ่งตามเกณฑที่กําหนด จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบ
สัมภาษณตอไป 
 การทดสอบว่ิง ตามเกณฑ ดังนี้  
 - ชาย 1,000 เมตร ไมเกิน 5  นาท ี 30  วินาที   ถือวาผาน 
 - หญิง      800 เมตร ไมเกิน 5  นาท ี  ถือวาผาน 
 5.2.2 การสอบสัมภาษณเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง (ทุกตําแหนง)  
   ประเมินผูเขาสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ 
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ 
 

/ของขาราชการ… 
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ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

 6. เกณฑการตัดสิน 
 6.1 การสอบภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง เปนการสอบ
ขอเขียนในทุกตําแหนง ซึ่งผูสอบไดคะแนนภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  
ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
 6.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ประกอบดวยการสอบทั้งหมด 2 สวน คือ 
 (1) การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (เฉพาะตําแหนงเจาพนักงานศุลกากร) 
เกณฑการวัดผล ผาน/ไมผาน ซึ่งผูที่สอบผานการทดสอบวิ่งตามเกณฑทึ่กําหนด จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบ
สัมภาษณตอไป 
 (2) การสอบสัมภาษณ เพื่ อประเมินความเหมาะสมกับตํ าแหน ง (ทุกตํ าแหน ง)  
ผูสอบคัดเลือกไดตองไดคะแนนการสอบสัมภาษณไมต่ํากวารอยละ 60 
 6.3 ผูที่จะถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบภาคความรูทั่วไป 
และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ไมต่ํากวารอยละ 60 และการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
ไมต่ํากวารอยละ 60  

7. การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
 การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได จะเรียงลําดับผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 
กรณีมีผูที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
ถาคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
 การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดนี้จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี 
แตถามีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกได
ในครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

 8. เงื่อนไขการจาง 
 8.1 ผูสอบคัดเลือกได จะไดรับการจางตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกได โดยไดรับ
อัตราคาจางตามที่ระบุไวในขอ 1 โดยมีระยะเวลาในการจางตั้งแตวันที่จางถึงวันที่ 30 กันยายน ของปงบประมาณ 
 8.2 ผูสอบคัดเลือกได ซึ่งไดรับการจางเปนลูกจางชั่วคราวของกรมศุลกากร จะตองทําสัญญา
เพื่อประกันการปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป ในตําแหนงที่ไดรับการจาง และกรมศุลกากรจะใชบัญชี 
ผูสอบคัดเลือกไดนี้ จางใหดํารงตําแหนงอื่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตรงกับตําแหนงที่เปดสอบก็ได 
โดยกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกตําแหนงทีจ่ะทําการจาง 

 ประกาศ  ณ   วันที ่ 6  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 
 

        (ลงชื่อ)        นันทฐิตา  ศิริคุปต 
   (นางนันทฐิตา  ศิริคุปต) 

    รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
    อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
 



 

บัญชีแนบทายประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว 

ในตําแหนงนิติกร ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ีตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ตําแหนงนายชางโยธา  
ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ และตําแหนงเจาพนักงานศุลกากร 

ลงวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

1. ตําแหนงที่รับสมัคร อัตราวาง อัตราคาจาง และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
 1.1 ตําแหนง นิติกร  
  อัตราวาง จํานวน 8 อัตรา 
  อัตราคาจาง 15,000 บาท  

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
 1. เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือหรือวินิจฉัยปญหา
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเปน
ขอมูลสนับสนุนการพิจารณาของผูบังคับบัญชา 
 2. ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหทันกับสถานการณและอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 
 3. ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็น 
ในการดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม 
รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของการบริหารราชการ และการดําเนินคดี
ของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
จากผูบังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการ

สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใชเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบดวย 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร  
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ 
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายลมละลาย การพิทักษทรัพย และการฟนฟูกิจการ  
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
- ความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร 
- ความรูดานภาษาอังกฤษ 
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 1.2 ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
  อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา 
  อัตราคาจาง 15,000 บาท  

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับคุณวุฒปิริญญาตรีในสาขาวิชา ดังนี้  
1. สาขาวิชาการบัญชี  
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
 ๑. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ที่ตองใชความรูพื้นฐานระดับปริญญา  
ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของสวนราชการ ศึกษาการวิเคราะห
ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะหงบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง การตรวจสอบความถูกตอง
ของผูลงบัญชีประเภทตาง ๆ  
 2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
จากผูบังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการ

สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใชเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบดวย 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร  
- ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องตน 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  

การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
- ความรูเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- ความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร 
- ความรูดานภาษาอังกฤษ 
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 1.3 ตําแหนง นักวิชาการพสัด ุ
  อัตราวาง จํานวน 2 อัตรา 
  อัตราคาจาง 15,000 บาท  

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับคุณวุฒปิริญญาตรีในสาขาวิชา ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาการบัญชี  
 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
 4. สาขาวิชานิติศาสตร 
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของพัสดุเพื่อกําหนด
มาตรฐานและคุณภาพ รางสัญญาซื้อและสัญญาจาง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสด ุการวางระบบ
เกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานดานการพัสด ุ  
 ๒. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
จากผูบังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการ

สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใชเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบดวย 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร  
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- ความรู เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- ความรู เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- ความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร 

 - ความรูดานภาษาอังกฤษ 
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 1.4 ตําแหนง นายชางโยธา 
  อัตราวาง จํานวน 2 อัตรา 
  อัตราคาจาง 11,500 บาท  

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ดังนี้  
1. สาขาวิชาโยธา  
2. สาขาวิชาสํารวจ  
3. สาขาวิชาการกอสราง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
 1. สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษาโครงการกอสรางตาง ๆ 
เพื่อใหตรงตามหลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณท่ีไดรับ  
 2. ตรวจสอบ แก ไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูป 
และรายการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ถอดแบบเพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณ 
ราคาคากอสราง  
 4. ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจาง 
ตามที่ไดรับมอบหมายพรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
 5. รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง  
 6. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หลักสตูรและวิธีการสอบภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการ

สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใชเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบดวย 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร  

  - ความรูเกี่ยวกับงานดานการกอสราง การเขียนแบบ และการอานแบบ 
งานกอสราง 

- ความรูความสามารถทางดานการเขียนแบบโดยใชโปรแกรม AutoCAD 
- ความรูเกี่ยวกับการควบคุมงานกอสราง 
- ความรูเกี่ยวกับการประมาณราคากอสราง 
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไข

เพิ่มเติมรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
 - ความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร 
 - ความรูดานภาษาอังกฤษ 
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 1.5 ตําแหนง เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
  อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา 
  อัตราคาจาง 11,500 บาท  

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ดังนี้  
1. สาขาวิชาไฟฟากําลัง  
2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีถายภาพและวิดีทัศน 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที ่

และตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ เพื ่อใชในการประชุม สัมมนา ฝกอบรม และการแสดง
นิทรรศการตาง ๆ 

2. ใชและควบคุมการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณประเภทตาง ๆ เชน เครื่องฉาย
ภาพยนตร เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงตาง ๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝกอบรมตาง ๆ  

3. เก็บรักษาซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ 
4. ติดตามและรวบรวมการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอ

ตอผูบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 
5.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

จากผูบังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการ

สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใชเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบดวย 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร  
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอรในสํานักงาน 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ

ประเภทตาง ๆ เชน เครื่องฉายภาพ กลองถายรูป กลองบันทึกวิดิโอ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง 
ไมโครโฟน ลําโพง พรอมอุปกรณตอพวง เปนตน 

- ความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

/1.6  ตําแหนง… 



 

- 6 - 

 1.6 ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
  อัตราวาง จํานวน 10 อัตรา 
  อัตราคาจาง 9,400 บาท  

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับคุณวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูล เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร   
๒. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการราง โตตอบ บันทึก  

ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ 
ของทางราชการ 

๓. รวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และจดบันทึก
รายงานการประชุม 

๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
จากผูบังคับบัญชา 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการ

สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใชเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบดวย 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร  
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 
- การเขียนหนังสือราชการ 
- ความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร 
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 1.7 ตําแหนง เจาพนักงานศุลกากร 
  อัตราวาง จํานวน 10 อัตรา 
  อัตราคาจาง 9,400 บาท  

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับคุณวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา ดังนี้  
1. สาขาวิชาพณิชยการ 
2. สาขาวิชาเครื่องกล  
3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 
4. สาขาวิชาโลหะการ  
5. สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
6. สาขาวิชากอสราง 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
 1. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุม 
การบรรทุกและขนถายสินคา การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการปองกัน
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร 
 2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชา 
 ทั้งนี้ ตองสามารถปฏิบัติงานเปนผลัดหรือเปนกะได 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ทดสอบความรูทั่วไป และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการ

สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใชเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบดวย 
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร  
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
- ระเบี ยบสํ านักนายกรัฐมนตรีว าดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  

และที่แกไขเพ่ิมเติม 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
- ความรูเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
- ความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร 

 


