
 

 

 

                                                
                      

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
---------------------------------- 

 

  ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง
การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ       
พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน และ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้างงาน  
  1.1  กะลาสี   
 1.2  ช่างเครื่องเรือ        
 1.3  ต้นกล           
 1.4  นายท้ายเรือกลชายทะเล         
 1.5  นายท้ายเรือกลล าน้ า    
     1.6  นายเรือ 

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย  

(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 
 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่ รับ สมัครสอบและไม่อาจให้ เข้ ารับ 
การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร              
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2538   

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ตามท่ีระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่
อาคารสโมสรกรมศุลกากร ชั้น 2 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่       
13  กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. 
ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง 
www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” 

 3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี   
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป   
 (2)  ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 หรือ ส าเนาประกาศนียบัตร
ผู้ท าการในเรือ จ านวน 1 ฉบับ โดยประกาศนียบัตรดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (4)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ–
นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ
ไว้ด้วย 
 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสอบ จ านวน 200 บาท การสมัครสอบจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในวันและเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ กรมศุลกากรขอสงวนสิทธิไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น    

 3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                 3.4.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

/3.4.2 ผู้สมัคร... 
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  3.4.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง  
  3.4.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตาม
ประกาศรับสมัครในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด  
รับสมัครสอบ คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ 
  3.4.4 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว กรมศุลกากรจะถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  
  ในกรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อ
เข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ–นามสกุล ของหลักฐานการแสดงตนเข้า 
ห้องสอบของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลการสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (การประเมินครั้งที่ 1 ทดสอบข้อเขียน) 
 กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพ่ือเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร และทาง www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้  

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 
การประเมินฯ ครั้งที่ 1 
1. การทดสอบความรู้ภาค
ข้อเขียน 

 
100 

คะแนน 

 
การสอบข้อเขียน 

 
ทุกต าแหน่ง 

การประเมินฯ ครั้งที่ 2 
1. การทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย 
 

 
ผ่าน / ไม่ผ่าน 

 
ว่ายน้ า  
- ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน 
- หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 50 วินาที ถือว่าผ่าน 
ว่ิง 
- ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 15 วินาท ี
ถือว่าผ่าน 
- หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 6 นาที ถือว่าผ่าน 

 
ทุกต าแหน่ง 

2. การทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

ผ่าน / ไม่ผ่าน การทดสอบการเดินเรือ เฉพาะต าแหน่ง 
- นายท้ายเรือกลชายทะเล         
- นายท้ายเรือกลล าน้ า  
- นายเรือ 

/หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ 
3. การสอบสัมภาษณ์ 100 

คะแนน 
การสอบสัมภาษณ์ ทุกต าแหน่ง 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 1) การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียน ในทุกต าแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินฯ 
ครัง้ที่ 1  ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิเข้าประเมินฯ ครั้งที่ 2 
 2) การประเมินฯ ครั้งที่ 2 มีการสอบทั้งหมด 3 ส่วน คือ 
  2.1) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้ าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิเข้าสอบวิ่งต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายทั้ง 2 ประเภท จึง
จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ หรือสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
  2.2) การทดสอบภาคปฏิบัติ การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน เป็นการทดสอบส าหรับผู้สมัครสอบเฉพาะ
ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล นายท้ายเรือกลล าน้ า และนายเรือ เท่านั้น และผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ 
(การทดสอบการเดินเรือ) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

2.3) การสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่า สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) และ คะแนน 
การประเมินฯครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้
ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินฯ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินฯ 
ครั้งที่ 2 เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

 กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ชั้น P อาคาร  120 ปี 
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร และทาง www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” 
โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การเลือกสรร  แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และจะต้องท าสัญญาจ้าง
ตามท่ีกรมศุลกากรก าหนด 

                            ประกาศ  ณ  วันที่     5   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 
   
 (ลงชื่อ)   ยุทธนา  หยิมการุณ 
        (นายยุทธนา  หยิมการุณ) 
    รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
                                                           อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
 
 

http://www.customs.go.th/
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บัญชีแนบท้าย ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ลงวันที ่    5    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 

 
1.  ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน  

1.1 ชื่อต าแหน่ง  กะลาส ี     
กลุ่มงาน  บริการ 
อัตราว่าง  6  อัตรา 

     อัตราค่าตอบแทน 8,300  บาท 
 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2559   
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรักษา ควบคุมเฝ้าท าความสะอาดขูดสนิม และท าสีเรือ  ตรวจ
บ ารุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือ ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน ตลอดจนท าหน้าที่ธุรการ และดูแลรักษาเรือ
เมื่ออยู่ในที่จอดปกติ 

 2. ควบคุมรับผิดชอบการพัสดุและดูแลกว้านสมอส าหรับดึงหรือหย่อนเชือกเรือเมื่อ
เรือจอดทอดสมอและเมื่อเรือจอดเทียบท่า 

 3. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 

1.2 ชื่อต าแหน่ง  ช่างเครื่องเรือ   
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง  13  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 9,150  บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2559   

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งหรือเทียบได้
ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยพระพุทธศักราช 
2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 

/หน้าที.่.. 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะต้องใช้ทักษะประสบการณ์และความ
ช านาญในการควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเรือกลล า
น้ า โดยปฏิบัติงานอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อม บ ารุงรักษา 
ติดตั้งควบคุมการท างานของเครื่องจักร 

 2. จัดเตรียมการใช้เครื่องจักร การตรวจซ่อมบ ารุง ติดตั้ง ควบคุมดูแลตัวเรือ 
เครื่องจักรเรือ เครื่องมืออุปกรณ์เก่ียวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น 

 3. ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา 
 

1.3 ชื่อต าแหน่ง  ต้นกล 
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง  2  อัตรา 

     อัตราค่าตอบแทน 9,610  บาท 
 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2559   
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสาม หรือนายช่างกลเรือชั้นสาม
ช านาญงาน หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของเครื่องจักรเครื่องยนต์เรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขต 

 2. ควบคุมการซ่อม การดูแล บ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์เรือ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ เครื่องไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับช่างกลเรือ 

 3. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเครื่องจักรเครื่องยนต์และโครงสร้างตัวเรือ ท ารายการ
และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนท ารายงานการ
ซ่อมบ ารุง 

 4. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา  

 

 

/1.4 ชื่อต าแหน่ง ... 
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1.4 ชื่อต าแหน่ง  นายท้ายเรือกลชายทะเล   
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง  10  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 9,150  บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2559    

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยพระพุทธศักราช 2456 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ถือท้ายเรือและควบคุมเรือ ตามค าสั่งนายเรือ 
 2. ดูแลและบ ารุงรักษาความเรียบร้อยของระบบการถือท้ายเรือ อุปกรณ์ช่วย   

ในการเดินเรือและระบบควบคุมการเดินเรือท้ังก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรืองานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา 
 
 

1.5 ชื่อต าแหน่ง  นายท้ายเรือกลล าน้ า   
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง  5  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 9,150  บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2559    

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้ายเรือกลล าน้ าชั้นสอง หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยพระพุทธศักราช 
2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ถือท้ายเรือและควบคุมเรือ ตามค าสั่งนายเรือ 
 2. ดูแลและบ ารุงรักษาความเรียบร้อยของระบบการถือท้ายเรือ อุปกรณ์ช่วยใน

การเดินเรือ และระบบควบคุมการเดินเรือท้ังก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรืองานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา 

 

 

/1.6 ชื่อต าแหน่ง ... 
 
 



  

  

- 8 - 

 
 

1.6 ชื่อต าแหน่ง  นายเรือ   
กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 
อัตราว่าง  6  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 9,610  บาท 

 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2559    

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายเรือของเรือเดินในประเทศ หรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยพระพุทธศักราช 
2456 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติหน้าที่เดินเรือในประเทศซึ่งมีเขตการเดินเรือในล าน้ าและตามแนว
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
หรือการบังคับการเดินเรือกลเดินทะเล ซึ่งมีเขตการเดินเรือในล าน้ าและตาม
แนวฝั่งชายทะเลของประเทศไทย วางเส้นทางเดินเรือ หาทิศทางเดินเรือ 
สั่งการเดินเรือ ควบคุมการถือท้ายเรือ จัดวางระเบียบต่างๆ ภายในเรือและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต าแหน่งนี้มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้
ความช านาญในวิชาการเดินเรือ 

 2. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรืองานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 
 



                          ใบสมคัรเลขท่ี..................................................... 

ใบสมัครส ำหรับพนักงำนรำชกำรทัว่ไป 

กรมศุลกำกร 
                 ---------------------- 

 
 

ขอ้มูลส่วนตวั 
ช่ือและนามสกลุ 

(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................... 
สมคัรต าแหน่ง 

       
 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได.้........................................................................... 
.................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท.์..................................................................... 

e-mail Address........................................................................... 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

ออกใหท่ี้อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................ 

วนัเดือนปีท่ีออกบตัร.................................................................. 

วนัเดือนปีท่ีบตัรหมดอาย.ุ........................................................... 

 

วนั/เดือน/ปีเกิด 

............../................../.................. 

 

อาย ุ (ปี) 
.............................. 

สถานท่ีเกิด 

..................................................... 
เช้ือชาติ 

.............................. 
สถานภาพสมรส 

..................................................... 
สญัชาติ 

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

การรับราชการทหาร 

.................................................... 
ศาสนา 

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

 

อาชีพปัจจุบนั........................................................................................................................................................................... 

เหตผุลท่ี (อยาก) ออกจากงาน 

................................................................................................................................................................................... 
ขอ้มูลการศึกษาและฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา/หน่วยงาน ประกาศนียบตัร / ปริญญาบตัร / วชิาเอก 

จาก ถึง 
    

  

ขอ้มูลประกาศนียบตัรผูท้  าการในเรือท่ีใชใ้นการสมคัร 
ประกาศนียบตัร วนัหมดอาย ุ

  

ขอ้มูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดใหร้ายละเอียดของงานท่ีท าในช่วง 3 ปีหลงั) 
ปี พ.ศ. ช่ือและท่ีอยู ่

ของหน่วยงาน 

ต าแหน่งงานและ 
หนา้ท่ีโดยยอ่ 

เงินเดือน สาเหตุท่ีออกจากงาน 
จาก ถึง 

      

 

 

 

 

 

 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด  (1 นิว้) 
ถ่ำยไม่เกนิ 1 ปี 

 



โปรดระบุความส าเร็จของงานท่ีท าผา่นมาในช่วง 3 ปีหลงั ( ถา้มี ) 
.. 

 

 

โปรดใหค้วามเห็นเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บ และอธิบายวา่ประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานท่ีสมคัรในคร้ังน้ีอยา่งไรบา้ง 
 

 

ขอ้มูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถา้มี) 
  

 

    
บุคคลอา้งอิง (ขอใหร้ะบุช่ือบุคคลท่ีคุน้เคยกบัการท างานของท่าน เช่น ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง โปรดอยา่ระบุช่ือบุคคลท่ีเป็นญาติหรือเพื่อน) 

ช่ือและนามสกลุ ต าแหน่งปัจจุบนั ท่ีท างานปัจจุบนัและโทรศพัท ์ ระบุความสมัพนัธ์กบัท่าน 

    

 

 

 

 

 

 
ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นประกาศรับสมคัรของกรมศุลกากร เร่ือง รับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังาน
ราชการทัว่ไป  ลงวนัท่ี  5  กมุภาพนัธ์  2556 

ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ หากขอ้ความตอนใดเป็นความเท็จ หรือไม่ตรงกบั
ความจริงใหถื้อเป็นหลกัฐานเพื่อเลิกจา้งขา้พเจา้ไดท้นัที 

     

 

    ลงช่ือ ............................................................ ผูส้มคัร 

     (.................................................) 
       ยืน่ใบสมคัรวนัท่ี ........... เดือน ......................... พ.ศ. ............ 

 

[  ]   หลกัฐานครบถว้น     [  ]   มีปัญหา คือ 

............................................................................................................ 
ลงลายมือช่ือ.......................................เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 

(........................................................) 
........../........................./........... 

คุณสมบติัของผูส้มคัร 
 (    )  ตรงตามประกาศ  (    ) ไม่ตรงตามประกาศ…........................... 

ลงลายมือช่ือ....................................................ผูต้รวจคุณสมบติั 
(........................................................) 

........../........................./........... 

(  )  ส าเนาประกาศนียบตัรผูท้  าการในเรือ 
(  )  ส าเนาประกาศนียบตัร 
(  )  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/หนงัสือรับรองคุณวฒิุ 
(  )  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น 
(  )  อ่ืน ๆ ...................................................... 


