สําเนา
ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหนงนิติกร ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน
และตําแหนงศุลการักษ
---------------------------------ดว ยกรมศุล กากรประสงคจ ะรับ สมัค รบุค คลเพื่อ จัด จา งเปน พนัก งานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัด กรอบอัต รากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ตําแหนงนิติกร
1.2 ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี
1.3 ตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน
1.4 ตําแหนงศุลการักษ
รายละเอีย ดปรากฏตามเอกสารแนบท ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ต องสามารถปฏิ บั ติ งานได
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเปนผลัดหรือเปนกะได
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป นับถึงวันปดรับสมัคร
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไม เ ป น ผู มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ไร ค วามสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปน ผูเคยตองรับ โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผูพนโทษ
มาแลวเกินหาป
(7) ไมเปน ผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อ หนวยงานอื่นของรัฐ
/หมายเหตุ...
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พนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อ
พนั กงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น โดยจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และ
แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย
สํา หรับ พระภิกษุห รือสามเณร ทางราชการไมรับ สมัครสอบและไมอาจใหเขารับ
การเลื อ กสรรเป น พนั ก งานราชการทั่ ว ไปได ทั้ งนี้ ตามหนั งสื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี ฝ า ยบริ ห าร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
28 กันยายน 2564
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2565
ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปดเว็บไซต https://job.customs.go.th
(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอรมการชํ าระเงิน ผ านเคาน เตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให โดยอัต โนมัติ พร อมอัป โหลด (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 หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหทําการบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ
เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล
การกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไวสมบูรณแลวได
3.2 นํ าใบแจ งการชํ าระเงิ นที่ พิ มพ จากระบบรั บสมั ครไปชํ าระค าธรรมเนี ยมในการสอบ
ที่เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565
ภายในเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย ทั้งนี้ ผูสมัครตองตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบวาไมถูกตองให รีบติดตอ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชําระเงิน
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงิน
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสอบเรียบรอยแลวเทานั้น
3.3 คาธรรมเนียมในการสอบ ประกอบดวยคาธรรมเนียมในการสอบ จํานวน 400 บาท
และคาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท ทั้งนี้ คาธรรมเนียมในการสอบ
จะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมในการสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมในการสอบ
/ทั้งนี้ ...

-3ทั้ งนี้ ผู ส มั ค รสอบสามารถตรวจสอบสถานะการสมั ค รสอบได หลั งจากที่ ได ชํ าระเงิ น
ค าธรรมเนี ย มในการสอบไปแล ว 2 วั น ทํ า การ ทางอิ น เทอร เน็ ต ที่ เว็ บ ไซต https://job.customs.go.th
และพิ ม พ บั ต รประจํ า ตั ว สอบที่ มี เลขประจํ าตั ว สอบได เมื่ อกรมศุ ลกากรประกาศกํ าหนดวั น เวลา สถานที่
ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) มาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) แลว ทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต https://job.customs.go.th
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
4.2 ผูส มัครสอบสามารถเลือกสมัค รสอบไดเ พียง 1 ตํา แหนงเทา นั้น เมื่อเลือกแลว
จะเปลี่ยนแปลงแกไขตําแหนงที่สมัครสอบไมได และใหเขาสอบตามวัน เวลา ที่กําหนดในแตละตําแหนง
4.3 ผูส มัค รสอบตอ งเปน ผูมีวุฒิก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบัติเ ฉพาะสําหรับ ตํา แหนง
ตามประกาศรั บ สมั ค รในข อ 2.2 โดยต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและได รั บ อนุ มั ติ จ ากผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บที่เ กี่ย วกับ การสําเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
ของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ
4.4 การสมัครสอบตามขั้น ตอนดังกลาวขางตน ถือ วาผูส มัครสอบเปน ผูล งลายมือชื่อ
และรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผูส มัครสอบจงใจกรอกขอมูลอัน เปน เท็จ อาจมีความผิด ฐานแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4.5 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือตรวจพบวา
เอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู สมัครเขารับการเลือกสรรเป นพนั กงานราชการทั่วไป
ภายในวั น ที่ 19 เมษายน 2565 ณ ชั้ น 1 อาคาร 120 ป กรมศุ ล กากร ถนนสุ น ทรโกษา คลองเตย
กรุงเทพมหานคร หรื อทางเว็ บ ไซต กรมศุลกากร https://www.customs.go.th หั วข อ “ขาวประชาสั มพั นธ ”
หัวขอยอย “ขาวรับสมัครงาน” หรือทางเว็บไซต https://job.customs.go.th
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผู ส มั ค รสอบต อ งได รั บ การประเมิ น ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ
ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
/หลักเกณฑ...
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การเลือกสรร
การประเมินฯ ครั้งที่ 1
การทดสอบความรู
ความสามารถ
โดยวิธีการสอบ
ขอเขียน
การประเมินฯ ครั้งที่ 2
1. การทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย

2. การสอบสัมภาษณ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

100 คะแนน การสอบขอเขียนดวยขอสอบแบบปรนัย (ทดสอบ ทุกตําแหนง
วิชาความรูทั่วไป ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
ตามตําแหน ง จรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการ
กรมศุลกากร และความรูดานภาษาอังกฤษ)

ผาน / ไมผาน เกณฑการทดสอบวิ่ง
- ชาย 1,000 เมตร ไมเกิน 5 นาที 30 วินาที
ถือวาผาน
- หญิง 800 เมตร ไมเกิน 5 นาที ถือวาผาน

เฉพาะตําแหนง
ศุลการักษ

100 คะแนน การสอบสัมภาษณ

ทุกตําแหนง

7. เกณฑการตัดสิน
7.1 การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เปนการทดสอบขอเขียนในทุกตําแหนง ซึ่งผูสอบไดคะแนนรวม
ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2
7.2 การประเมินฯ ครั้งที่ 2 ประกอบดวยการสอบทั้งหมด 2 สวน คือ
(1) การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (เฉพาะตําแหนงศุลการักษ) เกณฑการวัดผล
ผาน/ไมผาน ซึ่งผูที่ผานการทดสอบวิ่ง จึงจะมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณตอไป
(2) การสอบสัมภาษณ ผูผานการเลือกสรรตองไดคะแนนการสอบสัมภาษณไมต่ํากวา
รอยละ 60
7.3 ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมิน
ความรู ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ แต ล ะครั้ งไม ต่ํ ากว าร อ ยละ 60 ทั้ งนี้ การจั ด จ างจะเป น ไป
ตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ไดคะแนนการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) และคะแนนการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบ
สัมภาษณ) รวมกันมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนการประเมิน
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และ
หากคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ) เทากันอีก
ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
/8. การประกาศ...

-58. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรมศุล กากรจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือ กสรรตามลําดับ คะแนนสอบ ณ ชั้น 1
อาคาร 120 ป กรมศุ ล กากร ถนนสุ น ทรโกษา คลองเตย กรุ งเทพมหานคร หรื อทางเว็ บ ไซต กรมศุ ล กากร
https://www.customs.go.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ” หัวขอยอย “ขาวรับสมัครงาน” หรือทางเว็บไซต
https://job.customs.go.th โดยการขึ้ น บั ญ ชี ผู ผ า นการเลื อ กสรรจะขึ ้น บัญ ชีไ วเ ปน เวลาไมเ กิน 2 ป
นับตั้งแตวันประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรแตถามีการเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศรายชื่อ
ผูผานการเลือกสรรไดใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรครั้ งนี้เปน อัน ยกเลิ ก
9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการจัดจางตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการเลือกสรร และจะตอง
ทําสัญญาจางตามทีก่ รมศุลกากรกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

นันทฐิตา ศิริคุปต
(นางนันทฐิตา ศิริคุปต)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

/ราง
/พิมพ
/ตรวจ

บัญชีแนบทายประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหนงนิติกร ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน และตําแหนงศุลการักษ
ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
1. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ชื่อตําแหนง
นิติกร
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
อัตราวาง
1 อัตรา
อัตราคาตอบแทน
18,000 บาท
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง
นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อคุ ณ วุ ฒิ อ ย างอื่ น ที่ เที ย บได ในระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชานิติศาสตร
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือหรือวินิจฉัยปญหา
กฎหมายเกี่ยวกับระเบี ยบของทางราชการที่มีผลกระทบตอการดํ าเนิ นงานของหน วยงาน เพื่อเป นขอมู ล
สนับสนุนการพิจารณาของผูบังคับบัญชา
2. ศึกษา วิเคราะห และวิจั ยเพื่อปรับ ปรุงกฎหมายและระเบี ยบเกี่ย วกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหทันกับสถานการณและอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย
3. ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็น
ในการดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึง
การดํ าเนิ น การใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ย วขอ งกับ การบริ ห ารราชการ และการดํ าเนิ น คดี
ของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
4. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ งานอื่ น ๆ ตามที่ ได รั บ มอบหมาย
จากผูบังคับบัญชา
ทั้ ง นี้ ต อ งสามารถปฏิ บั ติ ง านได ทั้ ง ในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค
และสามารถปฏิบัติงานเปนผลัดหรือเปนกะได
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน
ดวยขอสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบดวย
1. ความรูทั่วไป ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร และ Aptitude Test
2. ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ตามตําแหนง
- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ยกเวนภาค 2 และภาค 3) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับงานศุลกากร
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายลมละลาย การพิทักษทรัพย และการฟนฟูกิจการ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. จรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร
4. ความรูดานภาษาอังกฤษ
/1.2 ชื่อตําแหนง...

-21.2 ชื่อตําแหนง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
กลุมงาน
กลุมงานบริการ
อัตราวาง
3 อัตรา
อัตราคาตอบแทน
13,800 บาท
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง
นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ อนุปริญญา
หลั กสูต ร 3 ป ต อจากประกาศนี ย บั ต รมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเทา หรือคุณ วุ ฒิ อย างอื่น
ที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชา
เลขานุ ก าร สาขาวิ ช าการตลาด สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการเงิน และการธนาคาร
สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณการเงินและบัญชี
2. จั ด ทํ า และปฏิ บั ติ ง านด า นเอกสารงบประมาณ การเงิ น และบั ญ ชี
ใหงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
3. รวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดการจัดทํางบประมาณและรายงาน
ดานการเงินและบัญชี เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณประจําป หรืองบการเงินของหนวยงาน
4. ตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล และเอกสารสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
งบประมาณ การเงินและบัญชีของหนวยงาน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ งานอื่ น ๆ ตามที่ ได รั บ มอบหมาย
จากผูบังคับบัญชา
ทั้ ง นี้ ต อ งสามารถปฏิ บั ติ ง านได ทั้ ง ในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค
และสามารถปฏิบัติงานเปนผลัดหรือเปนกะได
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน
ดวยขอสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบดวย
1. ความรูทั่วไป ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร และ Aptitude Test
2. ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ตามตําแหนง
- ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องตน
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการเบิ ก เงิน จากคลั ง การรั บ เงิ น
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ความรูเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
- ความรูเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
3. จรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร
4. ความรูดานภาษาอังกฤษ
/1.3 ชื่อตําแหนง...

-31.3 ชื่อตําแหนง
พนักงานประจําสํานักงาน
กลุมงาน
กลุมงานบริการ
อัตราวาง
13 อัตรา
อัตราคาตอบแทน
11,280 บาท
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง
นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานรางหนังสือ เขียนบันทึกสรุปรายงาน บันทึกขอมูลและพิมพ
หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอรมและเอกสารตาง ๆ
๒. ปฏิบัติงานทางการจัดทําสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
สถิติ ลงรหัส จําแนกหมวดหมู แบบสอบถาม
๓. ช ว ยในการสํ า รวจ รวบรวมหลั ก ฐานการประมวลข อ มู ล ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการขอมูล ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐ
๔. รวบรวมและจั ด ทํ า สถิ ติ สิ น ค า ระหว า งประเทศ ตรวจสอบข อ มู ล
การนําเขา/สงออกสินคาที่รวบรวมจากใบขนสินคา
๕. ปรับปรุงแกไขขอมูลสถิติ ใหบริการดานขอมูลสถิติตาง ๆ แกหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
๖. ตรวจทานความถูกตองของตัวอักษร รหัสตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพิมพ
และการบันทึกขอมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตนได
๗. ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร เบิก-จายพัสดุ จัดทําบัญชีเบื้องตนและจัดเอกสาร
แบบฟอรม แฟม ใบสําคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติใหเปนระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง
๘. ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับ
งานของสํานักงาน
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา
ทั้ ง นี้ ต อ งสามารถปฏิ บั ติ ง านได ทั้ ง ในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค
และสามารถปฏิบัติงานเปนผลัดหรือเปนกะได

/หลักสูตร...

-4หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน
ดวยขอสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบดวย
1. ความรูทวั่ ไป ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร และ Aptitude Test
2. ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ตามตําแหนง
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555
- การเขียนหนังสือราชการ
3. จรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร
4. ความรูดานภาษาอังกฤษ

/1.4 ชื่อตําแหนง...

-51.4 ชื่อตําแหนง
ศุลการักษ
กลุมงาน
กลุมงานเทคนิคทั่วไป
อัตราวาง
4 อัตรา
อัตราคาตอบแทน
11,280 บาท
สิทธิประโยชน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง
นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได
ในระดั บ เดี ย วกัน ในสาขาวิช าเครื่องกล สาขาวิช าเครื่ องมือกลและซอมบํ ารุ ง สาขาวิช าโลหะการ
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชากอสราง หรือสาขาวิชาพณิชยการ
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิ บั ติ ง านศุ ล กากร ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม
การบรรทุกและขนถายสินคา การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บ ภาษีอากร และการป องกัน
ปราบปราม การหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
2. ปฏิ บั ติ ห น าที่อื่น ที่เกี่ย วของหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได รับ มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา
ทั้ ง นี้ ต อ งสามารถปฏิ บั ติ ง านได ทั้ ง ในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค
และสามารถปฏิบัติงานเปนผลัดหรือเปนกะได
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน
ดวยขอสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบดวย
1. ความรูทั่วไป ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร และ Aptitude Test
2. ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ตามตําแหนง
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
- ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
- ความรูเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3. จรรยาบรรณ จรรยาของขาราชการกรมศุลกากร
4. ความรูดานภาษาอังกฤษ

