
 
 
 
 

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 

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

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเทศสัมพันธ์ และต าแหน่งนายช่างศิลป์ โดยได้ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 โดยการสอบปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งนายช่างศิลป์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 และ
การสอบข้อเขียน ส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนิติกร และต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ไปแล้ว  นั้น 

 กรมศุลกากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 7 แห่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ของกรมศุลกากร รวมทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.2 ต าแหน่งนิติกร 
1.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
1.4 ต าแหน่งนายช่างศิลป์ 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
 ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และต าแหน่งนายช่างศิลป์  
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที ่
10 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันและเวลาสอบ ต าแหน่ง  เลขประจ าตัวสอบ สถานที่ในการประเมินฯ 
วันอาทิตย์ที่  

10 พฤศจิกายน 2562 
รายงานตัว  

เวลา 07.30 น.  
ณ อาคารสโมสร 

กรมศุลกากร ชั้น 2 

เริ่มสอบเวลา  
09.00 ถึง 12.00 น.  

 นิติกร 621202000006 
ถึง 

621202001990 

ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร 1             
ชั้น 16 อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

 
 
 

(ร่าง) 

/วันและเวลา... 
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วันและเวลาสอบ ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ สถานที่ในการประเมินฯ 

วันอาทิตย์ที่  
10 พฤศจิกายน 2562 

รายงานตัว  
เวลา 12.30 น.  
ณ อาคารสโมสร 

กรมศุลกากร ชั้น 2 

เริ่มสอบเวลา  
13.30 ถึง 16.30 น.  

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
 

621201000002 
ถึง 

621201001745 
 

ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร 1             
ชั้น 16 อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 
 - เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 

 
621203000001 

ถึง 
621203000262 
 

- นายช่างศิลป์ 
 
 
 

621204000001 
ถึง 

621204000027 

หมายเหตุ เฉพาะผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในต าแหน่งนายช่างศิลป์ ให้น าหลักฐานแสดงผลงานที่ผ่านมา
ของตนเอง หรือผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษ (Portfolio) มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เอกสารที่ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องน ามายื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 

3.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ที่ปรากฏชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน 

3.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือส าเนา
ประกาศนียบัตรอนุปริญญา แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript 
of Records) จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  

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

แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกล่าว ที่ใช้ในการศึกษานั้น เพ่ิมอีกจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกันมาสมัครสอบ  
ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือหลักสูตร
ขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา 
.. 
 /ตามหลักสูตร... 
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ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 
8 สิงหาคม 2562 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

3.3 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และ 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตน
ในการเข้ารับการประเมินฯ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ 
หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
สัมภาษณ ์ 

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

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
3.5 เอกสารทางทหาร (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 

ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) จ านวน 1 ฉบบั 
3.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญ 

การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้ เข้ารับการประเมินฯ เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมทั้งระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐาน  
และเอกสารทุกหน้า อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน 
หรือผู้เข้ารับการประเมินฯ มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศ
รับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้เข้ารับ
การประเมินฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไปหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. ระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี 
4.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ทีจ่ะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน  
4.3 ต้องน าเอกสารตามข้อ 3 มายื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 
 
 /5. การประกาศ... 
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5. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ http://job.customs.go.th หรือทางเว็บไซต์
กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”  

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการประเมินฯ ครั้งนี้ 
หรือมารายงานตัวแต่น าเอกสารมายื่นไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 3 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเทศสัมพันธ์ และต าแหน่งนายช่างศิลป์ ของกรมศุลกากร หรือหากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ 
รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร 
และข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น 
และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างในต าแหน่งท่ีได้รับการเลือกสรร 

กรมศุลกากร ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม และเสมอภาคตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ
ให้ท่านผ่านการประเมินฯ เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ 
และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2667 6305, 0 2667 6352-3, 0 2667 7000 
ต่อ 5822, 5088 หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2667 7932 ในวันและเวลาราชการ 

 ประกาศ  ณ  วันที่   24   ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 
    (ลงชื่อ)      กิตติ  สุทธิสัมพันธ์ 
 (นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์) 
 รองอธิบด ี ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 



 
 

* ผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการประเมินฯ  
ตามประกาศฉบับนี้จะสามารถพิมพ์ใบสมัครได้  

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 


























