ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
………………………..
ด้ ว ย กรมศุ ล กากร จะด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในต าแหน่ ง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
จ านวนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง และเงิ น เดื อ นที่ จ ะได้ รั บ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ดของ
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู ้ส มัค รสอบต้อ งมีค ุณ สมบัต ิทั ่ว ไป และไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็น ผู้เ ลื่อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็ น กรรมการหรือผู้ ดารงตาแหน่งที่รั บผิ ดชอบในการบริห ารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
/(8) เป็นผู้เคย...

-2ของรัฐ
หรือตามกฎหมายอื่น
หรือตามกฎหมายอื่น
ในหน่วยงานของรัฐ

(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
(10) เป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษไล่อ อก เพราะกระทาผิด วินัย ตามพระราชบัญ ญัตินี้
(11) เป็ น ผู้ เ คยกระทาการทุ จริต ในการสอบเข้า รับราชการ หรือ เข้ าปฏิ บัติ งาน

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่ จ ะมีสิ ทธิได้รั บบรรจุเป็ น ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อ พ้นจากการเป็นผู้ ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายละเอี ย ด
แนบท้ายประกาศนี้
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไ ม่ส ามารถพิม พ์แ บบฟอร์ม การช าระเงิน หรือ บัน ทึก ข้อ มูล ได้ ผู ้ส มัค ร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้วได้
4.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงิน ไปชาระเงิน เฉพาะที่เ คาน์เ ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2561 ภายในเวลาทาการของธนาคาร
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
/4.4 ผู้สมัคร...

-34.4 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนด
เลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ
ที่มเี ลขประจาตัวสอบได้เมื่อกรมศุลกากรประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการแล้ว ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th
5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ ในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ของสถานศึกษานั้น
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 10 กันยายน 2561 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์
5.2 การสมัค รสอบตามขั้น ตอนดัง กล่า วข้า งต้น ถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ล งลายมือ ชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับ สมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้ว นตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
7.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
หลักสูตรและวิธี การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
7.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติ มเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีว าจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรื อน คุณธรรม จริ ย ธรรม การปรับตัว เข้ากับเพื่อนร่ว มงาน รวมทั้งสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ความคิด ริเ ริ ่ม สร้า งสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ และบุค ลิก ภาพอย่า งอื่น เป็น ต้น และรวมถึง สมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่ อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
/8. หลักฐาน...

-48. หลักฐานที่ต้องยื่น/แสดงในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์)
เฉพาะผู้มีสิทธิ สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
8.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ส วม
แว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน ปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน
8.2 ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร จ านวน 1 ฉบั บ และส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript of Records) จานวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง
สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 กันยายน 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
8.3 ให้แสดงบัต รประจาตัว ประชาชน หรือ บัต รประจาตัว เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ ซึ่ง มีรูปถ่า ย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน
13 หลั ก หรื อ หนั งสื อเดิ น ทาง (Passport) หากไม่มี บั ตรหรือเอกสารดั งกล่ าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ ใ ช้
ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัวทหารกองประจาการไปยื่น
ให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ
8.4 ให้แสดงทะเบียนบ้าน หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
8.5 หนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญ ญาตรี ขึ้น ไป
(ฉบับจริง) พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับปริญญาโท ให้แนบสาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท เพิ่มอีก 1 ฉบับ
8.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
8.7 สาเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี) เช่น หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) ใบสาคัญ (แบบ สด. 9)
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด. 43) จานวน 1 ฉบับ
8.8 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสาคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
/9. เกณฑ์...
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9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนนในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
9.2 ผู้ ที่จะถือว่าเป็ นผู้ สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ ที่สอบได้คะแนนในการสอบเพื่อวัด ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมศุลกากร จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวม
ของการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง สูงสุด
ลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ส อบได้ค ะแนนรวมเท่า กัน ให้ผู้ส อบได้ ค ะแนนการสอบเพื่อ วัด ความเหมาะสม
กับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิทกี่ าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
12. การรับโอนผู้สอบแข่งขัน
กรมศุลกากร ไม่รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรมศุลกากร ดาเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ใ นประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใ ดแอบอ้า งว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่า นผ่า นการสอบเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทานองเดี ยวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุล กากรทราบ
ทางโทรศัพท์ เลขหมาย 0 2667 6352 - 53, 0 2667 7000 ต่อ 5087 – 88, 5822 หรือ ทางโทรสาร
เลขหมาย 0 2667 6932
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) กุลิศ สมบัติศิริ
(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
อธิบดีกรมศุลกากร

เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมศุลกากร
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
ตาแหน่งว่างครั้งแรก จานวน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน
เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกาหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไข เพื่อ กาหนด
อัต ราเงิน เดือ นสาหรับ คุณ วุฒิที่ ก.พ. รับ รอง เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ
ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานระดับ ต้น ที่ต้อ งใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศุลกากร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้ งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค และสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่ว มดาเนิน การตรวจสอบข้อมูล ในระบบคอมพิว เตอร์ที่เกี่ยวกับพิธีการการนา
สินค้าเข้าและส่งสินค้าออก เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
(2) การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการ
และราคาศุลกากร ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร ถิ่นกาเนิดสินค้า การกาหนดราคาศุลกากร
การประเมินอากร สิทธิตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีความตกลงผูกพันกับประเทศไทยเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
(3) ปฏิบัติง านเกี่ย วกับ การจัด เก็บ เงิน ภาษีอ ากรและเงิน ค่า ธรรมเนีย มต่า ง ๆ
และการจัดเก็บ อากรปากระวาง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าที่นาเข้าและส่งออก การคืนค่าภาษีอากร
ออกแบบแจ้งการประเมิน เพื่อให้การควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า การคืนภาษี การแจ้งผลการประเมิน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
(5) ปฏิบ ัติง านเกี่ย วกับ การตรวจปล่ อ ยของติด ตัว ผู ้โ ดยสารขาเข้า และขาออก
เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่ว มวิเ คราะห์ป ระมวลผลข้อ มูล สัญ ญาณภาพจากการตรวจสอบตู ้ส ิน ค้า
ด้ว ยเครื ่อ งเอกซเรย์ เพื ่อ ควบคุม และตรวจสอบพิก ัด อัต ราศุล กากรให้ส ามารถจัด เก็บ ภาษีไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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-2(7) ร่วมตรวจคัดตรวจปล่อยของนาเข้า - ส่งออกทางไปรษณีย์ การควบคุมการบรรทุก
และขนถ่ า ยสิ น ค้ า การควบคุ ม ยานพาหนะและสิ น ค้ า ขาเข้ า -ออก และการควบคุ ม สิ น ค้ า ผ่ า นแดน
เพื่อป้องกันการลักลอบกระทาความผิดทางศุลกากร
(8) ร่วมปฏิบัติงานในการควบคุมการเก็บของ การขนย้าย การนาของออกจากเขตที่กาหนด
ในคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตพื้นที่พัฒนาร่วม เพื่อให้
การดาเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบทางศุลกากรทีก่ าหนด
(9) การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก ณ สถานประกอบการ
เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบทางศุลกากรทีก่ าหนด
(10) การสืบ สวน ประมวลหลักฐาน ป้อ งกันและปราบปรามการกระทาความผิด
ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
(11) การดูแลเก็บรักษาและจาหน่ายของกลาง ของตกค้าง และการตรวจสอบสินค้า
ของตกค้างและของกลาง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบทางศุลกากรทีก่ าหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แ จงและให้ร ายละเอีย ดเกี่ยวกับ ข้อมูล ข้อเท็จ จริง แก่บุค คลหรือ หน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษาในเบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน ข้ า ราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการนาเข้า ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
พิกัดอัตราศุล กากร พิธีการและราคาศุล กากร และแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอนุสัญ ญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
กับการศุลกากร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและนาไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการศุลกากร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4. สาขาวิชานิติศาสตร์
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
6. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
/8. สาขาวิชา...

-38. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
12. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
14. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
15. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ของ ก.พ. แล้ว
หลักสูตรและวิธีสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน
จานวน 200 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
50 คะแนน
- ความรู้เ ฉพาะตาแหน่ง (ความรู้เ กี่ย วกับ กฎหมายศุล กากรและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ) 100 คะแนน
- ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณและจรรยาของข้าราชการ และการคิด
เชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) 50 คะแนน

