
 

 

 

 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร                                                                                                          
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                                                         

ในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ                          
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                                         

ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน                                    
และต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

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

ด้วย กรมศุลกากร จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ต าแหน่ งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ งาน ต าแหน่ งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ งาน ต าแหน่ ง                     
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17               
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ                 
รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ  
 1.1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 1.2 ต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
 1.3 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 1.4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 1.5 ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 
 1.6 ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
 1.7 ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 จ านวนต าแหน่งที่ว่าง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 1 - 7 
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 - 7  

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 3.1 ผู ้สม ัครสอบต้องมีค ุณสมบัต ิทั ่วไป และไม ่ม ีล ักษณะต้องห ้ามตามมาตรา 36                  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีสัญชาติไทย  
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 
/(3) เป็นผู้เลื่อมใส... 
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 (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.         
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง             

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น  

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น  

(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน                
ในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)  
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501                
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 

3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 - 7 

3.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกับวุฒิ              
ที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของส านักงาน ก.พ. 

3.3.1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
3.3.2 ต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  

/3.3.3 ต าแหน่ง... 
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3.3.3 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3.3.4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           

ขึ้นไป 
3.3.5 ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
3.3.6 ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ขึ้นไป 
3.3.7 ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

4. การรับสมัครสอบ 
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565             

ถึงวันที ่18 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้   
 (1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 
 (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ พร้อมอัปโหลด (upload) รูปถ่าย
หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG 
ความละเอียดประมาณ 35 – 50 KB) รูปถ่ายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฏในบัตรประจ าตัวสอบ 

 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  
 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้วได้ 

4.2 ผู้สมัครสอบช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามใบแจ้งการช าระเงิน ข้อ 4.1 (3) 
ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่  22 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยช าระเงินได้                      
2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) การช าระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 ผู้สมัครสอบสามารถน าใบแจ้งการช าระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครไปช าระ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที ่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั ่วประเทศ ตั้งแต่วันที่                    
22 กันยายน 2565  ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565  ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐาน             
การช าระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน หากพบว่า              
ไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ช าระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีช าระเงิน 

2) การช าระผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT 
 ผู ้สมัครสอบซึ ่งมีบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เข้าแอปพลิเคชัน 

Krungthai NEXT แล้วสแกน QR Code หลังจากนั ้น กดยืนยันการช าระเงิน ใส ่รห ัส Krungthai NEXT                
เพื ่อท ารายการต่อจนเสร็จสิ ้น  หรือ เล ือกช าระเง ิน  ได ้ที ่เมน ู จ ่ายบ ิล  พ ิมพ ์ “9188” แล้วกดค้นหา                      
ใส่เลขรหัสช าระเงิน 11 หลัก (Ref No 1.) และเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก (Ref No 2.) ตรวจสอบ       
จ านวนเงินค่าสมัครสอบแล้วช าระเงิน ตั้ งแต่วันที่  22 กันยายน 2565  ถึงวันที่  19 ตุลาคม 2565                
โดยผู้สมัครสอบสำมำรถช ำระเงินได้ตั้งแต่เวลำ 03.00 - 22.00 น. ของทุกวันดังกล่าว และให้เก็บหลักฐาน           
การช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 

/การรับสมัคร... 

http://job.customs.go.th/
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 การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือผู้สมัครสอบได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 400 บาท 
และอาจมีค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม               
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   

4.4 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด              
เลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้ งนี้  สามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตร                  
ประจ าตัวสอบที่มีเลขประจ าตัวสอบได้เมื่อกรมศุลกากรประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ต าแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ 
http://job.customs.go.th  

5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
 5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 5.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง 
 5.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น 
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร 
หรือประกาศนียบัตรสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 5.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น  ถือว่าผู ้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื ่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
 5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครสอบ
ยื่นเอกสารปลอม กรมศุลกากรจะด าเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 
 กรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลั กฐานการแสดงตน 
เพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด  

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบ ภายในเดือนธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 
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7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
7.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน  
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ ง 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 - 7 
 7.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง   

ทั้งนี้ จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน 
และเม่ือสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

8. หลักฐานที่ต้องยื่น/แสดงในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์) 
เฉพาะผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

8.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน 

8.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ 
หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มี
บัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน    
ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ   

8.3 ส าเนาปริญญาบัตร ส าหรับต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ต าแหน่ง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หรือส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ฉบับ และส าเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร 
จ านวน 1 ฉบับ โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัตภิายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 18 ตุลาคม 2565 

กรณีผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
- อนุปริญญา 
ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาอนุปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผล

การศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกล่าว ที่ใช้ในการศึกษานั้น เพ่ิมอีกจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
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 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จ การศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 ตุลาคม 2565   
ในกรณีที่ ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ                          
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

8.4 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 
 8.4.1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
และต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป             
ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน               
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ให้แนบส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปครั้งนั้นเพ่ิมอีก 1 ฉบับ 
 8.4.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ใช้หนังสือรับรอง                         
ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ฉบับจริง
พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป                   
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ครั้งนั้นเพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

8.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
8.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญ

การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ 
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า 

9.  เกณฑ์การตัดสิน  
 9.1 ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้

เฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 9.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที ่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขัน

เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

 
 

/10. การขึ้นบัญช.ี.. 
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10. การขึ้นบัญชแีละการยกเลิกบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ 
 กรมศุลกากร จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม
ของการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสม
กับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน 
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิทีก่ าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1                                                           

12. การรับโอนผู้สอบแข่งขัน 
กรมศุลกากร ไม่รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรมศุลกากร ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ 
ทางโทรศัพท์เลขหมาย 0 2667 6352 - 6353, 0 2667 6305 , 6350, 0 2667 7000 ต่อ 5822 
หรือ ทางโทรสารเลขหมาย 0 2667 6932  

 

ประกาศ ณ วันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2565 
 

(ลงชื่อ)    พชร   อนันตศิลป์ 
    (นายพชร  อนันตศิลป์) 
   อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ร่าง  
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

/ร่าง 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

/ร่าง  
/พิมพ์ 
/ตรวจ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2565 

 

ต าแหน่งที่ 1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 3 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้  อัตรา
เงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ

ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่ง
ส าเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
 (2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย า
และทันสมัย 
 (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง 
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
 (4) เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล               
ที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (5)  เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง 
เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
 (6)  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์  
และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน            
ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
 (7)  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ 
เพ่ือให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
 (8)  รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง                 
การติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้
ของหน่วยงาน 

/(9) ช่วยตรวจสอบ... 

(... 
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 (9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล               
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 

                 (10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให้   
การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

                  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 4. ด้านการบริการ 
 (1 ) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้  เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์            
ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่ พัฒนา              
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ ใช้ เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน               
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด 

สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 
 และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป       
ของ ส านักงาน ก.พ. แล้ว 

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้  

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร 
-  ความรู้ เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต                  

และระบบสารสนเทศ 
-  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 
 

/-  ความรู้... 

(... 
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-  ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ความต้องการ 
(Requirement Analysis & Feasibility Study) วางแผนแก้ไขปัญหา (Algorithm Design) การเขียนโปรแกรม 
(Program Coding) การทดสอบและการแก้ไขโปรแกรม (Program Testing & Debugging) และการบริหาร
จัดการข้อมูล (Database Administration) 

-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
-  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
-  จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2565 

 

ต าแหน่งที่ 2 ต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้  อัตรา
เงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ

ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล ค านิยาม ศึกษาหามาตรฐาน 

ทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติของหน่วยสถิติอันเป็นงานด้านสถิติขั้นแรก เพ่ือให้การวางแผนงานด้านสถิติ
ขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) เตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ เพ่ือปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ 
               (3) ตรวจสอบคุณ ภาพข้อมูล  เพ่ือให้ ได้ข้ อมูลที่ ถูกต้องและครบถ้วน                      
ตามความเป็นจริง 

(4) วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดท าแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และน าเสนอ           
เป็นรายงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์  

 2. ด้านการวางแผน  
                  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
                  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/4. ด้านการ... 
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 4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้บริการและเผยแพร่สถิติแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือน าไปใช้                
ในการวางแผน และการตัดสินใจ 
                   (2) ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติ               
ขั้นพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถิติเบื้องต้น เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์                 
ในการด าเนินงานของตนเอง 
               (3) ให้ค าแนะน า ปรึกษา ในงานด้านวิชาการสถิติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา              
และแลกเปลี่ยนความรู้ ความช านาญ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1.  สาขาวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ 
2.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
3.  สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์    
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป               

ของ ส านักงาน ก.พ. แล้ว 

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้ 

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร 
-  ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สถิติ 
-  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส ารวจ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล

ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การน าเสนอข้อมูล เป็นต้น 
-  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูลทางสถิติ 
-  พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 

 -  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
-  จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร 



เอกสารแนบท้าย 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2565 

 

ต าแหน่งที่ 3 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้  อัตรา
เงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ

ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบ               

การวางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                 
หรือของส่วนราชการ 

(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบ                
การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
               (3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการ             
และความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร                            
และการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ 
รวมถึงการวางแผน และเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ                    
และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  

(4) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่ง
และการวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 

(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 
 (6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการ
ด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา 

(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
(8) ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้มีความรู้ ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 
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 2. ด้านการวางแผน  
                  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน                 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
                   (2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง  ๆ
               (3) ด าเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน                  
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์  
4. สาขาวิชานิติศาสตร์   
5. สาขาการเศรษฐศาสตร์ 
6. สาขาวิชาการบัญชี 
7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
8. สาขาวิชาการจัดการ  
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป             

ของ ส านักงาน ก.พ. แล้ว 

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้  

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
 

/- ความรู้… 
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- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และกฎ ระเบียบอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
- จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร 



เอกสารแนบท้าย 4 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2565 

 

ต าแหน่งที่ 4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 7 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ อัตรา
เงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข                    
เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง 

ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา 

น าส่ง การซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดี                
พร้อมต่อการใช้งาน 

(2) ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุเพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 

(3) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับ
งานพัสดุเพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 

(4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

(5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบ
การปฏิบัติงาน  มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(6) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 

 2. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ                  
แก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
                   (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 

 

/คุณสมบัต.ิ.. 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้                     

ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1.  สาขาวิชาการบัญชี  
2.  สาขาวิชาการตลาด  
3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4.  สาขาการเงินการธนาคาร  
5.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ส านักงาน ก.พ. แล้ว 

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้  

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร 
-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
-  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 -  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
 -  จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร   

 



เอกสารแนบท้าย 5 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2565 

 

ต าแหน่งที่ 5 ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 3 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ อัตรา
เงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข               
เพื่อก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้า ราชการพล
เรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์               

ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือเป็นกะได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ              
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการท างาน แก้ไขปัญหา

การใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบ                 
สนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย 
จัดเก็บส ารอง กู้คืนข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

(3) จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา  

 2. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ ใช้งานและผู้รับบริการ                 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
                   (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน                
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบครุม และมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้                 

ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

/และเป็น… 
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และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ส านักงาน ก.พ. แล้ว 

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้  

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร 
-  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุม     

เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
-  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บส ารองข้อมูล (Back Up) ในระบบ

คอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore) 
-  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาขัดข้องของ                

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
-  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
-  จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร   
 



เอกสารแนบท้าย 6 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2565 

 

ต าแหน่งที่ 6 ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 6 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ อัตรา
เงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข              
เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง 

แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่              
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ด าเนินการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล 

ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
(2) ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่ องมือ                  

และอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ                  
และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 

(3) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ  ประวัติการบ ารุงรักษา การซ่อม
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับน าไปใช้               
ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 

2. ด้านการบริการ 
 (1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ                  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
                   (2) ให้ค าแนะน าและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจในการท างาน 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้             
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาเครื่องกล  
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
4. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
5. สาขาวิชาช่างกลการเกษตร  

/และเป็น… 
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และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ส านักงาน ก.พ. แล้ว 

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้  

-  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกรมศุลกากร 
-  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกล การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
-  ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเบื้องต้น  
-  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
-  จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร   
 



เอกสารแนบท้าย 7 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร 
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2565 

 

ต าแหน่งที่ 7 ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ อัตรา
เงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข               
เพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง 

แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง 

ควบคุมการใช้งาน ดูแล บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า                  
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้             
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

(2) จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา 

(3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรอง
ตามท่ีหน่วยงาน หรือกฎหมายก าหนด 

2. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
                   (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน              
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้ รับประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ อย่ างอ่ืนที่ เที ยบได้                     
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  
2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

/และเป็น… 
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 และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ส านักงาน ก.พ. แล้ว 

หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
จ านวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้  

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร 
-  ความรู้เกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า ระบบควบคุมทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  
-  ความรู้เกี่ยวกับวิธีบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  
-  ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า  
-  ความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม  
-  ความรู้เกี่ยวกับวิธีบ ารุงรักษา และซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
-  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
-  จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร   
 
















