ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
…………..……………..
ด้วยกรมศุล กากรประสงค์จะรับสมัครคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือร่างกาย หรือทางการเห็น หรือทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ในระดับที่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้)
เพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการ ประเภทพนั ก งานราชการทั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อานาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลัง พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 ประกอบกับ
หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1004.1/คพร./พิเศษ 1791 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร
คนพิการเป็นพนักงานราชการ ลงวัน ที่ 17 สิงหาคม 2555 จึงประกาศรับ สมัครคนพิการเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ชื่อตาแหน่ง พนักงานประจาสานักงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานร่างหนังสือ เขียนบันทึก สรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ
รายงาน ประกาศ คาสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สานักงานทั่วไป
2. ลงทะเบี ย นรั บ - ส่ งเอกสาร เบิก - จ่ ายพัส ดุ จัดทาบัญชีเบื้องต้น และจั ดเอกสาร
แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสาคัญ หลักฐาน และทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
3. ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับ
งานของสานักงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

/อัตราว่าง...

-2อัตราว่าง 22 อัตรา ดังนี้
สังกัด
สานักงานศุลกากรกรุงเทพ
สานักกหหมาย
สานักตรวจสอบอากร
สานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักบริหารกลาง
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สานักพิกัดอัตราศุลกากร
สานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
สานักสืบสวนและปราบปราม
สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
สานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
รวม

จังหวัด/พื้นที่
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ชลบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

จานวนอัตราว่าง
(อัตรา)
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
1
22

ค่าตอบแทน
- ผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน เดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราวตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
- ผู้ ที่ มี คุ ณวุ ฒิ ประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อเที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น เดื อนละ
11,280 บาท และเงิ น เพิ่ม การครองชีพ ชั่ว คราวตามหลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน เพิ่ม การครองชีพ ชั่ว คราว
ของพนักงานราชการ หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
- ผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับ เดียวกัน เดือนละ 13,010 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราวของพนักงานราชการ
หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
- ผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน เดือนละ 13,800 บาท
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราวของพนักงานราชการ
หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
/สิทธิประโยชน์...
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ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เ ป็น ผู้มีก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่ไ ด้ ไร้ค วามสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกหหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่ เป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจาคุ กโดยค าพิพ ากษาถึ ง ที่สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) เป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเห็น หรือทางการเคลื่อนไหว
หรือร่างกาย ซึ่งความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยจะต้องมี บัตรประจาตัว
คนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ
หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศกาหนด
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่า นการเลือกสรรในวัน ที่ทาสัญ ญาจ้า ง จะต้องไม่เ ป็น ข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกห ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3. การรับสมัครสอบ
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ส นใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วัน จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559
ถึงวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
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(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึก ข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
(4) นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ภายในเวลาทาการของธนาคาร
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3.2.1 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งชาระค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบ จานวน 130 บาท
ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.2.2 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ
โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบ
และพิม พ์ใ บสมัค รที่มีเ ลขประจาตัว สอบหลัง จากชาระค่า ธรรมเนีย มการสมัค รสอบแล้ว 2 วัน ทาการ
ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://customs.job.thai.com
3.3 เงื่อนไขการสมัครสอบ
3.3.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามประกาศรับ สมัค รในข้อ 2.2 โดยต้อ งเป็น ผู้สาเร็จ การศึก ษาและได้รับ อนุมัติจ ากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกหหมาย กห หรือ ระเบีย บที่เกี่ย วกับการสาเร็จการศึกษาตามหลัก สูต ร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
3.3.2 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล
อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกหหมายอาญา มาตรา 137
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-53.3.3 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับ สมัค ร โดยผู้ส มัค รจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้ส มัคร
ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว กรมศุลกากรจะถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ในกรณีชื่อ - นามสกุล ของหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบของผู้สมัครไม่ตรงกับ
ข้อมูลการสมัครสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
แต่ในกรณีเลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
3.3.4 หลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ฉบับจริงพร้อมสาเนา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 สิงหาคม 2559
(3) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(4) บัต รประจาตัว คนพิก าร หรือ เอกสารรับ รองความพิก าร ซึ่ง รับ รอง
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อานวยการสานักงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศกาหนด ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ ง ออกให้ ไ ม่ เ กิ น 1 เดื อ น และแสดงว่ า ไม่ เ ป็ น โรค
ที่ต้องห้ามตามกห ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(7) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง
และลงชื่อกากับไว้ด้วย
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-64. การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิท ธิเ ข้า รับ การเลือ กสรร กาหนดวัน เวลา สถานที่ส อบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบ ในวัน ที่ 12 กัน ยายน 2559 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุล กากร
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ https://customs.job.thai.com
5. หลักสูตรและวิธีการสอบ
5.1 ทดสอบการปฏิ บั ติ ง าน โดยการทดสอบความสามารถในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์
(Microsoft Word และ Microsoft Excel) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทั้งนี้ จะทดสอบการปฏิบัติงานก่อน ผู้ที่ผ่านการทดสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์แล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
5.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมิ น ผู้ เ ข้ า รั บ การเลื อ กสรรเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ ง จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวั ติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการเลือกสรร
จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัว
เข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบแต่ละครั้งไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
ผู้ที่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้มีสิท ธิ เ ข้า สอบสัม ภาษณ์ จ ะต้อ งเป็น ผู้ที่ส อบได้ค ะแนนการทดสอบ
การปฏิบัติงาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
กรมศุลกากรจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 30 อันดับแรก
เท่านั้น การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการสอบการปฏิบัติงาน
และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ ร วมกันมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในล าดับที่สู งกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ ที่ได้
คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ เท่ากันอีก
ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมศุล กากรจะประกาศรายชื่อ ผู ้ผ ่านการเลือ กสรรตามล าดับ คะแนนสอบ ณ ชั้น P
อาคาร 120 ปี กรมศุ ล กากร ถนนสุ น ทรโกษา คลองเตย กรุ ง เทพมหานคร และทางเว็ บ ไซต์
https://customs.job.thai.com โดยรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่ได้รับการจัดจ้างนั้น ยังมีผลใช้ได้ต่อไปอีก
ไม่เ กิน 2 ปี นับ ตั้ง แต่วัน ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่า นการเลือ กสรร และหากภายหลัง มีตาแหน่ง ว่า งเพิ่ม อีก
กรมศุลกากรอาจจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
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-78. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และจะต้อง
ทาสัญญาจ้างตามที่กรมศุลกากรกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

ไพศาล ชื่นจิตร
(นายไพศาล ชื่นจิตร)
รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

