
 

 

 
 
   
 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ  

ในต าแหน่งเลขานุการ ชั้น 1  
----------------------------------- 

  ด้วยกรมศุลกากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กรณีพิเศษ ต าแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาวนอกโครงการ  
ด้าน Enhancing the Capacity of Data Analysis and Risk Management โดยการสนับสนุนขององค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร จ านวนต าแหน่งว่าง อัตราค่าจ้าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1.1 ต าแหน่งเลขานุการชั้น 1 จ านวน 1 อัตรา  

 1.2  อัตราค่าจ้าง ได้รับค่าจ้างจากส านักงานพัฒนาความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เดือนละ 10,350 บาท และค่าจ้างสมทบจากองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) อีกเดือนละ 10,350 บาท  

 1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการผู้เชี่ยวชาญระยะยาวนอก
โครงการ ด้าน Enhancing the Capacity of Data Analysis and Risk Management สังกัด ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

 To coordinate and communicate on daily project activities among 
stakeholders of the project, such as JICA Expert from Japan, officers and staff in the Customs 
Department, staff of JICA Thailand Office and other JICA personnel, other people whom the 
Project deals with; 

 Translate letters and document between English and Thai; 
 To interpret for JICA Expert in case the Assistant attends meetings 

and site visits in and outside Bangkok regarding project activities; 
 To work in other daily administrative works for the Project such as 

reproducing documents, making appointments for JICA Expert, arranging transportation and 
accommodation for project activities, arrangement of maintenance of machineries and 
equipment in the Expert’s Office, assisting procurement and payment for the Project Office, 
dealing with phone calls and postal matters; 

 To Assist in such duties that may arise from the project activities 
and/or as deemed necessary or as requested by the JICA Expert 

 1.4 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที ่2 มกราคม 2562  ถึงวันที ่9 กรกฎาคม 2563                          

 
 / 2. คุณสมบัต.ิ.. 
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 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 2.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปี  
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า   

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ

หรือตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ

หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้
เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดั บเดียวกัน

ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง  
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office  

ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. การรับสมัครสอบ 
 ผู ้สนใจสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ 

http://www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” โดยผู้ประสงค์
จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 3.1 การสมัครด้วยตนเอง  
  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและหนังสือรับรองตนเองของผู้สมัคร พร้อมยื่น
สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ 
  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 

(1) ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป 

(2) ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง 
(3) ให้แสดงทะเบียนบ้าน ฉบับจริง หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(4) หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัคร 
(5) ส าเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี  และระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
คือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

       ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)  

(6) Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ  
(7) ส าเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ – สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
(8) ส าเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด. 8) ใบส าคัญ 

(แบบ สด. 9) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด. 43) 
จ านวน 1 ฉบับ 
  ส า เนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้ สมัครสอบเขียนค ารับรอง “ส า เนาถูกต้อง”  
และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
 
  /3.2 การสมัคร...      
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3.2 การสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ส่งใบสมัคร หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัคร พร้อมเอกสารและ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ไปที่ E-mail address : recruit.thcustoms@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 
พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น เอกสารการสมัครที่ส่งหลังจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (วันที่ปิดรับสมัคร)
เวลา 16.30 น. จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น 
 ** หลังจากส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้สมัครยืนยัน
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2667 7000 ต่อ 5822 
  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 

(1) ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(4) หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครสอบ 
(5) ส าเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี  และระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
คือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

       ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษามาส่งได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)  

(6) Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ  
(7)  ส าเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  

ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ในกรณีท่ีชื่อ – สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
(8) ส าเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด. 8) ใบส าคัญ  

(แบบ สด. 9) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด. 43) 
จ านวน 1 ฉบับ 

ส า เนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้ สมัครสอบเขียนค ารับรอง “ส า เนาถู กต้อง”  
และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครด้วยตนเองจะได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน ตามล าดับการยื่นใบสมัคร
ในแต่ละวัน และผู้ที่ยื่นใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จะได้รับเลขประจ าตัวสอบต่อจากผู้สมัคร
ด้วยตนเอง เมื่อสิ้นสุดในแต่ละวัน (วันและเวลาราชการ) ตามล าดับเวลาที่ส่งใบสมัคร 

 3.3  ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
    ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบ   
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 3.4  เงื่อนไขการรับสมัคร 

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

(2) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  

4. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ 
      กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์กรมศุลกากร http://www.customs.go.th หัวข้อ 
“ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
      5.1 การประเมินภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนน
เต็ม 100 คะแนน)  ทดสอบข้อเขียนแบบอัตนัย (วิชาภาษาอังกฤษ)  
      5.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบทักษะการพูด  
การฟังการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

  6. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

  7. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
      กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงล าดับผู้สอบ
ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
      การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี  
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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  8. เงื่อนไขการจ้าง 
 8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
อัตราค่าจ้างตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 
 8.2 ระยะเวลาการจ้างงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562  ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 
 8.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 

(ลงชื่อ)   กิตติ  สุทธิสัมพันธ์  
(นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์) 

รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมศุลกากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ใบสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ  

ต าแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 กรมศุลกากร 
เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 

 ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
สัญชาติ.................................ศาสนา.......................... ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ของ
กรมศุลกากร ในต าแหน่ง เลขานุการ ชั้น 1 จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 
1. เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ..............อายุ...........ปี..........เดือน (อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีนับถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) 
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..............................รหัสไปรษณีย.์...................... 
โทรศัพท์............................................... โทรศัพท์มือถือ .................................................... 
E- mail address : ...............................................................  

6. การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Word  Microsoft Excel  Microsoft PowerPoint 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................... 
7. ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครรวม...........ฉบับ คือ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เฉพาะผู้ที่สมัครทาง E-mail)  ส าเนาปริญญาบัตร 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
 Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 เอกสารอื่น ๆ คือ ............................................................................................................ ......................... 

  หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และ
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของกรมศุลกากร ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
 

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

 
 
 
 

 

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 น้ิว 
(ถ่ายไม่เกิน  

1 ปี) 

เลขประจ าตัวสอบ ............................... 

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

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

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

 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร................................................สาขาวิชา................................ .........
ได้รับอนุมัตจิากสถานศึกษาชื่อ............................................................................................................. ................
เมื่อวันที่..........เดือน.....................พ.ศ................ (ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) มีความประสงค์ที่จะ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ กรมศุลกากร โดยสมัครในต าแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 ซึ่ง
รับสมัครจากผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. 
รับรอง ซึ่งรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2561 

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
  

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

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