




























(แบบจัดท ำเอกสำรผลงำน) 
 

ผลงำน 
 

ส่วนที่ ๑  ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
เรื่อง.................................................................................................................... 

 
 

ส่วนที่ ๒  ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรอืปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

เรื่อง.................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ของ 
(ชื่อ – นำมสกุล) 

ต ำแหน่ง………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกอบกำรประเมนิบคุคลเพื่อแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
...............................................ต ำแหน่งเลขที่............................ 

สังกัดฝ่ำย.......................... ส่วน...................... ส ำนัก......................... กรมศุลกำกร 
 
 

 



ค ำน ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ขอรับการประเมิน 

วัน/เดือน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ 
 
ส่วนที่ ๑  ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ                                           หน้ำ 
              ๑.  ชื่อผลงาน เรือ่ง    



              ๒.  ระยะเวลาทีด่ าเนินการ  
              ๓.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ  
              ๔.  สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ  
              ๕.  ผู้ร่วมด าเนินการ  
              ๖.  ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผูป้ฏิบัติ  
              ๗.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  
              ๘.  การน าไปใช้ประโยชน์  
              ๙.  ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  
             ๑๐.  ข้อเสนอแนะ  
ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำนให้มปีระสิทธิภำพมำกขึน้ 
             เรื่อง    
             หลักการและเหตุผล  
             บทวิเคราะห/์แนวความคิด/ข้อเสนอ  
             ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
             ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
 
บรรณำนุกรม (ถ้ำม)ี 

ภำคผนวก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ 

 



๑. ชื่อผลงำน เรื่อง 

๒. ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร  ตั้งแต่วันที ่                                     ถงึวันที่   

๓. ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวควำมคิดทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำร 
๓.๑ 
๓.๒ 
๓.๓ 

๔. สรุปสำระและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
  4.1  
  4.2 
  4.3 

๕. ผู้ร่วมด ำเนนิกำร (ถ้ำม)ี     

      5.1             สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 
      5.2            สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 
      5.3            สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ  

๖. ส่วนของงำนที่ผู้เสนอเปน็ผู้ปฏบิัติ (ระบุรำยละเอียดของผลงำนพรอ้มทั้งสัดส่วนของผลงำน) 
6.1 
6.2 
6.3 

 ๗. ผลส ำเร็จของงำน (เชิงปริมำณ/คุณภำพ) 

      7.1 เชิงปริมำณ  
 
      7.2 เชิงคณุภำพ 
 

๘. กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 8.1  
 8.2 
 8.3 

๙. ควำมยุ่งยำกในกำรด ำเนินกำร/ปัญหำ/อุปสรรค 
 9.1  



 9.2 
 9.3 

๑๐. ข้อเสนอแนะ 
 10.1   
 10.2 
 10.3 
 
 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
        ลงชื่อ ................................ 
              (....................................) 
                  ผู้เสนอผลงาน 
            ........./................../........... 

 
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความ

เป็นจริงทุกประการ 
            ลงชื่อ ............................ 
                   (............................) 
         ผู้ร่วมด าเนินการ 
      ........./................/........ 

    ลงชื่อ ................................ 
            (..............................) 
   ผู้ร่วมด าเนินการ 
  ......../.............../........ 

  
                     ลงชื่อ ................................ 
                         (................................) 
          ผู้ร่วมด าเนินการ 
      ......../.............../.......... 

    
              ลงชื่อ ............................. 
                    (............................) 
  ผู้ร่วมด าเนินการ 
        ......./................./.......... 

 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

           ลงชื่อ ................................. 
                 (.................................) 
    ต าแหน่ง....................................... 
   ........./.................../......... 

   ลงชื่อ ...................................... 
                 (.........................................) 
ผู้อ านวยการส านัก/กอง............................ 
        ........../..................../.......... 



          (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ)  
    

 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรือปรับปรงุงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

เรื่อง...................................................................................................................... 

หลักกำรและเหตุผล  
 
 

บทวิเครำะห/์แนวควำมคิด/ข้อเสนอ  

 บทวิเครำะห ์
           ........................................................................................................................................................... 

 แนวควำมคิด 
........................................................................................................................................................... 

 ข้อเสนอ 
........................................................................................................................................................... 

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ   
 
 
   

ลงชื่อ............................................... 
         (.............................................) 
                   ผู้เสนอแนวคดิ  
          ........../................./............. 



ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กรมศุลกากร สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

                          ลงชื่อ.........................................                           ลงชื่อ ........................................        
                               (........................................)                                 (.......................................) 
                  ต าแหน่ง................................................                           ผู้อ านวยการส านัก/ส านักงาน                                                                                                              
                 (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน)                       วันที.่......../.................../..........                
                          วันที.่......../.................../..........    
 
 

บรรณำนุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
  

 



 
แบบประเมินผลงาน  

ความเห็นของกรรมการ   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

สรุปผลการประเมิน 
 (    )  ผ่านการประเมิน 
 (    )  ไมผ่่านการประเมิน 
      ลงชื่อ.....................................กรรมการ 
              (          ) 
          วันที่ ............/ ............/ ........... 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. คุณภาพของผลงาน  (ผลงาน/ข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางาน)  พิจารณา
จาก 

    ๑.๑ เป็นผลส าเร็จของานที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหางานหรือใช้
เสริม    ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน 

    ๑.๒ เป็นขอ้เสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี              
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

๒. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน  พิจารณาจาก 

๒.๑ การใช้หลกัวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงาน                             ทีม่ีความยุ่งยาก ซับซ้อน 

    ๒.๒ มีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

๓. ประโยชนข์องผลงาน  พิจารณาจาก 

    ๓.๑ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ๓.๒ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน หรือประเทศชาติ 

๔. ความรู้ความช านาญและประสบการณ ์ พิจารณาจาก 

    ๔.๑ การน าความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ที่น ามาใช้เป็นที่ยอมรับ 

  

รวม ๑๐๐  
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หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการประเมิน คือผู้ที่ได้รบัคะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   และคะแนนรวมจากทุก
องค์ประกอบ        ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 



 
แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานทีป่ฏิบตัปิระกอบการพิจารณานบัระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 
๑. ชื่อ..................................................... ต ำแหน่ง ........................................... ระดับ............................... 

 เลขที่ต ำแหน่ง.................... สังกัด......................................................................................................... 
๒. ขอประเมินในต ำแหน่ง.............................. ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ขอประเมิน....... ปี....... เดือน ......วัน 
๓. ขอน ำระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมำนับรวมเป็นระยะเวลำขั้นต่ ำรวม

............. ปี........... เดือน........... วัน   โดยมีรำยละเอียด  ดังนี ้
 

ต าแหน่งที่ขอประเมนิ ต าแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล 
ต าแหน่ง รายละเอยีดหน้าทีค่วาม

รบัผิดชอบ และลักษณะ
งานทีป่ฏิบัต ิ

ต าแหน่ง/สังกดั/ระยะเวลา รายละเอยีดหน้าทีค่วาม
รบัผิดชอบและลักษณะงาน

ทีป่ฏิบัต ิ
  ต ำแหน่ง  
  สังกัด  
  ตั้งแต.่.................ถึง

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

  รวม........ปี.........เดือน...........
วัน 

 

    
    
    
    
    
    
    
  

 
ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

  
ลงชื่อ...................................................  ผู้ขอนับระยะเวลำ      
      (..................................................)                                                       

ต ำแหน่ง.................................................                            . 
                      วันที.่......./........................./................ 

 
 
ลงชื่อ...................................................  ผู้บังคับบัญชำให้ค ำรับรอง      
      (..................................................)                                                       

ต ำแหน่ง.................................................                            . 
                      วันที.่......./........................./................ 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้จัดท าแบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานที่ปฏิบัติประกอบการพิจารณานับระยะเวลา 

              ที่เกี่ยวข้องหรือเก้ือกูลของต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก/ต าแหน่งที่ขอประเมินทุกต าแหน่ง 

 



 
 
ที ่ นร ๑๐๐๖/ว ๕                  ส ำนักงำน ก.พ. 
                  ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๒๗  เมษำยน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)  

อ้ำงถึง ๑. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๕๒ 
 ๒. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๒ 
 ๓. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๔๘ 
 ๔. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๐  

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ และ ๒ ก.พ. ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเพ่ือใช้ปฏิบัติในกำรบรรจุและแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกรณีกำรแต่งตั้งให้ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๓ และต่อมำ 
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๔ ก.พ. มีมติให้เพ่ิมอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. กรม ที่ก ำหนดตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๓ ควำมแจ้งแล้ว นั้น  
  ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๔๘ 
ไม่ได้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรคัดเลือกบุคคลล่วงหน้ำเพ่ือแต่งตั้ง กรณีต ำแหน่งที่จะว่ำง แต่ เพ่ือเป็นกำรสนับสนุน 
กำรวำงแผนก ำลังคนของส่วนรำชกำรให้มีผู้ปฏิบัติงำนทดแทนในต ำแหน่งที่จะว่ำงอย่ำงรวดเร็ว อันเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ สร้ำงควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนบุคคล และสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติรำชกำร  
ก.พ. จึงมีมติเห็นควรให้ อ.ก.พ. กรม สำมำรถพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ โดยอำจพิจำรณำคัดเลือกและประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ในต ำแหน่งที่จะว่ำงเนื่องจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งอยู่เดิม
จะต้องพ้นจำกรำชกำรไปเพรำะเกษียณอำยุรำชกำรได้ โดยให้ด ำเนินกำรล่วงหน้ำได้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันที่  
๑ ตุลำคมของปีงบประมำณถัดไป ซึ่งเป็นวันที่ต ำแหน่งจะว่ำง เนื่องจำกผู้ ด ำรงต ำแหน่งอยู่เดิมนั้นจะพ้น 
จำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุรำชกำร ทั้งนี้ กรณีที่ผู้นั้นต้องพ้นจำกรำชกำรไปก่อนเกษียณอำยุรำชกำร  
ด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ถือว่ำเป็นกรณีที่ต ำแหน่งจะว่ำงเนื่องจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรด้วย และต้องเปิดโอกำส 
ให้บุคคลที่จะเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถเข้ำรับกำรคัดเลือกก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ภำยในวันที่ต ำแหน่งจะว่ำงดังกล่ำวด้วย โดยต้องประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำวให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                         

  (นำงเมธินี  เทพมณี) 
 เลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลก ำลังคน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๐๓  
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ล ำดับ ต ำแหน่ง วันท่ีข้ึนบัญชี บัญชีหมดอำยุ จ ำนวนผู้ข้ึนบัญชี บรรจุถึงล ำดับท่ี หมำยเหตุ

1
นักวิชำกำร
ศุลกำกรปฏิบัติกำร

26-ธ.ค.-61 25-ธ.ค.-63 1,058 228 -

2
นักวิทยำศำสตร์
ปฏิบัติกำร

06-มิ.ย.-61 05-มิ.ย.-63 82 19 -

นักทรัพยำกรบุคคล
ปฎิบัติกำร

(ขอใช้บัญชี 
ส ำนักงำน ก.พ.)

เจ้ำพนักงำนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

(ขอใช้บัญชี สป.
กระทรวงกำรคลัง)

เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ปฏิบัติงำน

(ขอใช้บัญชี
กรมสรรพำกร)

ล ำดับ ต ำแหน่ง วันท่ีข้ึนบัญชี บัญชีหมดอำยุ
จ ำนวนผู้ข้ึน

บัญชี
บรรจุถึงล ำดับท่ี หมำยเหตุ

1 เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์
นโยบำยและแผน

6 ธ.ค. 62 5 ธ.ค. 64  89 7 -

2 นิติกร 6 ธ.ค. 62 5 ธ.ค. 64 191 19 -
3 เจ้ำหน้ำท่ีวิเทศ

สัมพันธ์
6 ธ.ค. 62 5 ธ.ค. 64 40 5 -

4 นำยช่ำงศิลป์ 06-ธ.ค.-62 5 ธ.ค. 64 7 1 -

-

กำรเรียกบรรจุข้ำรำชกำร
ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ก.พ. 2563

3 03-พ.ค.-62 01-ก.ค.-63 7 5 -

4 07-มิ.ย.-62 20-ธ.ค.-63 9 3

กำรเรียกบรรจุพนักงำนรำชกำร

5 17-ม.ค.-63 29-ส.ค.-63 8 1 -



ล ำดับ ต ำแหน่ง วันท่ีข้ึนบัญชี บัญชีหมดอำยุ จ ำนวนผู้ข้ึนบัญชี บรรจุถึงล ำดับท่ี หมำยเหตุ

1 นิติกร 11-ต.ค.-61 10-ต.ค.-63 148 55 -

2
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์

11-ต.ค.-61 10-ต.ค.-63 16 3 -

3
นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี

11-ต.ค.-61 10-ต.ค.-63 16 6 -

4 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 11-ต.ค.-61 10-ต.ค.-63 133 69 - 

กำรเรียกบรรจุลูกจ้ำงช่ัวครำว



ล ำดับ ต ำแหน่ง วันท่ีข้ึนบัญชี บัญชีหมดอำยุ จ ำนวนผู้ข้ึนบัญชี บรรจุถึงล ำดับท่ี หมำยเหตุ

1
นักวิชำกำร
ศุลกำกรปฏิบัติกำร

26-ธ.ค.-61 25-ธ.ค.-63 1,058 228 -

2
นักวิทยำศำสตร์
ปฏิบัติกำร

06-มิ.ย.-61 05-มิ.ย.-63 82 19 -

นักทรัพยำกรบุคคล
ปฎิบัติกำร

(ขอใช้บัญชี 
ส ำนักงำน ก.พ.)

เจ้ำพนักงำนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

(ขอใช้บัญชี สป.
กระทรวงกำรคลัง)

เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ปฏิบัติงำน

(ขอใช้บัญชี
กรมสรรพำกร)

ล ำดับ ต ำแหน่ง วันท่ีข้ึนบัญชี บัญชีหมดอำยุ
จ ำนวนผู้ข้ึน

บัญชี
บรรจุถึงล ำดับท่ี หมำยเหตุ

1 เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์
นโยบำยและแผน

6 ธ.ค. 62 5 ธ.ค. 64  89 7 -

2 นิติกร 6 ธ.ค. 62 5 ธ.ค. 64 191 19 -
3 เจ้ำหน้ำท่ีวิเทศ

สัมพันธ์
6 ธ.ค. 62 5 ธ.ค. 64 40 5 -

4 นำยช่ำงศิลป์ 06-ธ.ค.-62 5 ธ.ค. 64 7 1 -

-

กำรเรียกบรรจุข้ำรำชกำร
ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ก.พ. 2563

3 03-พ.ค.-62 01-ก.ค.-63 7 5 -

4 07-มิ.ย.-62 20-ธ.ค.-63 9 3

กำรเรียกบรรจุพนักงำนรำชกำร

5 17-ม.ค.-63 29-ส.ค.-63 8 1 -



ล ำดับ ต ำแหน่ง วันท่ีข้ึนบัญชี บัญชีหมดอำยุ จ ำนวนผู้ข้ึนบัญชี บรรจุถึงล ำดับท่ี หมำยเหตุ

1 นิติกร 11-ต.ค.-61 10-ต.ค.-63 148 55 -

2
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์

11-ต.ค.-61 10-ต.ค.-63 16 3 -

3
นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี

11-ต.ค.-61 10-ต.ค.-63 16 6 -

4 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 11-ต.ค.-61 10-ต.ค.-63 133 69 - 

กำรเรียกบรรจุลูกจ้ำงช่ัวครำว



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะดา้นงานศุลกากร

ส าหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่  

โครงการพัฒนาระบบ
ความคิดและการ

สร้างสรรค์นวตักรรม  

โครงการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มผู้มีศกัยภาพสูง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปฎิบัติงานด้าน

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาล

แบบเปิด          

โครงการพัฒนาความรู ้
และทักษะในการตรวจสอบ

สินค้า 

แผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) : Customs Strategic Plan 2021 

 
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมุ่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้า 

โลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศลุกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
Fโ 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรด้านการควบคุมทาง

ศุลกากร 

โครงการพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร  

โครงการพัฒนาทกัษะ 
ด้านภาษาต่างประเทศ       

ที่ส าคัญ 
ในงานศุลกากร 

ภาพความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศลุกากร 
 

โครงการพัฒนาทกัษะ 
ด้านดิจทิัลและเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาสู่องคก์รดิจทิัล 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
เทคนิคศุลกากรให้แก่เจ้าหน้าที่

ศุลกากรประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค 

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

โครงการเตรียมความพรอ้ม 
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 

โครงการสัมมนาร่วมกับ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในงานศุลกากร 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร้างความร่วมมือ 

ระหว่างอาเซียน 

โครงการสัมมนาผู้บริหารกรม
ศุลกากร 

แผนงานพัฒนา 
สมรรถนะหลัก 

แผนงานพัฒนาสมรรถนะ 
ทางการบริหาร 

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

แผนงานพัฒนาความรู้ ทักษะ  
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกขนและภาคประชาชน 

แผนงานความร่วมมือใน 
การพัฒนาบุคลากรระหวา่งประเทศ 



กลุ่มข้าราชการบรรจใุหม่ เช่น
- หลกัสตูรการพฒันาข้าราชการบรรจใุหม่ 

กลุ่มข้าราชการท่ีมีประสบการณ์ เช่น
- หลกัสตูรพฒันาความรู้และทกัษะด้านงาน
- หลกัสตูรการพฒันาทกัษะด้านดิจิทลัและเทคโนโลยี

กลุ่มข้าราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ี
หวัหน้าฝ่าย เช่น 

- หลกัสตูรนักบริหารระดบักลาง
- หลกัสตูรพฒันาสมรรถนะการบริหารจดัการ
สู่ความเป็นเลิศ

กลุ่มข้าราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีผูอ้ านวยการส่วน เช่น
- หลกัสตูรนายด่านและผูบ้ริหารกรมศลุกากร

- โครงการสมัมนาผูบ้ริหารกรมศลุกากร
กลุ่มข้าราชการระดบับริหาร เช่น



 
 
แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนดโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม 
โดยได้บูรณาการความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ทั้งในระดับองค์กรหน่วยงานและบุคลากรด าเนินการพัฒนา 
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(Core Competency) และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ของข้าราชการกรมศุลกากร 
(Functional Competency) พร้อมทั้งส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือลดข้อจ ากัด 
ในด้านต่างๆ ในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยแบ่งการพัฒนาความรู้และทักษะในงานศุลกากร 
และการบริหารจัดการ เป็นระดับที่สอดคล้องกับระดับต าแหน่งของข้าราชการ ตามแนวคิดเส้นทางการฝึกอบรม 
(Training Roadmap) ได้แก่ กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ กลุ่มข้าราชการที่มีประสบการณ์  กลุ่มข้าราชการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการส่วน และกลุ่มข้าราชการระดับบริหาร และให้ความส าคัญในเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่ผู้รับบริการ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรด้านศุลกากรกับ
ศุลกากรต่างประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศ  
 โดยแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยกลยุทธ์การ
พัฒนา 2 กลยุทธ์ ได้แก่  
 1. การด าเนินการพัฒนาบุคลากร โดย สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย 
  1.1 การจัดฝึกอบรมภายในองค์กรตามแผนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 6 แผนงาน 16 โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ ระดับ จ านวน 
(คน) 

แผนงานพัฒนาสมรรถนะหลัก 
 โครงการพัฒนาระบบความคิดและการสร้างสรรค์

นวัตกรรม (Thinking Skill & Innovation Development) 
บุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่ง 240 

 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง บุคลากรกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพสูง/ 
นักเรียนทุน/บุคลากรที่มีความรู้

ความช านาญในด้านต่างๆ 

120 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบั ติงานด้านเผยแพร่    
ข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลแบบเปิด (Open 
Government) 

บุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่ง 80 

แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
 โครงการสัมมนาผู้บริหารของกรมศุลกากร   
      - หลักสูตรการสัมมนาผู้บริหารกรมศุลกากร ข้าราชการประเภทบริหาร 

ประเภทอ านวยการ 
และประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ และ
หัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี 

140 

 



 

- ๒ - 
 

โครงการ ระดับ จ านวน 
(คน) 

         - หลักสูตรนายด่านและผู้บริหารกรมศุลกากร ข้าราชการประเภทอ านวยการต้น  
 ข้าราชการประเภทวิชาการระดับ  
 เชี่ยวชาญ และช านาญการพิเศษ   

50 

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรส าหรับ

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม ่ 
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ 

แต่งตั้งใหม่ 
160 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ   
  - หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากร ข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร 

เจ้าพนักงานศุลกากร นิติกร
นักวิทยาศาสตร์ 

800 

  - หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน 
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์

สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ 

20 

  - หลักสูตรการจัดการสารเคมี ข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร 
เจ้าพนักงานศุลกากร นิติกร

นักวิทยาศาสตร์ 

150 

  - หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการ และประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส ที่ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าฝ่าย 

60 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร   
  - หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกัน

และปราบปราม 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ 

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดทางศุลกากร 

70 

  - หลักสูตรการจัดท า Profile ในระบบ Thai Customs 
Electronic System : TCES 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดท า Profile 

60 

  - หลักสูตรการด าเนินการสินค้าควบคุม ข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร 
เจ้าพนักงานศุลกากร นิติกร

นักวิทยาศาสตร์ 

100 

 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานตรวจปล่อยสินค้า 

100 
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โครงการ ระดับ จ านวน 
(คน) 

 โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ กรมศุลกากร  บุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและ
บุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาตนเอง 

120 

 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ส าคัญใน
งานศุลกากร 

บุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ภาษาต่างประเทศใน 

การปฏิบัติงานและบุคลากรที่มี
ความต้องการพัฒนาตนเอง 

40 

 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่
องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill for Transformation 
toward Digital Organization) 

  

  - หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill 
for Transformation toward Digital Organization) 

บุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่ง 
 

300 

  - หลักสูตรการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานศุลกากร 

บุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่ง 
 

200 

แผนงานพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
  

  - หลักสูตรการสัมมนาความรู้ด้านการเงินและบัญชี
ของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมศุลกากร 

ข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการและ
เจ้าพนักงานการเงิน 

และบัญชีนักวชิาการตรวจสอบภายใน 
และผู้ทีป่ฏิบัติงานด้านการเงินและ

บัญชีของหน่วยงาน 

100 

  - หลักสูตรการสร้างทีมงานประชาสัมพันธ์ บุคลากรทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การประชาสัมพันธ์ 

80 

  - หลักสูตรการด าเนินการินัย ข้าราชการประเภทอ านวยการ  
 ประเภทวิชาการระดับ  

  ช านาญการพิเศษ และช านาญการ 

160 

  - หลักสูตรจิตอาสา บุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่ง  200 
  - หลักสูตรเสริมสร้างความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่จ าเป็น

ในการปฏิบัติหน้าที่ 
บุคลากรทุกระดับและทุกต าแหน่ง  

 
50 

 โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ 100 
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โครงการ ระดับ จ านวน 
(คน) 

แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 โครงการสัมมนาร่วมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

ในงานศุลกากร 
  

      - หลักสูตรสัมมนาร่วมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในงานศุลกากร 

เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
และบุคคลภายนอก 

800 

      - โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
และบคุคลภายนอก 

400 

แผนงานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างอาเซียน 
เจ้าหน้าทีร่ะหว่างประเทศ 90 

 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคศุลกากรให้แก่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และอนุภูมิ 
ภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

เจ้าหน้าทีร่ะหว่างประเทศ 50 
 

รวมทั้งสิ้น 4,840 
 

       1.2 การด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบอ่ืน  ๆที่ด าเนินการโดย สถาบันวิทยาการศุลกากร 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
  (1) การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ภายในประเทศ 
   (2) การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ 
   (3) การด าเนินการด้านทุนการศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 2. การด าเนินการพัฒนาบุคลากรโดยหน่วยงาน  กรมศุลกากรมีนโยบายมอบหมายให้
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดด าเนินการฝึกอบรมภายในและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง/สายงาน และเสริมสร้างประสบการณ์และเทคนิคการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลท าให้การพัฒนาบุคลากร 
มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ ที่หลากหลาย เช่น 
การสอนงาน (Coaching) การให้ปรึกษาแนะน า (Consulting) การมอบหมายโครงการ (Job/Project Assignment) 
การศึกษาด้วยตนเอง (Self Learning) เป็นต้น 
 
 

 
 



���

�����ǰēÙøÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø×šćøćßÖćøñĎšöĊÙüćöÿćöćøëóĉđýþ×ĂÜÖøöýčúÖćÖø
	$VTUPNTǰ5BMFOUǰ.BOBHFNFOU


ÿŠüîìĊęǰ�ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜÖĆïĒñîøąéĆïêŠćÜė

���ǰĒñîøąéĆïìĊęǰ�
Ēñî÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ�ǰ

÷čìíýćÿêøŤìĊęǰ�ǰéšćîÖćøðøĆïÿöéčúĒúąóĆçîćøąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøõćÙøĆåǰ
đðŜćĀöć÷ìĊęǰ�ǰõćÙøĆåöĊüĆçîíøøöÖćøìĞćÜćîìĊęöčŠÜñúÿĆöùìíĉĝĒúąñúðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö
êĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜðøąßćßîĕéšĂ÷ŠćÜÿąéüÖǰøüéđøĘüǰēðøŠÜĔÿǰ
ðøąđéĘî÷čìíýćÿêøŤìĊęǰ���ǰïčÙúćÖøõćÙøĆåđðŨîÙîéĊĒúąÙîđÖŠÜǰ÷ċéĀúĆÖÙčèíøøöǰÝøĉ÷íøøöǰ
öĊÝĉêÿĞćîċÖǰöĊÙüćöÿćöćøëÿĎÜǰöčŠÜöĆęîǰĒúąđðŨîöČĂĂćßĊó

�����ǰ ïčÙúćÖćøõćÙøĆå÷ċéÙŠćîĉ÷öĔîÖćøìĞćÜćîđóČęĂðøąßćßîǰöĊÙčèíøøöǰĒúąöĊÖćøóĆçîć
êćöđÿšîìćÜÙüćöÖšćüĀîšćĔîÿć÷ĂćßĊó

���ǰĒñîøąéĆïìĊęǰ�
ĒñîĒöŠïìõć÷Ĕêš÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ�

ðøąđéĘîǰ	��
ǰðøąđéĘîÖćøïøĉÖćøðøąßćßîĒúąðøąÿĉìíĉõćóõćÙøĆå
đðŜćĀöć÷ǰïøĉÖćø×ĂÜøĆåöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąöĊÙčèõćóđðŨîìĊę÷ĂöøĆï×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø

Ēñî÷ŠĂ÷ǰÖćøÿøšćÜĒúąóĆçîćïčÙúćÖøõćÙøĆå
đðŜćĀöć÷Ēñî÷ŠĂ÷ǰïčÙúćÖøõćÙøĆå÷ċéÙŠćîĉ÷öĔîÖćøìĞćÜćîđóČęĂðøąßćßî÷ċéĀúĆÖÙčèíøøöǰ
Ýøĉ÷íøøöǰöĊÝĉêÿĞćîċÖǰöĊÙüćöÿćöćøëÿĎÜǰöčŠÜöĆęîǰĒúąđðŨîöČĂĂćßĊó

ĒîüìćÜÖćøóĆçîćǰóĆçîćïčÙúćÖøõćÙøĆåìčÖðøąđõìĔĀšöĊÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëÿĎÜǰöĊ
ìĆÖþąÖćøÙĉéüĉđÙøćąĀŤĒúąÖćøðøĆïêĆüĔĀšìĆîêŠĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ

ĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýǰ�ǰ�

ĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰ��ǰ�ǰ

ĒñîÙüćööĆęîÙÜĒĀŠÜßćêĉǰ�ǰ�
���ǰĒñîøąéĆïìĊęǰ�

ÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷×ĂÜøĆåïćúǰ�ǰ�

ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ�ǰ
� óøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøóúđøČĂîǰó�ý�ǰ����ǰ
� óøąøćßÖùþãĊÖćüŠćéšü÷ĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøïøĉĀćøÖĉÝÖćøïšćîđöČĂÜìĊęéĊǰó�ý�ǰ����

öêĉÙèąøĆåöîêøĊìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ� �



���

ÿŠüîìĊęǰ�ǰ×šĂöĎúìĆęüĕð

ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïǰ� ÖĂÜïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰ	Öïì�


���ǰõćóøüöēÙøÜÖćø�ÖćøéĞćđîĉîÜćî
�
 õć÷ĔêšĒñîÜćîǰ�ǰ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������
�
 úĆÖþèąēÙøÜÖćøǰ� 5 ēÙøÜÖćøìĊęĔßšÜïðøąöćè � ēÙøÜÖćøìĊęĕöŠĔßšÜïðøąöćè
�
 üĉíĊÖćøéĞćđîĉîÜćîǰ�ǰ5 éĞćđîĉîÖćøđĂÜ � ÝĆéÝšćÜ � ìĆĚÜéĞćđîĉîÖćøđĂÜĒúąÝĆéÝšćÜ
�
 øĀĆÿǰ('.*4ǰ×ĂÜēÙøÜÖćøǰ	ëšćöĊ
ǰ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���ǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖĂÜĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć
ßČęĂ�îćöÿÖčúǰ�ǰǰîćÜîĆîìŤåĉêćǰǰýĉøĉÙčðêŤǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ĀîŠü÷Üćî
ǰ� ������!DVTUPNT�HP�UI
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ÿĞćøĂÜ
ǰ�ǰǰǰ�
ēìøýĆóìŤǰ�ǰ � ���� ����ǰêŠĂ �������ǰ
ēìøÿćøǰ�ǰ � ���� ����ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

���ǰñĎšðøąÿćîÜćîĀúĆÖ
ßČęĂ�îćöÿÖčúǰ�ǰ îć÷đĂÖøĉîìøŤǰǰñéčÜìøĆó÷Ťëćüø
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ĀîŠü÷Üćî
ǰ�ǰǰ������!DVTUPNT�HP�UI
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ÿĞćøĂÜ
ǰ�ǰ�
ēìøýĆóìŤǰ�ǰ � ���� ����ǰêŠĂǰêŠĂǰ�������
ēìøÿćøǰ� �

ÿŠüîìĊęǰ�ǰøć÷úąđĂĊ÷é

���ǰøą÷ąđüúćéĞćđîĉîēÙøÜÖćø
üĆîìĊęđøĉęöêšîēÙøÜÖćøǰ�ǰ êčúćÙöǰ����
üĆîìĊęÿĉĚîÿčéēÙøÜÖćøǰ �ǰ ÖĆî÷ć÷îǰ����

���ǰøć÷úąđĂĊ÷éēÙøÜÖćø
�
ǰĀúĆÖÖćøĒúąđĀêčñúǰ�ǰ

ÖøöýčúÖćÖø đðŨîĀîŠü÷ÜćîìĊęöĊïìïćìõćøÖĉÝÿĞćÙĆâĔîÖćøđÿøĉöÿøšćÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
ìćÜđýøþåÖĉÝǰđóČęĂ×ĆïđÙúČęĂîÖćøóĆçîćðøąđìýÙüïÙĎŠÖĆïðÖðŜĂÜÿĆÜÙöĒúąÖćøøĆÖþćÙüćööĆęîÙÜ
×ĂÜðøąđìý đóČęĂĔĀšÿćöćøëïøøúčđðŜćĀöć÷ÖćøóĆçîćðøąđìýêćöüĉÿĆ÷ìĆýîŤǰðøąđìýĕì÷öĊÙüćööĆęîÙÜǰ
öĆęÜÙĆęÜǰ÷ĆęÜ÷ČîǰđðŨîðøąđìýóĆçîćĒúšüǰêćöÖøĂï÷čìíýćÿêøŤßćêĉøą÷ąǰ��ǰðŘǰĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýǰ
ĒúąĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰĢģǰàċęÜðŦÝÝĆ÷ÙüćöÿĞćđøĘÝìĊęÿĞćÙĆâ÷ĉęÜĔîÖćøìĊę
ÖøöýčúÖćÖøÝąÿćöćøëðäĉïĆêĉõćøÖĉÝĔĀšïøøúčñúÿĆöùìíĉĝêćöđðŜćĀöć÷ǰĔîìŠćöÖúćÜÿõćüąÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
ĒúąÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĂ÷ŠćÜøüéđøĘüĔîìčÖéšćîĔîēúÖ÷čÙðŦÝÝčïĆîĒúąĂîćÙê ÙČĂǰÖćøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâ
ÖĆïÖćøóĆçîćìčîöîčþ÷Ť 	)VNBO $BQJUBM
ǰēé÷đÞóćąïčÙúćÖøìĊęöĊýĆÖ÷õćóÿĎÜǰĀøČĂǰĶÙîđÖŠÜ
	5BMFOU
ķ àċęÜđðŨîñĎš×ĆïđÙúČęĂîõćøÖĉÝ×ĂÜĂÜÙŤÖøĒúąÿøšćÜÿøøÙŤÖú÷čìíŤĒúąîüĆêÖøøöĔîÖćøìĞćÜćîǰ
ĔĀšđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷ǰ÷čìíýćÿêøŤǰĒúąđðŜćĀöć÷×ĂÜĂÜÙŤÖøìĊęÖĞćĀîéĕüšǰĒúąÿøšćÜ×ĊéÙüćöÿćöćøë



���

ĔĀšÖĆïĂÜÙŤÖøĔĀšĕéšđðøĊ÷ïĔîÖćøĒ×ŠÜ×ĆîđĀîČĂÙĎŠĒ×ŠÜǰàċęÜÖúčŠöÖĞćúĆÜÙîÙčèõćóǰĀøČĂǰÙîđÖŠÜÝąöĊïìïćì
ÿĞćÙĆâìĊęìĞćĔĀšĂÜÙŤÖøÿćöćøëÖšćüĕéšìĆîêŠĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜÿĆÜÙöēúÖǰîĞćđÿîĂÿĉęÜĔĀöŠėǰĔîÖćøÿøšćÜ
ÝčéđøĉęöêšîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜǰđóČęĂ÷ÖøąéĆïÖćøðäĉïĆêĉÜćîĔĀšđÖĉéðøąÿĉìíĉõćó÷ĉęÜ×ċĚîǰēé÷ÖúčŠöÖĞćúĆÜÙî
ÙčèõćóÝąêšĂÜđðŨîñĎšìĊęöĊñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîÿĎÜĒúąēééđéŠîđĀîČĂïčÙÙúĂČęîǰ	0VUTUBOEJOHǰ1FSGPSNBODF

öĊýĆÖ÷õćóĔîÖćøìĞćÜćîÿĎÜǰ	)JHI 1PUFOUJBM
ǰÿćöćøëđøĊ÷îøĎšĕéšĂ÷ŠćÜøüéđøĘüǰöĊÙüćöÖøąêČĂøČĂøšîǰ
öĊÙüćöÙĉéøĉđøĉęöÿøšćÜÿøøÙŤǰöĊÙüćöđðŨîñĎšîĞćĒúąöĊüĉÿĆ÷ìĆýîŤǰđðŨîìĊę÷ĂöøĆï×ĂÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćĒúąđóČęĂî
øŠüöÜćîǰàċęÜÖúčŠöÙîđĀúŠćîĊĚöĊÙüćöÿĞćÙĆâöćÖÖĆïÖćøðäĉïĆêĉõćøÖĉÝ×ĂÜÖøöýčúÖćÖøǰàċęÜÝĞćđðŨîêšĂÜ
ĂćýĆ÷ÙüćöøĎšǰìĆÖþąĒúąÙüćöđßĊę÷üßćâĔîĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęÝĞćđðŨî 	4QFDJBMJTU
ǰìĆĚÜĔîéšćîøąđïĊ÷ï
ðäĉïĆêĉĒúąóĉíĊÖćøýčúÖćÖøǰóĉÖĆéĂĆêøćýčúÖćÖøǰøćÙćýčúÖćÖøǰÖãüŠćéšü÷ëĉęîÖĞćđîĉéÿĉîÙšćǰàċęÜúšüîêšĂÜ
ĂćýĆ÷Ùüćöÿćöćøë×ĂÜÖúčŠöÙîđÖŠÜĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖøöĄǰĔĀšđðŨîĕðêćöÖøĂïìĉýìćÜǰîē÷ïć÷ǰĒúą
÷čìíýćÿêøŤǰ

éĆÜîĆĚîǰÖøöýčúÖćÖøÝċÜÝĞćđðŨîêšĂÜéĞćđîĉîÖćøóĆçîćøąïïïøĉĀćøÝĆéÖćøÖĞćúĆÜÙîÙčèõćóǰ
	5BMFOU .BOBHFNFOU
 đóČęĂÿøšćÜïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöÿćöćøëóĉđýþ×ĂÜÖøöýčúÖćÖøǰ	$VTUPNTǰ
5BMFOU
 ĒúąóĆçîćĔĀšđðŨîñĎš đßĊę÷üßćâĔîĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęÝĞćđðŨî 	4QFDJBMJTU
 ÙüïÙĎŠÖĆïÖćøöĊìĆÖþą
ĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøǰ	.BOBHFNFOUǰ 4LJMM
ǰöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøđøĊ÷îøĎšǰ	&EVDBCJMJUZ
ǰÿćöćøëđðŨî
ñĎšîĞćÖćøđðúĊę÷îĒðúÜǰ	$IBOHFǰ -FBEFS
ǰĔîĀîŠü÷ÜćîǰàċęÜĔîðŦÝÝčïĆîÖøöĄǰĕéšöĊÖćøóĆçîćÖúčŠö
ÖĞćúĆÜÙîÙčèõćóǰēé÷éĞćđîĉîēÙøÜÖćø×šćøćßÖćøñĎšöĊñúÿĆöùìíĉĝÿĎÜǰ	)J114
ǰĂ÷ĎŠÿŠüîĀîċęÜĒúšüǰĒêŠ÷ĆÜÙÜ
ĕöŠđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøøĂÜøĆïÙüćöÝĞćđðŨî×ĂÜÖøöĄǰÝċÜÝĞćđðŨîìĊęÝąêšĂÜéĞćđîĉîÖćøóĆçîćĒúąïøĉĀćø
ÝĆéÖćøïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöÿćöćøëóĉđýþ 	$VTUPNTǰ5BMFOUǰ.BOBHFNFOU
 Ă÷ŠćÜđðŨîøąïïĒúąêŠĂđîČęĂÜ

ĔîðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����ǰÿëćïĆîüĉì÷ćÖćøýčúÖćÖøǰÖĂÜïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰ
ĕéšéĞćđîĉîÖćøóĆçîćÙüćöøĎšǰìĆÖþąĒúąÿöøøëîą×ĂÜñĎšĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖđ×šćÿĎŠēÙøÜÖćøĄǰìĆĚÜéšćîÙüćöøĎš
éš ćîÜćîýčúÖćÖø 	&TTFOUJBM ,OPXMFEHF
 Ēúą 4VQQMFNFOUBSZ � .BOBHFSJBM ,OPXMFEHF
ñŠćîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéòřÖĂïøöõć÷ĔîĂÜÙŤÖøǰÖćøÝĆéÿŠÜĕðđ×šćøĆïÖćøòřÖĂïøöǰèǰĀîŠü÷Üćî
õć÷îĂÖǰøüöìĆĚÜÖćøóĆçîćĔîøĎðĒïïêŠćÜǰėǰđßŠîǰÖćøđ×šćøŠüöđðŨîÙèąìĞćÜćîĄǰĒúąßŠü÷éĞćđîĉîÖćø
ĔîõćøÖĉÝìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜÖøöýčúÖćÖøǰēé÷ĔîðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰģĦħ� ÝąĕéšéĞćđîĉîēÙøÜÖćøĄǰêŠĂđîČęĂÜ
ĔîÖćøýċÖþćǰüĉđÙøćąĀŤǰđóČęĂÖĞćĀîéĒîüìćÜéĞćđîĉîÖćøóĆçîćĂÜÙŤÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëǰìĆÖþąǰĒúą
ÿöøøëîą×ĂÜñĎšĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖđ×šćÿĎŠēÙøÜÖćøĄǰĒúąéĞćđîĉîÖćøóĆçîćñĎšđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøêćöĒîüìćÜ
ìĊęÖĞćĀîéêŠĂĕðĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïǰđóČęĂĔĀšïčÙúćÖøìĊęđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĕéšøĆïÖćøóĆçîć ĔĀšöĊÙüćöøĎš
ĒúąìĆÖþąĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî ēé÷ĔßšĂÜÙŤÙüćöøĎšđÞóćąéšćîýčúÖćÖøǰĔĀšđÖĉéñúÜćîĔîøĎðĒïïìĊęöĊ
ðøąÿĉìíĉñúǰðøąÿĉìíĉõćóǰĒúąđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéêŠĂÖøöýčúÖćÖø ĒúąÿćöćøëëŠć÷ìĂéĂÜÙŤÙüćöøĎš
ĔĀšĒÖŠïčÙúćÖøõć÷ĔîĀîŠü÷ÜćîêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜēÙøÜÖćøĄ

�
ǰüĆêëčðøąÿÜÙŤǰ�ǰ
� đóČęĂÿøšćÜïčÙúćÖøÖúčŠöìĊęöĊÙüćöÿćöćøëóĉđýþ 	$VTUPNT 5BMFOU
 ĔĀšĕéšöĊēĂÖćÿĔîÖćøóĆçîćĔĀšđðŨî
ñĎšìĊęöĊÙüćöøĎšǰÙüćöđßĊę÷üßćâđÞóćą 	4QFDJBMJTU
 ĔîĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęÝĞćđðŨîÿĞćĀøĆïÖćøðäĉïĆêĉõćøÖĉÝ
×ĂÜÖøöýčúÖćÖøǰ

� đóČęĂóĆçîćïčÙúćÖøÖúčŠöìĊęöĊÙüćöÿćöćøëóĉđýþǰ	$VTUPNT 5BMFOU
ǰĔĀšöĊÙüćöÿćöćøëöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîǰ
ēé÷óĆçîćÙüćöøĎšǰìĆÖþąĒúąýĆÖ÷õćóǰìĊęÝĞćđðŨîĔîÖćøìĞćÜćîĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïĒúąêŠĂđîČęĂÜǰđóČęĂĔĀšöĊ
ÙüćöóøšĂöĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîïìïćìõćøÖĉÝÖøöĄ



���

� đóČęĂĔĀšïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëǰēé÷đÞóćąïčÙúćÖøøčŠîĔĀöŠ ĕéšêøąĀîĆÖëċÜÙčèÙŠćĒúą
Ùüćöÿćöćøë×ĂÜêîìĊęöĊêŠĂĂÜÙŤÖøǰĒúąöĊēĂÖćÿĕéšÿøšćÜñúÜćîìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÖøöĄǰĒúąÿøšćÜ
ÙüćöñĎÖóĆîêŠĂĂÜÙŤÖøǰ	&OHBHFNFOU
ǰàċęÜÝąÿŠÜñúêŠĂÖćøÿøšćÜĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøìĞćÜćî

� đóČęĂÿøšćÜÖĞćúĆÜÙîÙčèõćóǰìéĒìîÖćøÿĎâđÿĊ÷îĆÖïøĉĀćøøąéĆïêŠćÜėǰìĞćĔĀšđÖĉéÙüćöêŠĂđîČęĂÜĔîÖćø
ðäĉïĆêĉøćßÖćø×ĂÜÖøöĄ

� ìĞćĔĀšÖćøÝĆéÿøøìøĆó÷ćÖøĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøóĆçîćïčÙúćÖøđðŨîĕðĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöêøÜÖúčŠöđðŜćĀöć÷
ĒúąđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčé

�
ǰđðŜćĀöć÷
Ö� đðŜćĀöć÷đßĉÜñúñúĉêǰ	0VUQVU
ǰ�ǰ

� öĊĒîüìćÜÖćøÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćó×ĂÜïčÙúćÖøÖúčŠöìĊęöĊ×ĊéÿöøøëîąÿĎÜĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï
� ïčÙúćÖøìĊęđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĄǰĕéšøĆïÖćøóĆçîćÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëǰìĆÖþąǰĒúąÿöøøëîąǰǰǰǰǰǰǰ
ìĊęÝĞćđðŨîĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî

×� đðŜćĀöć÷đßĉÜñúúĆóíŤǰ	0VUDPNF
ǰ�ǰ
� ÖøöýčúÖćÖøöĊÖúčŠöïčÙúćÖøìĊęöĊ×ĊéÿöøøëîąÿĎÜǰÿćöćøëðäĉïĆêĉÜćîĂ÷ŠćÜöČĂĂćßĊóǰöĊÙčèõćóǰǰǰ
÷ċéöĆęîÙčèíøøö

� ïčÙúćÖøÖúčŠöìĊęöĊ×ĊéÿöøøëîąÿĎÜǰöĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëǰìĆÖþąǰĒúąÿöøøëîąìĊęđóĊ÷ÜóĂ
ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî

� ĂÜÙŤÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤéšćîýčúÖćÖøĕéšøĆïÖćøđñ÷ĒóøŠĒúąëŠć÷ìĂéĕüšĔîĂÜÙŤÖøǰĕöŠÿĎâĀć÷ĕð
ÖĆïÖćøđÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćø

Ù� ñúìĊęÙćéüŠćÝąđÖĉéǰ�
� ÖøöýčúÖćÖøöĊøąïïÖćøóĆçîćïčÙúćÖøÖúčŠööĊÙüćöÿćöćøëóĉđýþǰ	$VTUPNTǰ 5BMFOU
 đóČęĂ
ÿøšćÜïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöđßĊę÷üßćâđÞóćąéšćîĔîÜćîýčúÖćÖøìĊęÝĞćđðŨîêŠĂÖćøðäĉïĆêĉõćøÖĉÝǰ
	4QFDJBMJTU
ǰĒúąöĊýĆÖ÷õćóǰ	1PUFOUJBM
ǰĔîÖćøóĆçîćǰđóČęĂøĂÜøĆïÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜïìïćì
õćøÖĉÝĒúąïøĉïìÖćøìĞćÜćî×ĂÜĂÜÙŤÖø øüöìĆĚÜìéĒìîÖćøÿĎâđÿĊ÷ÖĞćúĆÜÙîÝćÖÖćø
đÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćø

� ïčÙúćÖø×ĂÜÖøöýčúÖćÖøĕéšöĊēĂÖćÿđøĊ÷îøĎšĒúąĒúÖđðúĊę÷îðøąÿïÖćøèŤøąĀüŠćÜÖĆîđóČęĂđóĉęöóĎî
ýĆÖ÷õćóǰĒúąëŠć÷ìĂéìĆÖþąǰÙüćößĞćîćâǰĒúąðøąÿïÖćøèŤéšćîÜćîýčúÖćÖøǰĒúąĂÜÙŤ
ÙüćöøĎšđÞóćąéšćîĂČęî ėǰìĊęÝĞćđðŨîÿĞćĀøĆïÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÖøöĄ

� ÖøöýčúÖćÖøÿćöćøëøĆÖþćǰĒúąÝĎÜĔÝĔĀš×šćøćßÖćøìĊęöĊÙüćöøĎšĔĀšÿćöćøëÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćî
ìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÖøöýčúÖćÖø

Ü�ǰêĆüßĊĚüĆéÙüćöÿĞćđøĘÝǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����ǰ�
øąéĆïÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜÖćøéĞćđîĉîēÙøÜÖćø��ǰøąéĆï
� øšĂ÷úą×ĂÜñĎšđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĄǰìĊęĕéšøĆïÖćøóĆçîćĂÜÙŤÙüćöøĎš�ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úąǰ��

đÖèæŤÖćøĔĀšÙąĒîî �
ÖĞćĀîéøąéĆïÙąĒîîđðŨî � � � óĉÝćøèćÝćÖÙüćöÙČïĀîšć×ĂÜÖĉÝÖøøö ĀøČĂ×ĆĚîêĂî
éĞćđîĉîÖćøêćöìĊęøąïčĔîĒñîðäĉïĆêĉÜćî ðøąÖĂïÖĆïðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøøúčñúÿĆöùìíĉĝêćöđðŜćĀöć÷



���

øąéĆïÙąĒîî ÙüćöÙČïĀîšć×ĂÜÖĉÝÖøøö�đðŜćĀöć÷

� öĊÖćøýċÖþćǰüĉđÙøćąĀŤǰđóČęĂÖĞćĀîéĒîüìćÜĒúąøĎðĒïïĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø
óĆçîćĂÜÙŤÙüćöéšćîÜćîýčúÖćÖøǰ	&TTFOUJBMǰ,OPXMFEHF
 ĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎš
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� öĊÖćøÖĞćĀîéĒîüìćÜéĞćđîĉîÖćøóĆçîćĂÜÙŤÙüćöøĎš×ĂÜñĎšđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĄ
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ĔîðŘÜïðøąöćèêŠĂĕð
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�
ǰóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø
Ö� ×Ăïđ×êóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø
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ÖĉÝÖøøö
øą÷ąđüúćĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø
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��ǰìïìüîñúÖćøéĞćđîĉîÖćøĒúą
ÖĞćĀîéĒîüìćÜÖćøéĞćđîĉîÖćøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĔîðŘÜïðøąöćèêŠĂĕð

ÿŠüîìĊęǰ�ǰÜïðøąöćè

ðøąöćèÖćøÜïðøąöćèÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����ǰÝĞćîüîǰ������ǰïćì

ĒĀúŠÜđÜĉîǰ

øć÷Öćø ÝĞćîüîđÜĉîǰ	ïćì
 Āöć÷đĀêč
��ǰđÜĉîÜïðøąöćèĒñŠîéĉî

Ö�ǰÜïðøąöćèìĊęĀîŠü÷Üćî×Ăēé÷êøÜ ������ øŠćÜǰóøï�ǰÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����ǰ
Ă÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèć

×�ǰÜïðøąöćèìĊę×ĂñŠćîĀîŠü÷ÜćîĂČęî øąïčĀîŠü÷ÜćîĂČęîìĊęĕéšøĆï
Üïðøąöćè

��ǰđÜĉîøć÷ĕéš×ĂÜĀîŠü÷Üćî
��ǰđÜĉîÖĎš
��ǰÜïðøąöćèÝćÖĒĀúŠÜĂČęî
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สถาบันว�ทยาการศุลกากร กองบร�หารทรัพยากรบุคคล ไดจัดทำระบบสารสนเทศ

เพื่อการเร�ยนรูดานศุลกากร ตามโครงการ Customs Professional e-Learning 

Platform ในรูปแบบ Web based Training ที่สามารถเขาถึงไดจากอุปกรณตางๆ 

ผานเคร�อขาย Internet ซ�่งจะทำใหบุคลากรของกรมศุลกากร สามารถเขาสูกระบวนการ

เร�ยนรูไดดวยตนเอง ทุกเวลาและสถานที่ โดยไมมีขอจำกัด (Learning for all : Anyone, 

Anywhere and Anytime)

องคความรู 6 ดาน

1.พิกัดอัตราศุลกากร 2.กฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา 3.ราคาศุลกากร

4.พิธ�การศุลกากร 5.สิทธ�ประโยชนทางภาษีอากร 6.กฎหมายและระเบียบศุลกากร

Web Based Application

สวศ. กบท. ไดกำหนดสิทธ�์การใชงานใหกับบุคลากรในกรมศุลกากรทุกทานเร�ยบรอยแลว 

โดยใช Username & Password (รหัสบุคลากร 6 หลัก) 
ในการ Login เขาใชระบบฯ ทั้งนี้ ผูเร�ยนสามารถเปลี่ยนรหัสผานไดดวยตนเองภายหลัง

**เนื้อหาบทเร�ยน e-Learning เปนลิขสิทธ�์ของกรมศุลกากร 
หามมิใหผู ใดนำไปเผยแพรตอสาธารณชน ทำซ้ำ หร�อดัดแปลง 
ดวยประการใดๆ  

จ�งขอเช�ญชวนทุกทานเขาศึกษาเร�ยนรูผานระบบฯ ไดที่ https://customselp.com นะครับ

ฝายสงเสร�มการเร�ยนรู สวศ.กบท. โทร. 20-5833 และ 20-6375 

Customs Professional e-Learning Platform 
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ÿŠüîìĊęǰ�ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜÖĆïĒñîøąéĆïêŠćÜė

���ǰĒñîøąéĆïìĊęǰ�
Ēñî÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ�ǰ

÷čìíýćÿêøŤìĊęǰ�ǰéšćîÖćøðøĆïÿöéčúĒúąóĆçîćøąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøõćÙøĆåǰ
đðŜćĀöć÷ìĊęǰ�ǰõćÙøĆåöĊüĆçîíøøöÖćøìĞćÜćîìĊęöčŠÜñúÿĆöùìíĉĝĒúąñúðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö
êĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜðøąßćßîĕéšĂ÷ŠćÜÿąéüÖǰøüéđøĘüǰēðøŠÜĔÿ
ðøąđéĘî÷čìíýćÿêøŤìĊęǰ���ǰïčÙúćÖøõćÙøĆåđðŨîÙîéĊĒúąÙîđÖŠÜǰ÷ċéĀúĆÖÙčèíøøöǰÝøĉ÷íøøöǰ
öĊÝĉêÿĞćîċÖǰöĊÙüćöÿćöćøëÿĎÜǰöčŠÜöĆęîǰĒúąđðŨîöČĂĂćßĊó

�����ǰïčÙúćÖøõćÙøĆå÷ċéÙŠćîĉ÷öĔîÖćøìĞćÜćîđóČęĂðøąßćßîǰöĊÙčèíøøöǰĒúą
öĊÖćøóĆçîćêćöđÿšîìćÜÙüćöÖšćüĀîšćĔîÿć÷ĂćßĊóǰ

���ǰĒñîøąéĆïìĊęǰ�
ĒñîĒöŠïìõć÷Ĕêš÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ�

ðøąđéĘîǰ	��
ǰðøąđéĘîÖćøïøĉÖćøðøąßćßîĒúąðøąÿĉìíĉõćóõćÙøĆå
đðŜćĀöć÷ǰïøĉÖćø×ĂÜøĆåöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąöĊÙčèõćóđðŨîìĊę÷ĂöøĆï×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø

Ēñî÷ŠĂ÷ǰÖćøÿøšćÜĒúąóĆçîćïčÙúćÖøõćÙøĆå
đðŜćĀöć÷Ēñî÷ŠĂ÷ǰïčÙúćÖøõćÙøĆå÷ċéÙŠćîĉ÷öĔîÖćøìĞćÜćîđóČęĂðøąßćßî÷ċéĀúĆÖÙčèíøøöǰ

Ýøĉ÷íøøöǰöĊÝĉêÿĞćîċÖǰöĊÙüćöÿćöćøëÿĎÜǰöčŠÜöĆęîǰĒúąđðŨîöČĂĂćßĊó

ĒîüìćÜÖćøóĆçîćǰóĆçîćïčÙúćÖøõćÙøĆåìčÖðøąđõìĔĀšöĊÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëÿĎÜǰ

öĊìĆÖþąÖćøÙĉéüĉđÙøćąĀŤĒúąÖćøðøĆïêĆüĔĀšìĆîêŠĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ

ĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìý �
éšćîÖćøïøĉĀćøøćßÖćøĒñŠîéĉî
đðŜćĀöć÷ìĊęǰ�ǰÝĆéĂÜÙŤÖøõćÙøĆåĔĀšđðŗéÖüšćÜĒúąđßČęĂöē÷Ü×šĂöĎúÖĆîéšü÷øąïïéĉÝĉìĆú

đøČęĂÜĒúąðøąđéĘîðäĉøĎðìĊęǰ�ǰøąïï×šĂöĎúõćÙøĆåöĊöćêøåćîìĆîÿöĆ÷ĒúąđßČęĂöē÷ÜÖĆîǰÖšćüÿĎŠ
øĆåïćúéĉÝĉìĆú
Öú÷čìíŤìĊęǰ�ǰîĞćøąïïéĉÝĉìĆúöćĔßšĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĒúąÖćøïøĉĀćøøćßÖćø
ĒñîÜćîìĊęǰ�ǰÖćøóĆçîćĀøČĂîĞćøąïïéĉÝĉìĆúöćĔßšðäĉïĆêĉÜćîĒúąÖćøïøĉĀćøøćßÖćøǰǰǰ

� óĆçîćǰĀøČĂîĞćøąïïéĉÝĉìĆúđóČęĂøĂÜøĆïÜćîóČĚîåćî×ĂÜĀîŠü÷ÜćîǰđßŠîǰÜćîÿćøïøøèÜćî
ĒñîĒúąÜïðøąöćèǰÜćîóĆÿéčǰÜćîïøĉĀćøïčÙÙúǰđðŨîêšî

ĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰ��ǰ�ǰ�

ĒñîÙüćööĆęîÙÜĒĀŠÜßćêĉǰ� �
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���ǰĒñîøąéĆïìĊęǰ�
ÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷×ĂÜøĆåïćúǰ�ǰ�

ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ�ǰ
� óøąøćßïĆââĆêĉýčúÖćÖøǰó�ý�ǰ����
� óøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøóúđøČĂîǰó�ý�ǰ����
� óøąøćßÖùþãĊÖćüŠćéšü÷ĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøïøĉĀćøÖĉÝÖćøïšćîđöČĂÜìĊęéĊǰ����

öêĉÙèąøĆåöîêøĊìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ�ǰ�

ÿŠüîìĊęǰ�ǰ×šĂöĎúìĆęüĕð

ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂï�ǰÖĂÜïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰ	Öïì�


���ǰõćóøüöēÙøÜÖćø�ÖćøéĞćđîĉîÜćî
�
 õć÷ĔêšĒñîÜćîǰ�ǰ�
�
 úĆÖþèąēÙøÜÖćøǰ� 5 ēÙøÜÖćøìĊęĔßšÜïðøąöćè � ēÙøÜÖćøìĊęĕöŠĔßšÜïðøąöćè
�
 üĉíĊÖćøéĞćđîĉîÜćîǰ�ǰ� éĞćđîĉîÖćøđĂÜ 5 ÝĆéÝšćÜ � ìĆĚÜéĞćđîĉîÖćøđĂÜĒúąÝĆéÝšćÜ
�
 øĀĆÿǰ('.*4ǰ×ĂÜēÙøÜÖćøǰ	ëšćöĊ
ǰ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���ǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖĂÜĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć
ßČęĂ�îćöÿÖčúǰ�ǰ îćÜîĆîìŤåĉêćǰǰýĉøĉÙčðêŤǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ĀîŠü÷Üćî
ǰ�ǰǰ������!DVTUPNT�HP�UI
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ÿĞćøĂÜ
ǰ�ǰǰǰ�
ēìøýĆóìŤǰ�ǰǰ� ����ǰ���� êŠĂ �������ǰ
ēìøÿćøǰ�ǰǰǰ�ǰ����ǰ����ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

���ǰñĎšðøąÿćîÜćîĀúĆÖ
ßČęĂ�îćöÿÖčúǰ�ǰ îć÷đĂÖøĉîìøŤǰǰñéčÜìøĆó÷Ťëćüø
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ĀîŠü÷Üćî
ǰ�ǰǰǰ������!DVTUPNT�HP�UI
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ÿĞćøĂÜ
ǰ�ǰǰǰ�
ēìøýĆóìŤǰ�ǰǰ� ����ǰ���� êŠĂ �������
ēìøÿćøǰ�ǰǰǰ�

ÿŠüîìĊęǰ�ǰøć÷úąđĂĊ÷é

���ǰøą÷ąđüúćéĞćđîĉîēÙøÜÖćø
üĆîìĊęđøĉęöêšîēÙøÜÖćøǰ�ǰǰ êčúćÙöǰ����
üĆîìĊęÿĉĚîÿčéēÙøÜÖćøǰ�ǰǰǰ ÖĆî÷ć÷îǰ����

���ǰøć÷úąđĂĊ÷éēÙøÜÖćø

�
ǰĀúĆÖÖćøĒúąđĀêčñúǰ�ǰ
ïøĉïì×ĂÜðøąđìýĕì÷ĔîðŦÝÝčïĆîöĊÙüćöđðúĊę÷îĒðúÜĒúąÙüćöìšćìć÷đÖĉé×ċĚîĂ÷ĎŠêúĂéđüúćǰ

øĆåïćúÝċÜĕéšÖĞćĀîé÷čìíýćÿêøŤÖćøóĆçîćðøąđìýĔîĂîćÙêêćöÖøĂï÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ��ǰðŘ
ĒúąöčŠÜđîšîÖćøðäĉøĎðøąïïøćßÖćøđóČęĂøĂÜøĆïðøąđìýĕì÷ǰ���ǰàċęÜ×ĆïđÙúČęĂîéšü÷îüĆêÖøøöĒúą
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đìÙēîēú÷ĊǰéĆÜîĆĚî ÖøöýčúÖćÖøàċęÜđðŨîĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆåìĊęöĊõćøÖĉÝĔîÖćøĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖ
ìćÜÖćøÙšćǰĒúąđÿøĉöÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜìćÜđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìýǰÙüïÙĎŠÖĆïÖćøðÖðŜĂÜđýøþåÖĉÝǰ
ÿĆÜÙöǰĒúąÙüćööĆęîÙÜǰàċęÜđðŨîÜćîìĊęêšĂÜĂćýĆ÷đìÙîĉÙĒúąÙüćöđßĊę÷üßćâđÞóćąéšćî×ĂÜïčÙúćÖø
ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĆïđÙúČęĂîõćøÖĉÝ×ĂÜÖøöýčúÖćÖøĔĀšđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ǰđßŠîǰĂÜÙŤÙüćöøĎš
ĔîéšćîÖãĀöć÷ýčúÖćÖøǰóĉÖĆéĂĆêøćýčúÖćÖøǰøćÙćýčúÖćÖøĒúąÖãüŠćéšü÷ëĉęîÖĞćđîĉéÿĉîÙšćǰđðŨîêšîǰ
ðøąÖĂïÖĆïðŦÝÝčïĆîïøĉïìÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÖøöĄǰöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĕðĂ÷ŠćÜøüéđøĘüǰđîČęĂÜÝćÖ
ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜēúÖǰÖćøøüöÖúčŠöìćÜđýøþåÖĉÝĔîõĎöĉõćÙǰĒúąÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöøŠüööČĂøąĀüŠćÜ
ÖĆî ÖøöýčúÖćÖø ÝċÜÝĞćđðŨîêšĂÜðøĆïêĆüøĂÜøĆïēé÷ðŦÝÝĆ÷ĒĀŠÜÙüćöÿĞćđøĘÝìĊęÿĞćÙĆâǰÙČĂÖćøĔĀš
ÙüćöÿĞćÙĆâĔîÖćøóĆçîćìøĆó÷ćÖøïčÙÙúìĊęđðŨîÖúĕÖĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîĂÜÙŤÖøǰēé÷ÖćøÝĆéĀúĆÖÿĎêø
òřÖĂïøöÿĆööîćêŠćÜ ėǰđóČęĂóĆçîćïčÙúćÖø×ĂÜÖøöýčúÖćÖø ĔĀšöĊÙüćöøĎšǰÙüćöđßĊę÷üßćâǰĒúą
ÙüćöóøšĂöìĊęÝąðäĉïĆêĉÜćîĕéšĂ÷ŠćÜđðŨîöČĂĂćßĊóǰàċęÜĔîÖćøÝĆéòřÖĂïøöêćöüĉíĊÖćøðÖêĉĔîßĆĚîđøĊ÷î
öĊ×šĂÝĞćÖĆéĀúć÷ðøąÖćøǰìĆĚÜĔîđøČęĂÜÿëćîìĊęĔîÖćøøĂÜøĆïÖĆïÝĞćîüîñĎšđ×šćøĆïÖćøòřÖĂïøöǰøą÷ąđüúć
ĔîÖćøòřÖĂïøöàċęÜêšĂÜĔßšđüúćøćßÖćøđðŨîÿŠüîĔĀâŠǰĂĊÖìĆĚÜ×šĂÝĞćÖĆééšćîÜïðøąöćèǰìĞćĔĀšĕöŠÿćöćøë
ÝĆéòřÖĂïøöĔĀšÙøĂïÙúčöÖúčŠöđðŜćĀöć÷ĕéšÙøïëšüîǰĂĊÖìĆĚÜÖćøöćđ×šćøĆïÖćøòřÖĂïøöĂćÝÿŠÜñú
ÖøąìïêŠĂÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜïčÙúćÖøǰìĞćĔĀšĕöŠÿćöćøëđ×šćøĆïÖćøòřÖĂïøöĕéšǰîĂÖÝćÖîĊĚǰ÷ĆÜđðŨî
ĂčðÿøøÙêŠĂïčÙúćÖøĔîĀîŠü÷ÜćîìĊęĕöŠĕéšêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîÖøöĄǰàċęÜÝąêšĂÜđÿĊ÷đüúćðäĉïĆêĉøćßÖćøǰĒúą
ÖćøđéĉîìćÜđóČęĂđ×šćöćòřÖĂïøöĔîÖøöĄ

éĆÜîĆĚîǰÿëćïĆîüĉì÷ćÖćøýčúÖćÖøǰÖĂÜïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰÝċÜđðŨîĀîŠü÷ÜćîĀúĆÖ
ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøóĆçîćĀúĆÖÿĎêøđÿøĉöÿøšćÜÙüćöøĎšĔĀšÖĆïïčÙúćÖøǰĔîøĎðĒïïĂĂîĕúîŤñŠćîøąïï
ÿćøÿîđìýđóČęĂÖćøđøĊ÷îøĎšǰ	F�-FBSOJOH
 ēé÷éĞćđîĉîÖćøóĆçîćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤĒúąóĆçîćđîČĚĂĀć
ïìđøĊ÷îǰ0OMJOF ĔîĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęÝĞćđðŨîĔîÜćîýčúÖćÖøǰøüöǰ�ǰéšćîǰĕéšĒÖŠǰéšćîóĉÖĆéĂĆêøćýčúÖćÖøǰ
ÖãüŠćéšü÷ëĉęîÖĞćđîĉéÿĉîÙšćǰøćÙćýčúÖćÖøǰÖãĀöć÷ĒúąøąđïĊ÷ïýčúÖćÖøǰóĉíĊÖćøýčúÖćÖøǰĒúą
ÿĉìíĉðøąē÷ßîŤìćÜõćþĊĂćÖøǰēé÷ÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöøĎšǰÙüćößĞćîćâǰĔîĒêŠúąéšćîđ×šćöć
đðŨîÙèąìĞćÜćîÖĞćĀîéøĎðĒïïĒúąđîČĚĂĀćǰ	$POUFOU
ǰđóČęĂøŠüöÖĆîéĞćđîĉîÖćøðøąöüúǰøüïøüö
ÝĆéøąđïĊ÷ïǰĒúąëŠć÷ìĂéÙüćöøĎšĔîÖćøÝĆéìĞćÿČęĂÖćøđøĊ÷îøĎšñŠćîøąïïǰF�-FBSOJOH àċęÜÿćöćøëîĞćöć
ðøĆïðøčÜĒîüìćÜÖćøóĆçîćìøĆó÷ćÖøïčÙÙúĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąđÖĉéÙüćöÙúŠĂÜêĆüöćÖ×ċĚî
ēé÷øąïïéĆÜÖúŠćüÿćöćøëđðŨîÿČęĂÖúćÜĔîÖćøđßČęĂöē÷ÜøąĀüŠćÜĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęëĎÖÝĆéđÖĘïĔîøąïï
đÙøČĂ×Šć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤÖĆïïčÙúćÖøìĊęêšĂÜÖćøýċÖþćǰàċęÜÝąìĞćĔĀšïčÙúćÖø×ĂÜÖøöĄ ÿćöćøëđ×šćÿĎŠ
ÖøąïüîÖćøđøĊ÷îøĎšĕéšéšü÷êîđĂÜĒúą÷ĆÜđðŨîÖćøúé×šĂÝĞćÖĆééšćîÿëćîìĊęǰđüúćĒúąÖćøđéĉîìćÜĂĆîÝą
đðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÖćø×÷ć÷ēĂÖćÿĔîÖćøóĆçîćĂÜÙŤÙüćöøĎšĒÖŠïčÙúćÖøĔîĀîŠü÷ÜćîìĊęĕöŠĕéšêĆĚÜĂ÷ĎŠ
ĔîÖøöĄǰðøąÖĂïÖĆïđðŨîÖćøÝĆéđÖĘïĒúąøüïøüöĂÜÙŤÙüćöøĎšêŠćÜėǰ×ĂÜñĎšđßĊę÷üßćâđĂćĕüšéšü÷ÖĆîǰ
ĂĆîÝąđðŨîðøąē÷ßîŤĔîÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš×ĂÜÖøöĄǰàċęÜÿćöćøëêŠĂ÷ĂéÿĎŠÖćøóĆçîćđðŨîĂÜÙŤÖøĒĀŠÜ
ÖćøđøĊ÷îøĎšǰ	-FBSOJOHǰ 0SHBOJ[BUJPO
ǰêŠĂĕðǰēé÷đøĉęöéĞćđîĉîÖćøêĆĚÜĒêŠðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ���� Ēúą
ĕéšóĆçîćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤ×ĂÜøąïïÿćøÿîđìýđóČęĂÖćøđøĊ÷îøĎšǰ 	F�-FBSOJOH
ǰøüöìĆĚÜÝĆéìĞćđîČĚĂĀć
ïìđøĊ÷îøąéĆïêšîǰ	#BTJD
 ÿĞćĀøĆïĂÜÙŤÙüćöøĎšìĆĚÜǰ�ǰéšćîǰĒúąîĞćøŠĂÜóĆçîćïčÙúćÖøÖúčŠöđðŜćĀöć÷
ñŠćîøąïïǰF�-FBSOJOH ĔîðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����

ĔîðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ���� ÿëćïĆîüĉì÷ćÖćøýčúÖćÖøǰÖĂÜïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰ
ÝąéĞćđîĉîēÙøÜÖćøĔîøą÷ąìĊęǰ�ǰêŠĂđîČęĂÜÝćÖðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ���� ēé÷éĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćđîČĚĂĀć
ïìđøĊ÷îǰ0OMJOF ĔîđîČĚĂĀćøąéĆïÖúćÜǰ	*OUFSNFEJBUF
ǰĔîøĎðĒïïÿČęĂĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊęđĀöćąÿöǰ



���

đóČęĂîĞćđ×šćÿĎŠøąïïǰF�-FBSOJOH ÿĞćĀøĆïĂÜÙŤÙüćöøĎšìĆĚÜǰ�ǰéšćîǰĕéšĒÖŠǰóĉÖĆéĂĆêøćýčúÖćÖøǰÖãüŠćéšü÷
ëĉęîÖĞćđîĉéÿĉîÙšćǰøćÙćýčúÖćÖøǰÖãĀöć÷ĒúąøąđïĊ÷ïýčúÖćÖøǰóĉíĊÖćøýčúÖćÖøǰĒúąÿĉìíĉðøąē÷ßîŤ
ìćÜõćþĊĂćÖøǰÙüïÙĎŠÖĆïÖćøéĞćđîĉîÖćøóĉÝćøèćÖĞćĀîéđîČĚĂĀćìĊęđĀöćąÿöĔîÖćøÝĆéìĞćđîČĚĂĀć
ïìđøĊ÷îĔîøąéĆïÿĎÜǰ	"EWBODFE
ǰĔîðŘÜïðøąöćèëĆéĕðǰøüöìĆĚÜéĞćđîĉîÖćøóĆçîćïčÙúćÖø
ÖúčŠöđðŜćĀöć÷ ñŠćîøąïïǰF�-FBSOJOHǰ ĔîđîČĚĂĀćïìđøĊ÷îøąéĆïêšîǰ	#BTJD
ǰìĊęéĞćđîĉîÖćøĒúšüđÿøĘÝ
Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰĒúąéĞćđîĉîÖćøòřÖĂïøöđóČęĂóĆçîćÿöøøëîąĔĀšÖĆïÙèąìĞćÜćîéĞćđîĉîÖćøÖĞćĀîé
øĎðĒïïĒúąđîČĚĂĀćǰ	$POUFOU
ǰ đóČęĂđóĉęöýĆÖ÷õćó ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĔĀšïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤ
×ĂÜēÙøÜÖćøǰ

�
ǰüĆêëčðøąÿÜÙŤǰ�ǰ
� đóČęĂóĆçîćĒîüìćÜÖćøđñ÷ĒóøŠĂÜÙŤÙüćöøĎš ĔĀšÿćöćøëđ×šćëċÜÖúčŠöđðŜćĀöć÷ĕéšéĊ÷ĉę Ü×ċĚîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ēé÷Öćøúé×šĂÝĞćÖĆééšćîÿëćîìĊęǰđüúćĒúąÖćøđéĉîìćÜñŠćîìćÜÖćøĔßšøąïïǰF�-FBSOJOH

� đóČęĂóĆçîćøąïïÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš×ĂÜÖøöĄǰĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċĚîǰìĆĚÜĔîéšćîÖøąïüîÖćø
ÝĆéđÖĘïĒúąđñ÷ĒóøŠÙüćöøĎš

� đóČęĂÖĞćĀîéøĎðĒïïĒúąéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćđîČĚĂĀćïìđøĊ÷îǰ0OMJOF Ĕîøąïï F�-FBSOJOH ÿĞćĀøĆï
ĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęÝĞćđðŨîĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÖøöýčúÖćÖøĔîøąéĆïÖúćÜǰ	*OUFSNFEJBUF
ǰĔîøĎðĒïï
ìĊęđĀöćąÿö

� đóČęĂÿŠÜđÿøĉöĒúąóĆçîćĔĀšïčÙúćÖø×ĂÜÖøöýčúÖćÖøöĊÙüćöÿćöćøëĒúąìĆÖþąĔîÖćøĔßšÜćî
đìÙēîēú÷ĊìĊęìĆîÿöĆ÷ǰøĂÜøĆïÖćøđ×šćÿĎŠðøąđìýĕì÷ǰ���

� đóČęĂÿŠÜđÿøĉöĔĀšöĊÖćøëŠć÷ìĂéĂÜÙŤÙüćöøĎšÝćÖïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöøĎšǰÙüćößĞćîćâĒúąðøąÿïÖćøèŤǰǰǰǰǰ
ĔîÜćîýčúÖćÖøǰ

�
ǰđðŜćĀöć÷
Ö�ǰđðŜćĀöć÷đßĉÜñúñúĉêǰ	0VUQVU
ǰ�ǰ

� öĊÖćøĔßšđìÙēîēú÷ĊđóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøđñ÷ĒóøŠĂÜÙŤÙüćöøĎš×ĂÜÖøöýčúÖćÖøǰĔĀšÿćöćøëđ×šćëċÜ
ÖúčŠöđðŜćĀöć÷ĕéšéĊ÷ĉęÜ×ċĚîǰēé÷Öćøúé×šĂÝĞćÖĆééšćîÿëćîìĊęǰđüúćĒúąÖćøđéĉîìćÜǰñŠćîìćÜÖćøĔßš
øąïïǰF�-FBSOJOH

� ÿîĆïÿîčîĔĀšöĊÖćøëŠć÷ìĂéĂÜÙŤÙüćöøĎšÝćÖïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöøĎšǰÙüćößĞćîćâĒúąðøąÿïÖćøèŤ
ĔîÜćîýčúÖćÖøđóĉęööćÖ×ċĚîǰ

×�ǰđðŜćĀöć÷đßĉÜñúúĆóíŤǰ	0VUDPNF
ǰ�ǰ
� óĆçîćÖøąïüîÖćøÝĆéđÖĘïĒúąđñ÷ĒóøŠÙüćöøĎš×ĂÜÖøöýčúÖćÖøǰĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċĚî
� öĊÖćøĂĂÖĒïïĒúąóĆçîćøąïïǰF�-FBSOJOH øüöëċÜÖćøóĆçîćĀúĆÖÿĎêøÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
ĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąđĀöćąÿöÖĆïïøĉïì×ĂÜÜćîýčúÖćÖøöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî

� ïčÙúćÖøÖúčŠöđðŜćĀöć÷öĊÙüćöøĎšǰÙüćöđ×šćĔÝǰĔîđîČĚĂĀćïìđøĊ÷îǰĒúąÿćöćøëîĞćĂÜÙŤÙüćöøĎš
ìĊęĕéšøĆïĕððøą÷čÖêŤĔßšĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĕéš

Ù�ǰñúìĊęÙćéüŠćÝąđÖĉéǰ�ǰ
� ïčÙúćÖøÖúčŠöđðŜćĀöć÷ÿćöćøëđ×šćëċÜĂÜÙŤÙüćöøĎšĕéšéĊ÷ĉęÜ×ċĚîǰēé÷Öćøúé×šĂÝĞćÖĆééš ćîÿëćîìĊęǰ
đüúćĒúąÖćøđéĉîìćÜ

� øąïïÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš×ĂÜÖøöĄǰöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċĚîǰìĆĚÜĔîéšćîÖøąïüîÖćøÝĆéđÖĘï
Ēúąđñ÷ĒóøŠÙüćöøĎš
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� öĊøąïï F�-FBSOJOH ĒúąĀúĆÖÿĎêøìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąđĀöćąÿöÖĆïïøĉïì×ĂÜÜćîýčúÖćÖøǰ
ìĆĚ ÜĔîđßĉÜüĉßćÖćøĒúąÖćøðäĉïĆêĉÝøĉÜ ǰđóČęĂÿøšćÜÙüćöøĎš ÙüćöđßĊę÷üßćâĒÖŠïčÙúćÖø
ÖúčŠöđðŜćĀöć÷

� ÿćöćøëóĆçîćïìđøĊ÷îǰF�-FBSOJOH éšćîüĉßćÖćøýčúÖćÖøǰÿĞćĀøĆïĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęÝĞćđðŨî
ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÖøöýčúÖćÖø

� ïčÙúćÖø×ĂÜÖøöýčúÖćÖøöĊÙüćöÿćöćøëĒúąìĆÖþąĔîÖćøĔßšÜćîđìÙēîēú÷ĊìĊęìĆîÿöĆ÷ǰ
� ÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤĔîÜćîéšćîýčúÖćÖøìĊęëĎÖëŠć÷ìĂéǰÝąëĎÖđÖĘïøĆÖþćĕüšđóČęĂĔĀš
ÖćøðäĉïĆêĉÜćîđðŨîĕðĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ

Ü�ǰêĆüßĊĚüĆéÙüćöÿĞćđøĘÝǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����ǰ�ǰ
øąéĆïÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜÖćøéĞćđîĉîēÙøÜÖćøĄ� �ǰøąéĆï
� øšĂ÷úąǰ��ǰ×ĂÜïčÙúćÖøÖúčŠöđðŜćĀöć÷ĕéšøĆïÖćøóĆçîćñŠćîøąïïǰF�-FBSOJOH
� øć÷ÜćîÿøčðñúÖćøéĞćđîĉîÖćøēÙøÜÖćøĄ

đÖèæŤÖćøĔĀšÙąĒîî �
ÖĞćĀîéøąéĆïÙąĒîîđðŨî � � � óĉÝćøèćÝćÖÙüćöÙČïĀîšć×ĂÜÖĉÝÖøøö ĀøČĂ×ĆĚîêĂî
ÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöđðŜćĀöć÷ìĊęøąïčĔîĒñîðäĉïĆêĉÜćî

øąéĆïÙąĒîî ÙüćöÙČïĀîšć×ĂÜÖĉÝÖøøö�đðŜćĀöć÷

� öĊÖćøéĞćđîĉîÖćøÖøąïüîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜǰĔîÖćøÝĆéìĞćđîČĚĂĀćïìđøĊ÷î
øąéĆïÖúćÜ

� öĊÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćđîČĚĂĀćǰïìđøĊ÷îøąéĆïÖúćÜĔîøĎðĒïïÿČęĂ
ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰĒúąîĞćđ×šćÿĎŠøąïï F�-FBSOJOH

� ÙèąìĞćÜćîéĞćđîĉîÖćøÖĞćĀîéøĎðĒïïĒúąđîČĚĂĀćǰ	$POUFOU
ǰìĆĚÜǰ�ǰéšćî
öĊÖćøðøąßčöĀćøČĂǰĒúąéĞćđîĉîÖćøðøąöüúĂÜÙŤÙüćöøĎšǰđóČęĂđêøĊ÷öÝĆéìĞćđðŨî
đîČĚĂĀćïìđøĊ÷îĔîøą÷ąêŠĂĕð ĒúąéĞćđîĉîÖćøòřÖĂïøöÙèąìĞćÜćî
éĞćđîĉîÖćøÖĞćĀîéøĎðĒïïĒúąđîČĚĂĀć đóČęĂóĆçîćÿöøøëîą

� öĊÖćøÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîĔîÖćøÝĆéìĞćđîČĚĂĀćïìđøĊ÷îĔîøą÷ąêŠĂĕð
� öĊÖćøéĞćđîĉîÖćøóĆçîćïčÙúćÖøÖøöýčúÖćÖøǰñŠćîøąïï F�-FBSOJOH

ĔîđîČĚĂĀćøąéĆïóČĚîåćîǰĒúąÿøčðñúÖćøéĞćđîĉîÖćøēÙøÜÖćøĄǰđÿîĂ
ÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúēÙøÜÖćøĄ 	øšĂ÷úąǰ��ǰ×ĂÜïčÙúćÖø
ÖúčŠöđðŜćĀöć÷ĕéšøĆïÖćøóĆçîćñŠćîøąïïǰF�-FBSOJOH�öĊøć÷Üćîÿøčð
ñúÖćøéĞćđîĉîÖćøēÙøÜÖćøĄǰđÿîĂÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúēÙøÜÖćøĄ


Ý�ǰÖúčŠöđðŜćĀöć÷�ñĎšìĊęĕéšøĆïðøąē÷ßîŤǰ�ǰ×šćøćßÖćøïøøÝčĔĀöŠ

�
ǰóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø
Ö� ×Ăïđ×êóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø
� ðøąđìýǰǰǰ� õĎöĉõćÙ�ÖúčŠöÝĆÜĀüĆéǰǰǰ� ÝĆÜĀüĆéǰǰǰ� ĂĞćđõĂǰǰǰ� êĞćïúǰǰǰ� ĀöĎŠïšćî
5 ĂČęîėǰļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ��



���

ÿŠüîìĊęǰ�ǰÖĉÝÖøøöǰ�ǰĒñîðäĉïĆêĉÜćîǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����

ÖĉÝÖøøö
øą÷ąđüúćĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø

ðŘǰó�ý�ǰ���� ðŘǰó�ý�ǰ����
ê�Ù� ó�÷� í�Ù� ö�Ù� Ö�ó� öĊ�Ù� đö�÷� ó�Ù� öĉ�÷� Ö�Ù� ÿ�Ù� Ö�÷�

��ǰéĞćđîĉîÖćøÖøąïüîÖćøÝĆéàČĚĂ
ÝĆéÝšćÜǰĔîÖćøÝĆéìĞćđîČĚĂĀćïìđøĊ÷î
øąéĆïÖúćÜ
��ǰéĞćđîĉîÖćøÝĆéìĞćđîČĚĂĀćǰïìđøĊ÷î
øąéĆïÖúćÜĔîøĎðĒïïÿČęĂĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ
ĒúąîĞćđ×šćÿĎŠøąïï F�-FBSOJOH
�� ÙèąìĞćÜćîéĞćđîĉîÖćøÖĞćĀîé
øĎðĒïïĒúąđîČĚĂĀćǰ	$POUFOU

ìĆĚÜǰ�ǰéšćîǰðøąßčöĀćøČĂǰĒúą
éĞćđîĉîÖćøðøąöüúĂÜÙŤÙüćöøĎšǰ
đóČęĂđêøĊ÷öÝĆéìĞćđðŨîđîČĚĂĀćïìđøĊ÷î
Ĕîøą÷ąêŠĂĕð ĒúąéĞćđîĉîÖćøòřÖĂïøö
ÙèąìĞćÜćîéĞćđîĉîÖćøÖĞćĀîéøĎðĒïï
ĒúąđîČĚĂĀć đóČęĂóĆçîćÿöøøëîą
��ǰÝĆéìĞćøŠćÜ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîĔîÖćø
ÝĆéìĞćđîČĚĂĀćïìđøĊ÷îĔîøą÷ąêŠĂĕð
��ǰéĞćđîĉîÖćøóĆçîćïčÙúćÖø
ÖøöýčúÖćÖøǰñŠćîøąïï F�-FBSOJOH
ĔîđîČĚĂĀćøąéĆïóČĚîåćîǰĒúąÿøčðñú
ÖćøéĞćđîĉîÖćøēÙøÜÖćøĄǰđÿîĂ
ÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúēÙøÜÖćøĄ

ÿŠüîìĊęǰ�ǰÜïðøąöćè

øüöÜïðøąöćèìĆĚÜÿĉĚîǰ�������ǰïćì ðøąÖĂïéšü÷

ðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����ǰÝĞćîüîǰ������ǰïćì
� ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøóĆçîćøąïïÿćøÿîđìýđóČęĂÖćøđøĊ÷îøĎšǰ	F�-FBSOJOHǰ4ZTUFN


ðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����ǰ� ����ǰÝĞćîüîǰ������� ïćì
� ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆéìĞćđîČĚĂĀćïìđøĊ÷îǰF�-FBSOJOHǰÝĞćîüîǰ������� ïćì�
� ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøǰ×ĂÜÙèąìĞćÜćîéĞćđîĉîÖćøÖĞćĀîéøĎðĒïïĒúąđîČĚĂĀć 	$POUFOU
�ÝĞćîüîǰ
����� ïćì

� ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝšćÜïĞćøčÜøĆÖþćĒúąàŠĂöĒàöĒÖšĕ×øąïïǰF�-FBSOJOH�ĔîðŘìĊęǰ� ÝĞćîüîǰǰ�������ïćì�ǰ

ðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����ǰðøąöćèÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷ǰÝĞćîüîǰ������� ïćì
� ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝšćÜïĞćøčÜøĆÖþćĒúąàŠĂöĒàöĒÖšĕ×øąïïǰF�-FBSOJOH�ǰĔîðŘìĊęǰ�ǰÝĞćîüîǰ������ǰïćì
� ðøąöćèÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆéìĞćđîČĚĂĀćïìđøĊ÷îǰF�-FBSOJOHǰÝĞćîüîǰ�������ǰïćì



���

� ÙŠćĔßšÝŠć÷ÿĞćĀøĆïÙèąìĞćÜćîéĞćđîĉîÖćøÖĞćĀîéøĎðĒïïĒúąđîČĚĂĀć 	$POUFOU
 �ǰéšćîǰéšćîúąǰ
����� ïćì ĒúąÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúēÙøÜÖćøǰ$VTUPNT�1SPGFTTJPOBMǰ F�-FBSOJOHǰ 1MBUGPSNǰ
ÝĞćîüîǰ�����ǰïćìǰøüöìĆĚÜÿĉĚîǰ�����ǰïćì

ðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����ǰ
ðøąöćèÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷ǰÝĞćîüîǰ�������ǰïćìǰêćöøć÷ÖćøǰđßŠîđéĊ÷üÖĆïðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����

ĒĀúŠÜđÜĉîǰ	ðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����


øć÷Öćø ÝĞćîüîđÜĉîǰ	ïćì
 Āöć÷đĀêč
��ǰđÜĉîÜïðøąöćèĒñŠîéĉî

Ö�ǰÜïðøąöćèìĊęĀîŠü÷Üćî×Ăēé÷êøÜ
×�ǰÜïðøąöćèìĊę×ĂñŠćîĀîŠü÷ÜćîĂČęî øąïčĀîŠü÷ÜćîĂČęîìĊęĕéšøĆï

Üïðøąöćè
��ǰđÜĉîøć÷ĕéš×ĂÜĀîŠü÷Üćî
��ǰđÜĉîÖĎš

Ö�ǰđÜĉîÖĎšõć÷Ĕîðøąđìý
×�ǰđÜĉîÖĎšêŠćÜðøąđìý

��ǰÜïðøąöćèÝćÖĒĀúŠÜĂČęî
Ö�ǰđÜĉîìčîÿîĆïÿîčîõćøÖĉÝ×ĂÜǰǰǰǰ

ÖøöýčúÖćÖø
������� ðøąöćèÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷đïČĚĂÜêšîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

àċęÜĂćÝđðúĊę÷îĒðúÜĕéš
×�ǰ���

@@@@@@@@@@@@@@@@@



���

�����ǰēÙøÜÖćøøąïïóĆçîć×šćøćßÖćøđóČęĂÙüćöêŠĂđîČęĂÜĔîÖćøïøĉĀćøøćßÖćø
×ĂÜÖøöýčúÖćÖøǰ	4VDDFTTJPOǰ1MBO


ÿŠüîìĊęǰ�ǰÙüćöđßČęĂöē÷ÜÖĆïĒñîøąéĆïêŠćÜė
���ǰĒñîøąéĆïìĊęǰ�

Ēñî÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ�ǰ
÷čìíýćÿêøŤìĊęǰ�ǰéšćîÖćøðøĆïÿöéčúĒúąóĆçîćøąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøõćÙøĆåǰ

đðŜćĀöć÷ìĊęǰ�ǰõćÙøĆåöĊüĆçîíøøöÖćøìĞćÜćîìĊęöčŠÜñúÿĆöùìíĉĝĒúąñúðøąē÷ßîŤÿŠüîøüö
êĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜðøąßćßîĕéšĂ÷ŠćÜÿąéüÖǰøüéđøĘüǰēðøŠÜĔÿǰ
ðøąđéĘî÷čìíýćÿêøŤìĊęǰ���ǰïčÙúćÖøõćÙøĆåđðŨîÙîéĊĒúąÙîđÖŠÜǰ÷ċéĀúĆÖÙčèíøøöǰÝøĉ÷íøøöǰ
öĊÝĉêÿĞćîċÖǰöĊÙüćöÿćöćøëÿĎÜǰöčŠÜöĆęîǰĒúąđðŨîöČĂĂćßĊó

�����ǰ ïčÙúćÖćøõćÙøĆå÷ċéÙŠćîĉ÷öĔîÖćøìĞćÜćîđóČęĂðøąßćßîǰöĊÙčèíøøöǰĒúąöĊÖćøóĆçîć
êćöđÿšîìćÜÙüćöÖšćüĀîšćĔîÿć÷ĂćßĊó

���ǰĒñîøąéĆïìĊęǰ�
ĒñîĒöŠïìõć÷Ĕêš÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ�

ðøąđéĘîǰ	��
ǰðøąđéĘîÖćøïøĉÖćøðøąßćßîĒúąðøąÿĉìíĉõćóõćÙøĆå
đðŜćĀöć÷ǰïøĉÖćø×ĂÜøĆåöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąöĊÙčèõćóđðŨîìĊę÷ĂöøĆï×ĂÜñĎšĔßšïøĉÖćø

Ēñî÷ŠĂ÷ǰÖćøÿøšćÜĒúąóĆçîćïčÙúćÖøõćÙøĆå
đðŜćĀöć÷Ēñî÷ŠĂ÷ǰïčÙúćÖøõćÙøĆå÷ċéÙŠćîĉ÷öĔîÖćøìĞćÜćîđóČęĂðøąßćßî÷ċéĀúĆÖÙčèíøøöǰ

Ýøĉ÷íøøöǰöĊÝĉêÿĞćîċÖǰöĊÙüćöÿćöćøëÿĎÜǰöčŠÜöĆęîǰĒúąđðŨîöČĂĂćßĊó

ĒîüìćÜÖćøóĆçîćǰóĆçîćïčÙúćÖøõćÙøĆåìčÖðøąđõìĔĀšöĊÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëÿĎÜǰ

öĊìĆÖþąÖćøÙĉéüĉđÙøćąĀŤĒúąÖćøðøĆïêĆüĔĀšìĆîêŠĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ

ĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýǰ�ǰ�

ĒñîóĆçîćđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰÞïĆïìĊęǰ��ǰ�ǰ�

ĒñîÙüćööĆęîÙÜĒĀŠÜßćêĉǰ�ǰ�

���ǰĒñîøąéĆïìĊęǰ�
ÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïîē÷ïć÷×ĂÜøĆåïćúǰ�ǰǰ�

ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ�ǰ
� óøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøóúđøČĂîǰó�ý�ǰ����ǰ
� óøąøćßÖùþãĊÖćüŠćéšü÷ĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøïøĉĀćøÖĉÝÖćøïšćîđöČĂÜìĊęéĊǰó�ý�ǰ����

öêĉÙèąøĆåöîêøĊìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ�ǰ�



���

ÿŠüîìĊęǰ�ǰ×šĂöĎúìĆęüĕð

ĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïǰ� ÖĂÜïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰ	Öïì�


���ǰõćóøüöēÙøÜÖćø�ÖćøéĞćđîĉîÜćî
�
 õć÷ĔêšĒñîÜćîǰ�ǰ �
�
 úĆÖþèąēÙøÜÖćøǰ� � ēÙøÜÖćøìĊęĔßšÜïðøąöćè 5 ēÙøÜÖćøìĊęĕöŠĔßšÜïðøąöćè
�
 üĉíĊÖćøéĞćđîĉîÜćîǰ�ǰ5 éĞćđîĉîÖćøđĂÜ � ÝĆéÝšćÜ � ìĆĚÜéĞćđîĉîÖćøđĂÜĒúąÝĆéÝšćÜ
�
 øĀĆÿǰ('.*4ǰ×ĂÜēÙøÜÖćøǰ	ëšćöĊ
ǰ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���ǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖĂÜĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć
ßČęĂ�îćöÿÖčúǰ�ǰ îćÜîĆîìŤåĉêćǰýĉøĉÙčðêŤ
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ĀîŠü÷Üćî
ǰ�ǰ ������!DVTUPNT�HP�UI
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ÿĞćøĂÜ
ǰ�ǰ�
ēìøýĆóìŤǰ�ǰǰ� ���� ����ǰêŠĂ �������
ēìøÿćøǰ�ǰ � ���� ����

���ǰñĎšðøąÿćîÜćîĀúĆÖ
ßČęĂ�îćöÿÖčúǰ�ǰ îć÷đĂÖøĉîìøŤǰǰñéčÜìøĆó÷Ťëćüø
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ĀîŠü÷Üćî
ǰ�ǰǰ������!DVTUPNT�HP�UI
ĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	ÿĞćøĂÜ
ǰ�ǰ�
ēìøýĆóìŤǰ�ǰǰǰ� ���� ���� êŠĂǰ�������

ÿŠüîìĊęǰ�ǰøć÷úąđĂĊ÷é

���ǰøą÷ąđüúćéĞćđîĉîēÙøÜÖćø
üĆîìĊęđøĉęöêšîēÙøÜÖćøǰ�ǰ êčúćÙöǰ����
üĆîìĊęÿĉĚîÿčéēÙøÜÖćøǰ �ǰ ÖĆî÷ć÷îǰ����

���ǰøć÷úąđĂĊ÷éēÙøÜÖćø

�
ǰĀúĆÖÖćøĒúąđĀêčñúǰ�ǰ
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÖĞćúĆÜÙîìĊęÝąÿĎâđÿĊ÷ĕðÝćÖÖøöýčúÖćÖøǰĂĆîđðŨîñúÝćÖÖćøđÖþĊ÷è

Ăć÷čøćßÖćøĔîĒêŠúąðŘóïüŠćÖøöýčúÖćÖøÝąöĊÖćøÿĎâđÿĊ÷×šćøćßÖćøĔîêĞćĒĀîŠÜÿĞćÙĆâėǰìĆĚÜêĞćĒĀîŠÜ
ðøąđõìïøĉĀćøǰðøąđõìĂĞćîü÷ÖćøǰðøąđõìüĉßćÖćøǰĒúąðøąđõììĆęüĕðǰàċęÜÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÖćøðäĉïĆêĉ
õćøÖĉÝ×ĂÜÖøöĄǰøüöìĆĚÜöĊÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂÖćøÿĎâĀć÷×ĂÜĂÜÙŤÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤĔîÜćî
ýčúÖćÖøǰéĆÜîĆĚîǰÖøöýčúÖćÖøÝċÜĕéšđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøüćÜĒñîïøĉĀćøÖĞćúĆÜÙîđóČęĂøĂÜøĆïÖćø
đðúĊę÷îĒðúÜēÙøÜÿøšćÜĂć÷č×šćøćßÖćøóúđøČĂîǰ	"HJOH
ǰÖĆïÿĞćîĆÖÜćîǰÖ�ó�ǰĒúąĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćéšćî
ìøĆó÷ćÖøïčÙÙúÝćÖõć÷îĂÖǰĔîÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøøą÷ąǰĤǰ� ĦǰðŘ 	ó�ý�ǰģĦĦĦǰ� ģĦĦĪ
 êćö
öćêøÖćøđêøĊ÷öÖćøǰđóČęĂøĂÜøĆïÖćøÿĎâđÿĊ÷ÖĞćúĆÜÙîđîČęĂÜÝćÖÖćøđÖþĊ÷èĂć÷čǰÿîĆïÿîčîĔĀšÿŠüîøćßÖćø
éĞćđîĉîÖćøüćÜĒñîïøĉĀćøÖĞćúĆÜÙîêćöĒîüìćÜìĊęÖĞćĀîéĕüšĔî÷čìíýćÿêøŤÖćøïøĉĀćøÖĞćúĆÜÙîõćÙøĆåǰ
đóČęĂđêøĊ÷öÖćøÿøøĀćĒúąóĆçîćïčÙúćÖøǰđóČęĂìéĒìîêĞćĒĀîŠÜìĊęÝąđÖþĊ÷èĂć÷čǰÿĞćĀøĆïđêøĊ÷ö
ïčÙúćÖøĔĀšöĊÙüćöóøšĂöĔîÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜǰÖøöýčúÖćÖøÝċÜêšĂÜĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâĔîÖćøđêøĊ÷ö
ÙüćöóøšĂöÖĞćúĆÜÙîìĆĚÜĔîéšćîðøĉöćèĒúąÙčèõćó ēé÷éĞćđîĉîÖćøóĆçîćïčÙúćÖøĔĀšöĊ×ĊéÙüćöÿćöćøë



���

ĒúąÙüćöóøšĂöÿĞćĀøĆïÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰēé÷öĊÖćøÖĞćĀîéĒñîÖćøÿøšćÜÙüćöêŠĂđîČęĂÜĔîÖćøðäĉïĆêĉ
øćßÖćøǰ	4VDDFTTJPO 1MBOOJOH
 đóČęĂÖĞćĀîéĒîüìćÜĔîÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöïčÙúćÖøĔĀšöĊÙüćöøĎš
ÙüćöđßĊę÷üßćâĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî đóČęĂĔĀšĂÜÙŤÖøöĊÖĞćúĆÜÙîÙčèõćóÿćöćøëïøĉĀćøĒúąéĞćđîĉîÖćø
êćöõćøÖĉÝĒúą÷čìíýćÿêøŤĕéšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóÿĎÜÿčéǰøüöëċÜđðŨîÖćøðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀš
ðøąÿïÖćøèŤĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšĔîÜćîýčúÖćÖøìĊęöĊĂ÷ĎŠĔîêĆüïčÙúćÖøêĞćĒĀîŠÜÿĞćÙĆâđĀúŠćîĆĚîĀć÷ĕð
ÝćÖøąïïǰđîČęĂÜÝćÖĕöŠöĊÖćøëŠć÷ìĂéĀøČĂĒúÖđðúĊę÷îĔĀšïčÙúćÖøøčŠîêŠĂǰėǰĕðǰÿĂéÙúšĂÜÖĆï
Ēñî÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ��ǰðŘǰìĊęöčŠÜđîšîÖćøóĆçîćïčÙúćÖøõćÙøĆåĔĀšđðŨîÙîéĊĒúąÙîđÖŠÜǰ÷ċéĀúĆÖ
ÙčèíøøöǰÝøĉ÷íøøöǰöĊÝĉêÿĞćîċÖǰöĊÙüćöÿćöćøëÿĎÜǰöčŠÜöĆęîǰĒúąđðŨîöČĂĂćßĊóǰ đóČęĂ×ĆïđÙúČęĂî
ÖćøóĆçîćðøąđìýĔĀšïøøúčüĉÿĆ÷ìĆýîŤĒúąÿîĆïÿîčîÖćøđðŨîðøąđìýĕì÷ǰ���

ÖĂÜïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰÖøöýčúÖćÖøǰĕéšđÖĘï×šĂöĎúēÙøÜÿøšćÜĂć÷č×šćøćßÖćø×ĂÜÖøöýčúÖćÖøǰ
êĆĚÜĒêŠðŘǰó�ý�ǰģĦĦ� ÝîëċÜðŦÝÝčïĆîǰđóČęĂđðŨî×šĂöĎúðøąÖĂïÖćøêĆéÿĉîĔÝĔîÖćøïøĉĀćøÜćî
éšćîìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰðøąÖĂïÖĆïĀîĆÜÿČĂđüĊ÷îǰìĊęǰîøǰĢġġħ�üĢĨǰúÜüĆîìĊęǰģĩǰÖĆî÷ć÷îǰģĦĦĩǰ
ÖĞćĀîéĒîüìćÜÖćøöĊðøąÿïÖćøèŤĔîÜćîìĊęĀúćÖĀúć÷êćööćêøåćîÖćøÖĞćĀîéêĞćĒĀîŠÜðøąđõì
ĂĞćîü÷ÖćøǰÝċÜđðŨîĒîüÙĉéÖćøîĞćēÙøÜÖćøøąïïóĆçîć×šćøćßÖćøđóČęĂÙüćöêŠĂđîČęĂÜĔîÖćøïøĉĀćø
øćßÖćø×ĂÜÖøöýčúÖćÖøǰ	4VDDFTTJPO 1MBO
 öćéĞćđîĉîÖćøǰēé÷öĊđðŜćĀöć÷đóČęĂóĆçîćÙüćöøĎšǰ
ìĆÖþąĒúąÿöøøëîą×ĂÜïčÙúćÖøǰÿĞćĀøĆïđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĔîĀîŠü÷ÜćîüĉßćÖćøǰ
ēé÷Ĕîøą÷ąĒøÖ×ĂÜēÙøÜÖćøǰêĆĚÜĒêŠðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ���� ����� ĕéšéĞćđîĉîÖćøēé÷ÖĞćĀîé
êĞćĒĀîŠÜđðŜćĀöć÷đðŨîêĞćĒĀîŠÜðøąđõìüĉßćÖćøøąéĆïđßĊę÷üßćâǰĔîĀîŠü÷ÜćîüĉßćÖćøǰ àċęÜĕéš
éĞćđîĉîÖćøÖĞćĀîéøĎðĒïïǰüĉíĊÖćøǰĀúĆÖđÖèæŤÖćøÙĆéđúČĂÖǰĒúąÙčèÿöïĆêĉñĎšÿöĆÙøǰøüöìĆĚÜéĞćđîĉîÖćø
øĆïÿöĆÙøïčÙúćÖøđóČęĂøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖđ×šćÿĎŠēÙøÜÖćøǰĒêŠĕöŠöĊïčÙúćÖøÿöĆÙøđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøǰéĆÜîĆĚîǰ
ĔîðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰģĦħ�ǰÖĂÜïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙú ÝąĕéšéĞćđîĉîēÙøÜÖćøêŠĂđîČęĂÜǰēé÷ìïìüî
ĒúąýċÖþćǰøüïøüö×šĂöĎúìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ đóČęĂÖĞćĀîéøĎðĒïïǰĒîüìćÜÖćøéĞćđîĉîēÙøÜÖćøĄǰìĊęđĀöćąÿö
ÖĆïÖøöýčúÖćÖø đóČęĂĔĀšÿćöćøëïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤĔîÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöïčÙúćÖøĔĀšöĊÙüćöøĎš
ÙüćöđßĊę÷üßćâĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĔîĀîŠü÷ÜćîüĉßćÖćøêŠĂĕð

�
ǰüĆêëčðøąÿÜÙŤǰ�ǰ
� đóČęĂÖĞćĀîéĒîüìćÜĒúąéĞćđîĉîÖćøóĆçîćïčÙúćÖøÖúčŠöđðŜćĀöć÷ĔĀšöĊÙüćöøĎšǰìĆÖþąǰĒúąÙüćö
đßĊę÷üßćâĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĔîĀîŠü÷ÜćîüĉßćÖćø

� đóČęĂÿŠÜđÿøĉöÖćøóĆçîć×šćøćßÖćøĔîĀîŠü÷ÜćîĔĀšöĊÙüćöøĎšǰìĆÖþąǰĒúąÿöøøëîąÿĎÜǰđĀöćąÿö
êŠĂõćüąñĎšîĞć×ĂÜĀîŠü÷Üćî

� đóČęĂéċÜéĎéǰøĆÖþćǰĒúąÝĎÜĔÝĔĀš×šćøćßÖćøìĊęöĊÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëǰĒúąÙüćöóøšĂöĔîÖćøóĆçîć
ĔĀšÿćöćøëÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÖøöýčúÖćÖø

�
ǰđðŜćĀöć÷
Ö� đðŜćĀöć÷đßĉÜñúñúĉêǰ	0VUQVU
ǰ�ǰ

� öĊĒîüìćÜÖćøóĉÝćøèćÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖøđ×šćÿĎŠēÙøÜÖćøĄǰĒúąĒîüìćÜÖćøóĆçîć×Ċéÿöøøëîą
ĒúąýĆÖ÷õćó×ĂÜïčÙúćÖø đóČęĂđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔĀšöĊÙüćöøĎš ìĆÖþąǰĒúąÙüćöđßĊę÷üßćâ
ĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî

� öĊÖćøéĞćđîĉîÖøąïüîÖćøÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖøđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĄ



���

×� đðŜćĀöć÷đßĉÜñúúĆóíŤǰ	0VUDPNF
ǰ�ǰ
� ÖøöýčúÖćÖøöĊÖúčŠöïčÙúćÖøìĊęöĊýĆÖ÷õćóìĊęđĀöćąÿöĒúąöĊÙüćöóøšĂöĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
ĔîêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĎÜ×ċĚîǰÿćöćøëðäĉïĆêĉÜćîĂ÷ŠćÜöČĂĂćßĊóǰöĊÙčèõćóǰ÷ċéöĆęîÙčèíøøö

� ïčÙúćÖøÖúčŠöđðŜćĀöć÷ǰöĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëǰìĆÖþąǰĒúąÿöøøëîąìĊęđóĊ÷ÜóĂĔîÖćø
ðäĉïĆêĉÜćî

� ÖøöýčúÖćÖøÿćöćøëïøĉĀćøøćßÖćøêćöõćøÖĉÝĒúą÷čìíýćÿêøŤĕéšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĒúą
öĊðøąÿĉìíĉõćó

� ĂÜÙŤÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤéšćîýčúÖćÖøĕéšøĆïÖćøđñ÷ĒóøŠĒúąëŠć÷ìĂéĕüšĔîĂÜÙŤÖøǰ
ĕöŠÿĎâĀć÷ĕðÖĆïÖćøđÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćø

Ù� ñúìĊęÙćéüŠćÝąđÖĉéǰ�
� ÖøöýčúÖćÖøöĊ×šćøćßÖćøìĊęöĊÙüćöøĎšǰÙüćöÿćöćøëǰĕéšøĆïÖćøóĆçîćĒúąöĊÙüćöóøšĂöìĊęÝąéĞćøÜ
êĞćĒĀîŠÜĀúĆÖìĊęÿĞćÙĆâ

� ÖøöýčúÖćÖøöĊ×šćøćßÖćøĔîĀîŠü÷ÜćîìĊęöĊÙüćöøĎšǰìĆÖþąĒúąÿöøøëîąÿĎÜǰđĀöćąÿöêŠĂõćüąñĎšîĞć
� ÖøöýčúÖćÖøÿćöćøëøĆÖþćǰĒúąÝĎÜĔÝĔĀš×šćøćßÖćøìĊęöĊÙüćöøĎšĔĀšÿćöćøëÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîìĊęđðŨî
ðøąē÷ßîŤêŠĂÖøöýčúÖćÖø

Ü�ǰêĆüßĊĚüĆéÙüćöÿĞćđøĘÝǰ�ǰ
øąéĆïÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜÖćøéĞćđîĉîēÙøÜÖćø� �ǰøąéĆï
� öĊÖćøÙĆéđúČĂÖ×šćøćßÖćøđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĄ

đÖèæŤÖćøĔĀšÙąĒîî �
ÖĞćĀîéøąéĆïÙąĒîîđðŨî � � � óĉÝćøèćÝćÖÙüćöÙČïĀîšć×ĂÜÖĉÝÖøøö ĀøČĂ×ĆĚîêĂî
éĞćđîĉîÖćøêćöìĊęøąïčĔîĒñîðäĉïĆêĉÜćî ðøąÖĂïÖĆïðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøøúčñúÿĆöùìíĉĝêćö
đðŜćĀöć÷

øąéĆïÙąĒîî ÙüćöÙČïĀîšć×ĂÜÖĉÝÖøøö�đðŜćĀöć÷

� öĊÖćøìïìüî�øüïøüö×šĂöĎúìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜđóČęĂÖĞćĀîéøĎðĒïïǰĒîüìćÜÖćø
éĞćđîĉîēÙøÜÖćøĄǰĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî

� öĊÖćøÖĞćĀîéĒîüìćÜéĞćđîĉîÖćøìĊęđĀöćąÿöÖĆïÖøöýčúÖćÖø

� öĊÖćøĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÙĆéđúČĂÖïčÙúćÖøđ×šćÿĎŠēÙøÜÖćøĄ

� öĊÖćøéĞćđîĉîÖćøÖøąïüîÖćøÙĆéđúČĂÖêćöĒîüìćÜìĊęÖĞćĀîé
� öĊÖćøðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖđ×šćÿĎŠēÙøÜÖćøĄ

Ý� ÖúčŠöđðŜćĀöć÷�ñĎšìĊęĕéšøĆïðøąē÷ßîŤǰ�ǰđÝšćĀîšćìĊęÖøöýčúÖćÖøìĊęñŠćîÖćøÙĆéđúČĂÖđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĄ�
ÖøöýčúÖćÖøǰĒúąđÝšćĀîšćìĊęÖøöýčúÖćÖø

�
ǰóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø
Ö� ×Ăïđ×êóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø
� ðøąđìýǰǰǰ� õĎöĉõćÙ�ÖúčŠöÝĆÜĀüĆéǰǰǰ5 ÝĆÜĀüĆéǰǰǰ� ĂĞćđõĂǰǰǰ� êĞćïúǰǰǰ� ĀöĎŠïšćî
5 ĂČęîėǰ���ÖøöýčúÖćÖøļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ

×� øąïčøć÷úąđĂĊ÷éóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćøǰ�ǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰ
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ÿŠüîìĊęǰ�ǰÖĉÝÖøøö�ĒñîðäĉïĆêĉÜćîǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰó�ý�ǰ����

ÖĉÝÖøøö
øą÷ąđüúćĔîÖćøéĞćđîĉîÖćø

ðŘǰó�ý�ǰ���� ðŘǰó�ý�ǰ����
ê�Ù� ó�÷� í�Ù� ö�Ù� Ö�ó� öĊ�Ù� đö�÷� ó�Ù� öĉ�÷� Ö�Ù� ÿ�Ù� Ö�÷�

��ǰìïìüî�øüïøüö×šĂöĎúìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
đóČęĂÖĞćĀîéøĎðĒïïĒîüìćÜÖćøéĞćđîĉî
ēÙøÜÖćøĄǰĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî
�� óĉÝćøèćÖĞćĀîéĒîüìćÜéĞćđîĉîÖćø
ìĊęđĀöćąÿöÖĆïÖøöýčúÖćÖø
��ǰĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÙĆéđúČĂÖ
ïčÙúćÖøđ×šćÿĎŠēÙøÜÖćøĄ
��ǰéĞćđîĉîÖćøÖøąïüîÖćøÙĆéđúČĂÖ
êćöĒîüìćÜìĊęÖĞćĀîé
��ǰðøąÖćýøć÷ßČęĂñĎšĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖ
đ×šćÿĎŠēÙøÜÖćøĄ

ÿŠüîìĊęǰ�ǰÜïðøąöćè

� ĕöŠĔßšÜïðøąöćèǰ�
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@









การฝึกอบรมหลักสูตรเลื่อน
เตรียมนายด่านฯ และผู้บริหารกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus 
Diseases 2019 : COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 
อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว ไม่ให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น 
รวมทั้งเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรม และบุคลากรของกรมศุลกากร 
จึงขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายด่านฯ และผู้บริหารกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปอย่างไม่มีก าหนด ทั้งนี้ สถาบันวิทยาการศุลกากร 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะแจ้งก าหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง



 /3. รายละเอียด... 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New Entry Customs Officers)  

รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร  

************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ บัญญัติให้ผูไดรับ
บรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และใหไดรับ 
การพัฒนาเพ่ือใหรรูะเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ 
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.5/ว 4 ลงวันที่ 23 มีนาคม ๒๕60 ได้กําหนดแนวทางให้ส่วนราชการ
ดําเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน
แต่ไม่เกินหนึ่งปี เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี 
ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจในระบบงานของกรมศุลกากรเพ่ือพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 กรมศุลกากร เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในงาน
ที่ต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยข้าราชการบรรจุใหม่จะสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาสมรรถนะทางกายให้มีความเข้มแข็ง อดทน  
และสมรรถนะทางด้านจิตใจให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งต้องดําเนินการพัฒนาควบคู่กันไป จึงบรรจุการอบรม
หลักสูตรนี้ไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2563 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยสถาบันวิทยาการศุลกากร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร จึงได้กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่  
(New Entry Customs Officers) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอบเขตเนื้อหาของโครงการ
ฝึกอบรมแบ่งออกเป็น การปฐมนิเทศ หมวดความรู้ตามภาคบังคับของสํานักงาน ก.พ. และหมวดความรู้ทั่วไป 
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมรวม 6 วันทําการ เพ่ือสร้างรากฐานในการเป็นข้าราชการที่ดีสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กรมศุลกากรกําหนด 
ในแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้อ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ให้รู้จักบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ และรู้จักแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน 
  3. เพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และสามารถครองตนเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป 
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๓. รายละเอียดการฝึกอบรม 
๓.๑   การปฐมนิเทศ         3    ชัว่โมง 

-   การเป็นข้าราชการที่ดี ภาพรวมกรมศุลกากร และการทํางานในกรมฯ 
๓.๒   หมวดความรู้ตามภาคบังคับของส านักงาน ก.พ. 

-   พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ พ.ร.บ.ระเบียบ   3 ชั่วโมง 
    ข้าราชการพลเรือน  
-   ระเบียบงานสารบรรณ/การเขียนหนังสือราชการ   6 ชั่วโมง 
-   จรรยาและประมวลจริยธรรมกรมศุลกากร   3 ชั่วโมง 
-   วินัยและความรับผิดทางละเมิด   3 ชั่วโมง 
-   การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ปปท.)      3    ชั่วโมง 
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตการฟอกเงิน (ปปง.)   3  ชั่วโมง 
- การบริการที่ดี    3  ชั่วโมง 
-   สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ   3  ชั่วโมง 
-   ความรู้เกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ   3  ชั่วโมง 
-   ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ     3    ชั่วโมง 
** การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของ สํานักงาน ก.พ.                               

 “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” จํานวน ๔ หมวดวิชา ๑๓ ชุดวิชา 
         รวมการศึกษาตลอดหลักสูตรของโครงการ                      จ านวน 36 ชั่วโมง 

๔. วิธีการฝึกอบรม 
 การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา 

๕. วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายใน และภายนอกกรมศุลกากร 

๖. คุณสมบัตแิละจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม ่ดังนี้ 
 6.1 ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จํานวน    25 ราย 
  6.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  จํานวน      3 ราย 
  6.3 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    จํานวน       1 ราย 
  รวมจ านวนผู้เข้าอบรม           จ านวน    29 ราย 
๗. ระยะเวลาการอบรม 
 ระหว่างวันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2562 รวม 6 วันทําการ 
๘. สถานที่ฝึกอบรม 
  ห้องประชุมสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร  

๙. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 เงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร และเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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๑๐. การประเมินผลโครงการ 
 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลา 
การฝึกอบรมทั้งหมด  

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานราชการ และสร้างจิตสํานึก
และจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาในการเป็นข้าราชการที่ดี 
 ๓. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เรียนรู้และทําความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ 
ในการปฏิบัติราชการ 

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรที่ 1  สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์  
๐ ๒๖๖๗ ๗๐๐๐ เบอร์ภายใน 20 7871 

๑๓. ผู้บริหารโครงการ 

   นายจารุภัทร รัตนเสรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรที่ 1 

๑๔. ผู้อ านวยการโครงการ 
  นางสันธนี ไพรัตนากร  ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร 

15. ที่ปรึกษาโครงการ 
 นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
--------------------------- 























โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง 

ที่พักอาศัยแฟลตขาราชการกรมศุลกากร (ถนนอาจณรงค) 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

ตามดำริและนโยบายของทานอธิบดี นายกุลิศ สมบัติศิริ 

ใหปรับปรุงซอมแซมบานพัก บริเวณถนนอาจณรงค จำนวน 2 หลัง รวม 80 หอง 

ซึ่งกอสรางมาประมาณ 30 ปเศษ ปจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม 

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่กรมศุลกากร 

ทั้งนี้ไดอนุมัติใหใชเงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร 

จำนวน 31.5 ลานบาท เพื่อเปนคาปรับปรุงซอมแซม

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

กอนการดำเนินการปรับปรุง
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

ชวงเริ่มการดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง 

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปละบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง 

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

หองตัวอยาง (90%)

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 

งานปูนกระเบื้อง ชั้น 1, 2 และ 3 
งานทาสี ชั้น 2 ถึง 5 (90%)

งานไฟฟา ชั้น 3

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 

งานระบบประปาแนวตั้ง และทอน้ำเสียแนวตั้ง
งานวางถังบำบัดน้ำเสีย

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่1

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การเชื่อมตอทอน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสีย และบอดักไขมัน 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

งานติดตั้งระแนงเหล็ก

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

งานติดตั้งตูควบคุมไฟฟา

ติดตั้งลอฟา

กริ่งสัญญาณเตือนไฟไหม
เริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ

มิเตอรน้ำประปา

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

งานปูกระเบื้องแกรนิตโต และกระเบื้องยางลายไม

กระเบื้องทางเดิน

ปูกระเบื้องบันไดทางขึ้น-ลง พรอมจมูกกันลื่น

การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่ 2 และ งวดที่ 3

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานอธิบดี นายกุลิศ สมบัติศิริ 

พรอมดวย นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก.

และคณะตรวจเยี่ยมความกาวหนาของ

โครงการปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

เริ่มทำความสะอาด ชั้น 5 

และ เตรียมติดตั้งแผงเหล็กตะแกรงกันตก

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปละบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานที่ปรึกษาฯ นายวิจักษณ อภิรักษนันทชัย      

ทานรองอธิบดี นายกิตติ สุทธิสัมพันธ 

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก. 

เขาตรวจเยี่ยมความกาวหนาของ

โครงการปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การตรวจรับงาน งวดที่ 4

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
เตรียมความพรอมใหเขาพักอาศัย 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานรองอธิบดี นายกิตติ สุทธิสัมพันธ

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก. 

พรอมดวยคณะกรรมการและผูควบคุมบานพัก

เขาตรวจเยี่ยมความพรอมใหผูพักอาศัย อาคาร 2 เขาพัก

ที่ปรับปรุงเสร็จแลว

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทดลองการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ในจุดที่แนะนำการติดตั้ง 

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่ 5

ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การดำเนินการปรับปรุง อาคาร 1

ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค

การตรวจรับงาน งวดที่ 6 และ งวดที่ 7 (จากทั้งหมด 10 งวด)

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

- งานประปา งานสุขาภิบาล งานไฟฟา และ งานถังบำบัดน้ำเสีย

คาดวาจะแลวเสร็จตามกำหนดในเดือน มกราคม 2562  

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
ทานอธิบดี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

พรอมดวย นายกรีชา เกิดศรีพันธุ ผอ. สบก.

เขาตรวจเยี่ยมความกาวหนาของ

โครงการปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การตรวจรับงาน งวดที่ 8 (จากทั้งหมด 10 งวด)

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

- งานติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม

และงานปูกระเบื้องจมูกบันได

คาดวาจะแลวเสร็จตามกำหนดในเดือน มกราคม 2562  

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การตรวจรับงาน งวดที่ 9 (จากทั้งหมด 10 งวด)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 

- งานติดตั้งระบบลอฟา 

- งานปูกระเบื้องยางลายไม / งานทาสีภายนอกและเก็บรอยราว

เดิมโครงการกำหนดแลวเสร็จ วันที่ 25 มกราคม 2562

แตเนื่องจากมีการทำงานเพิ่มจึงขอขยายสัญญาโครงการออกไปถึง 24 พฤษภาคม 2562

       รายการที่ทำเพิ่มมีดังนี้

  (1) จัดทำรั้วทึบสูง 3.00 เมตรโดยรอบ ดานที่ติดกับชุมชนและทางดวน

  (2) เพิ่มทางลาดผูพิการอาคาร 1 และสิ่งอำนวยความสะดวก / หองสำหรับผูพิการจำนวน 2 หอง

คาดวาจะสามารถจัดใหเจาหนาที่เขาพักอาศัยไดใน วันที่ 1 มีนาคม 2562  

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 



โครงการ งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค
การดำเนินการปรับปรุง

ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

- งานลงเข็มแนวรั้วและทางลาดผูพิการ แลวเสร็จ

 - งานเทฐานรากรั้วดานหลัง - งานยายพื้นที่หองพักคนงานกอสราง

 

เลขที่สัญญาจาง  : เลขที่พิเศษ 12/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 วันที่เริ่มงาน 26 มกราคม 2561 เวลาดำเนินการ 365 วัน 

      วันที่แลวเสร็จ 25 มกราคม 2562

เนื้องาน   : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง และบริเวณโดยรอบ

คาจางงานของสัญญา : 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)

คาปรับงานของสัญญา : 31,500 บาท/วัน (สามหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวนตอวัน)

ผูวาจาง   : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ผูรับจาง   : บริษัท ยู เอ็ม แมนเน็ทเมนท จำกัด

ผูควบคุมงานผูวาจาง : นาย พรอมพงศ วรรณาลัย (นายชางโยธาปฏิบัติงาน)

    : นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร (นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน)

ผูควบคุมงานผูรับจาง : นาย ณัฐพงษ พงศสภาพธรรม ภย.54671 โทร. 081-206-7121

งานกอสรางนี้สรางดวยภาษีอากรของประชาชน               สวนบริหารการพัดสุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. 02-667-7472 

ชื่อโครงการ  : งานปรับปรุงบานพักขาราชการกรมศุลกากร ถนน อาจณรงค 







 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมศุลกากร 
รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) 

เพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562 

…………………………………… 

 กรมศุลกากร โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2562 เห็นชอบในการมอบอ านาจการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของ            
ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ที่อยู่ในบังคับบัญชา และได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้สอดคล้องตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือน พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง   

 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ      
ข้าราชการกรมศุลกากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล       
จึงขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการระดับ
ส านัก ส านักงาน และกลุ่ม ได้รับทราบและถือปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 
31 มีนาคม 2562) เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินการตามหนังสือเวียน
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 236/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมศุลกากร 

 2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา
มาจัดระดับตามช่วงคะแนนผลการประเมินที่ได้  โดยแบ่งช่วงคะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ   
คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้ และ ต้องปรับปรุง  โดยให้คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 60 ตามตาราง ดังนี้     

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
ดีเด่น 90 - 100 
ดีมาก 80 - 89 

ดี 70 - 79 
พอใช้ 60 - 69 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

                                
 (2) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อสิ้นรอบ  
การประเมิน โดยให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการล่วงหน้าที่คาดว่าจะได้รับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 
 

          
/ (๓) ให้ผู้ ... 

 
 

 



- ๒ - 
 
      (3) ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในส่วนราชการนั้นลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มี   
การแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย        
 (4) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน             
  (5) กรณีข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการอ่ืนๆ  
ภายในกรมศุลกากร ให้หัวหน้าส่วนราชการตามสังกัดที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติหน้ าที่อยู่  ณ วันที่           
1 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเงินเลื่อนเงินเดือน         
โดยให้ตัดยอดจ านวนคนและจ านวนวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการออกจากส่วนราชการต้นสังกัดไปไว้ที่สังกัดปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้น าผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการผู้นั้นทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (6) กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานอ่ืนเป็นการประจ า ซึ่งอยู่นอกกรมฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ        
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว และน าอัตราเงินเดือนของผู้นั้นไปค านวณ
รวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ผู้นั้น
ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล้วส่งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  

 3. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการกรมศุลกากร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในบังคับบัญชา ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2562    

 4. การบริหารวงเงิน  โดยแยกวงเงินเลื่อนเงินเดือนของขา้ราชการ ออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

        กลุ่มที่  1  ประเภทอ านวยการระดับสูง   
        กลุ่มที่  ๒  ประเภทอ านวยการระดับต้น 
        กลุ่มที่  ๓  ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
        กลุ่มที่  ๔  ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
        กลุ่มที่  5  ประเภทวิชาการ  (ระดับช านาญการพิเศษ, ระดับช านาญการ, และระดับ
ปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป (ระดับอาวุโส, ระดับช านาญงาน, และระดับปฏิบัติงาน)   
 
 
 
 
 

          / ๕. ก าหนด ... 
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 5. ก าหนดผู้มีอ านาจประเมินผลการปฏิบัติ ตามตาราง ดังนี้ 

ประเภท/ระดับต าแหน่ง  ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น 
 เพื่อประกอบการประเมินฯ 

 ผู้มีอ านาจประเมินฯ  
(ตาม ว ๒๐/๒๕๕๒ ข้อ ๒ ) 

๑. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ - อธิบดี 

๒. ประเภทอ านวยการ (ระดับสูง และระดับต้น)    
    ๒.๑ ผอ.ส านัก และ ผอ.ภาค 1-4  

รองอธิบดี/ทปษ. ที่ก ากับดูแล 
  
 

อธิบดี     ๒.๒ นายด่านฯ (อส.) และนายด่านฯ (อต.)   ผอ.ภาค/รองอธิบดี/ทปษ. 
ที่ก ากับดูแล 

    ๒.๓ บรัสเซลส์ (อส.)/ฮ่องกง (อต.) - 
๓. ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 
   ๓.๑  ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ 

 
ผอ.ส านัก/รองอธิบดี/        
ทปษ. ทีก่ ากับดูแล 

 
อธิบดี 

   ๓.๒  ผอ.กวางโจว (ชพ.) - อธิบดี 
   ๓.3  ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจ า 
          หน้าห้องผู้บริหาร และข้าราชการที่ 
          ชว่ยราชการผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา อธิบดี/รองอธิบดี/ทปษ. 
ที่ก ากับดูแล 

   ๓.4  ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ  
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (ช่วยเป็นการประจ า) 

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่
ข้าราชการไปช่วยราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการที่
ข้าราชการไปช่วยฯ 

 (ตาม ว 12/2555 ข้อ 1) 

    ๓.5  ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ 
(ช่วยเป็นการครั้งคราว) 

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่
ข้าราชการไปช่วยราชการ  

ส่วนราชการต้นสังกัด 

    ๓.6 ข้าราชการประเภทวิชาการ (ระดับ  
          ช านาญการพิเศษ,ระดับช านาญการและ 
          ระดับปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป  

(ระดับอาวุโส, ระดับช านาญงาน, และ
ระดับปฏิบัติงาน) ที่สังกัดหน่วยงานระดับ
ส านัก/ส านักงาน/กลุ่ม และด่านศุลกากร 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น มอบอ านาจให้หัวหน้า      
ส่วนราชการระดับส านัก/

ส านักงาน/กลุ่ม             
เป็นผู้ประเมินฯ                  

  
 6. จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก และกลุ่มเป็นผู้บริหารวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในบังคับบัญชา ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไป 
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในอัตราร้อยละ 2.9998 ของฐานเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  
 

        

    

 

/ 7. วธิีการ ... 

 
 



- ๔ -  

 7. วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

                     (1) ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท  
และระดับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่       
25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347    
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
   (2) ให้ผู้มีอ านาจบริหารวงเงิน พิจารณาก าหนดอัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการแต่ละคน ตามช่วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา ภายในวงเงิน
ที่ ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตรา              
ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ    
       การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
  (3) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับต าแหน่ง     
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการคิดเป็นร้อยละของฐานในการค านวณ    
ที่ก าหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
    (4) ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจบริหารวงเงิน น าผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ        
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจก าหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า 5 ระดับก็ได้        
โดยจะต้องประกาศระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยที่ก าหนดเพ่ิมเติมให้ข้าราชการในสังกัด 
ได้รับทราบทั่วกันก่อนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการทุกครั้ง 
  (5) ให้หัวหน้าส่วนราชการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ(Competency) 
ในระดับใกล้เคียงกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบที่ผ่าน ๆ มา (กรณีตัวอย่าง
รอบที่ผ่านมา : รอบที่ 2/2561 มีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย = ……91.14………)      

     ตัวอย่างการก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่ อยเพ่ิมเติม     
จากที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมฯ ที่ 236/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558            
      ตัวอย่างท่ี 1   การก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม 
ในระดับ ดีเด่น  

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
  ดีเด่น (A+) 95 – 100 
 ดีเด่น (A) 90 – 94.99 
 ดีมาก  80 – 89.99 
  ดี  70 – 79.99 
  พอใช้ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

           
 
 
 

/ ตัวอย่างท่ี ๒ ... 
 
 



- ๕ - 
 
      ตัวอย่างที่ 2  การก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม 
ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก 
 

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
  ดีเด่น (A+) 95 – 100 
 ดีเด่น (A) 90 – 94.99 
 ดีมาก (B+) 85 – 89.99 
   ดีมาก (B) 80 – 84.99 
  ดี  70 – 79.99 
  พอใช้ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

 8. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้    
 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60  
  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
  (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
  (7) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
   (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องลาป่วย-ลากิจ รวมกันไม่เกิน 12 ครั้ง หรือลาป่วย-ลากิจ 
รวมกันไม่เกิน 23 วันท าการ  
  (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องไม่มาท างานสายเกิน 6 ครั้ง 
  (10) ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย   
    (11) ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่ง    
เลื่อนเงินเดือน จัดให้มีการแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
   (12) กรณีท่ีข้าราชการที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60) 
ให้จัดท า “ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง” เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับผู้บังคับบัญชา (รายละเอียด
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 

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



   
 



 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมศุลกากร 
รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) 

เพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

…………………………………… 

 กรมศุลกากร โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2562 เห็นชอบในการมอบอ านาจการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน                 
ของข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ที่อยู่ในบังคับบัญชา  
และได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้สอดคล้องตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วย  
การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง   

 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ      
ข้าราชการกรมศุลกากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล       
จึงขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่ม ได้รับทราบและถือปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 
ถึง 30 กันยายน 2562) เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินการตามหนังสือเวียน
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 236/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมศุลกากร 

 2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา
มาจัดระดับตามช่วงคะแนนผลการประเมินที่ได้  โดยแบ่งช่วงคะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ   
คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้ และ ต้องปรับปรุง  โดยให้คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 60 ตามตาราง ดังนี้     

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
ดีเด่น 90 - 100 
ดีมาก 80 - 89 

ดี 70 - 79 
พอใช้ 60 - 69 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

                                
 (2) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อสิ้นรอบ  
การประเมิน โดยให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการล่วงหน้าที่คาดว่าจะได้รับถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

          
/ (๓) ให้ผู้ ... 
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      (3) ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในส่วนราชการนั้นลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มี   
การแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย        
 (4) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน             
  (5) กรณีข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการอ่ืนๆ  
ภายในกรมศุลกากร ให้หัวหน้าส่วนราชการตามสังกัดที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติหน้ าที่อยู่  ณ วันที่           
1 กันยายน 2562 เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเงินเลื่อนเงินเดือน         
โดยให้ตัดยอดจ านวนคนและจ านวนวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการออกจากส่วนราชการต้นสังกัดไปไว้ที่สังกัดปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้น าผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการผู้นั้นทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (6) กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบั ติ
ราชการในหน่วยงานอ่ืนเป็นการประจ า ซึ่งอยู่นอกกรมฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ        
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว และน าอัตราเงินเดือนของผู้นั้นไปค านวณ
รวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ผู้นั้น
ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล้วส่งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  

 3. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการกรมศุลกากร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในบังคับบัญชา ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 
(1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562    

 4. การบริหารวงเงิน  โดยแยกวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

        กลุ่มที่  1  ประเภทอ านวยการ ระดับสูง   
        กลุ่มที่  ๒  ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
        กลุ่มที่  ๓  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
        กลุ่มที่  ๔  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
        กลุ่มที่  5  ประเภทวิชาการ  (ระดับช านาญการพิเศษ, ระดับช านาญการ, และระดับ
ปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป (ระดับอาวุโส, ระดับช านาญงาน, และระดับปฏิบัติงาน)   
 
 
 
 
 

          / ๕. ก าหนด ... 
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 5. ก าหนดผู้มีอ านาจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตาราง ดังนี้ 

ประเภท/ระดับต าแหน่ง  ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น 
 เพื่อประกอบการประเมินฯ 

 ผู้มีอ านาจประเมินฯ  
(ตาม ว ๒๐/๒๕๕๒ ข้อ ๒ ) 

๑. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ - อธิบดี 

๒. ประเภทอ านวยการ (ระดับสูง และระดับต้น)    
    ๒.๑ ผอ.กอง ผอ.ส านักงาน ผอ.ศูนย์ และ ผอ.ภาค 1-4  รองอธิบดี/ทปษ. ที่ก ากับดูแล 

อธิบด ี    ๒.๒ นายด่านฯ (อส.) และนายด่านฯ (อต.)   ผอ.ภาค/รองอธิบดี/ทปษ. 
ที่ก ากับดูแล 

    ๒.๓ บรัสเซลส์ (อส.)/ฮ่องกง (อต.) - 
๓. ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 
   ๓.๑  ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ 

 
ผอ.กอง/ผอ.ส านักงาน/ 

ผอ.ศูนย์/รองอธิบดี/ทปษ. 
 ทีก่ ากับดูแล 

อธิบดี 

   ๓.๒  ผอ.กวางโจว (ชพ.) - อธิบดี 
   ๓.3  ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจ า 
          หน้าห้องผู้บริหาร และข้าราชการที่ 
          ชว่ยราชการผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา อธิบดี/รองอธิบดี/ทปษ. 
ที่ก ากับดูแล 

   ๓.4  ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ   
          เกนิกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผล 
          การปฏิบัติราชการ (ช่วยเป็นการประจ า) 

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน 
ที่ข้าราชการไปช่วยราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการที่
ข้าราชการไปช่วยฯ 

 (ตาม ว 12/2555 ข้อ 1) 

    ๓.5  ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ (ช่วย
เป็นการครั้งคราว) 

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน 
ที่ข้าราชการไปช่วยราชการ  

ส่วนราชการต้นสังกัด 

    ๓.6 ข้าราชการประเภทวิชาการ (ระดับ  
          ช านาญการพิเศษ,ระดับช านาญการและ 
          ระดับปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป (ระดับ

อาวุโส, ระดับช านาญงาน, และระดับ
ปฏิบัติงาน) ที่สังกัดหน่วยงานระดับกอง/
ส านักงาน/ศูนย์ กลุ่ม และด่านศุลกากร 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น มอบอ านาจให้หัวหน้า      
ส่วนราชการระดับกอง/
ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม             

เป็นผู้ประเมินฯ                  

  
 6. จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่ม
เป็นผู้บริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในบังคับบัญชา ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการและ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในอัตราร้อยละ 2.9998 ของฐานเงินเดือนข้าราชการ 
ณ วันที ่1 กันยายน 2562  
 

     / 7. วธิีการ ... 
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 7. วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

                     (1) ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท  
และระดับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่       
25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347    
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
   (2) ให้ผู้มีอ านาจบริหารวงเงิน พิจารณาก าหนดอัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการแต่ละคน ตามช่วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา ภายในวงเงิน
ที่ ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตรา              
ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ    
       การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
  (3) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับต าแหน่ง     
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการคิดเป็นร้อยละของฐานในการค านวณ    
ที่ก าหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
    (4) ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจบริหารวงเงิน น าผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ        
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจก าหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า 5 ระดับก็ได้        
โดยจะต้องประกาศระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยที่ก าหนดเพ่ิมเติมให้ข้าราชการในสังกัด 
ได้รับทราบทั่วกันก่อนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการทุกครั้ง 
  (5) ให้หัวหน้าส่วนราชการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ(Competency) 
ในระดับใกล้เคียงกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบที่ผ่าน ๆ มา (กรณีตัวอย่าง
รอบที่ผ่านมา : รอบที่ 1/2562 มีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย = ……91.69………)      

     ตัวอย่างการก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม     
จากที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมฯ ที่ 236/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558            
      ตัวอย่างท่ี 1   การก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม 
ในระดับ ดีเด่น  

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
  ดีเด่น (A+) 95 – 100 
 ดีเด่น (A) 90 – 94.99 
 ดีมาก  80 – 89.99 
  ดี  70 – 79.99 
  พอใช้ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

           
 
 

/ ตัวอย่างท่ี ๒ ... 
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      ตัวอย่างที่ 2  การก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม 
ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก 
 

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
  ดีเด่น (A+) 95 – 100 
 ดีเด่น (A) 90 – 94.99 
 ดีมาก (B+) 85 – 89.99 
   ดีมาก (B) 80 – 84.99 
  ดี  70 – 79.99 
  พอใช้ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

 8. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้    
 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60  
  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
  (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
  (7) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
   (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องลาป่วยและลากิจ รวมกันไม่เกิน 12 ครั้ง หรือลาป่วยและลากิจ 
รวมกันไม่เกิน 23 วันท าการ  
  (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องไม่มาท างานสายเกิน 6 ครั้ง 
  (10) ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย   
    (11) ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่ง    
เลื่อนเงินเดือน จัดให้มีการแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
   (12) กรณีท่ีข้าราชการที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60) 
ให้จัดท า “ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง” เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับผู้บังคับบัญชา (รายละเอียด
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 

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



 

 

 
 
 
   
 



 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรมศุลกากร 
รอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2563) 

เพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2563 

…………………………………… 

 กรมศุลกากร โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เห็ นชอบในการมอบอ านาจการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการและการบริ หารวงเงินเลื่ อนเงินเดื อน                  
ของข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ที่อยู่ในบังคับบัญชา  
และได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ให้สอดคล้องตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วย  
การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง   

 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ      
ข้าราชการกรมศุลกากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล       
จึงขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่ม ได้รับทราบและถือปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินการตามหนังสือเวียน
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และตามประกาศกรมศุลกากร ที่  236/2558 ลงวันที่  
4 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมศุลกากร 

 2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา
มาจัดระดับตามช่วงคะแนนผลการประเมินที่ได้  โดยแบ่งช่วงคะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ   
คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้ และ ต้องปรับปรุง  โดยให้คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 60 ตามตาราง ดังนี้     

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
ดีเด่น 90 - 100 
ดีมาก 80 - 89 

ดี 70 - 79 
พอใช้ 60 - 69 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

                                
 (2) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อสิ้นรอบ  
การประเมิน โดยให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการล่วงหน้าที่คาดว่าจะได้รับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 
 

          
/ (๓) ให้ผู้ ... 
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      (3) ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในส่วนราชการนั้นลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มี   
การแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย        
 (4) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล 
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน             
  (5) กรณีข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการอ่ืนๆ  
ภายในกรมศุลกากร ให้หัวหน้าส่วนราชการตามสังกัดที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติหน้ าที่อยู่  ณ วันที่           
1 มีนาคม 2563 เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเงินเลื่อนเงินเดือน         
โดยให้ตัดยอดจ านวนคนและจ านวนวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการออกจากส่วนราชการต้นสังกัดไปไว้ที่สังกัดปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้น าผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการผู้นั้นทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (6) กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานอ่ืนเป็นการประจ า ซึ่งอยู่นอกกรมฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ        
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว และน าอัตราเงินเดือนของผู้นั้นไปค านวณ
รวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ผู้นั้น
ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล้วส่งผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  

 3. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการกรมศุลกากร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในบังคับบัญชา ส าหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เพ่ือเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2563    

 4. การบริหารวงเงิน  โดยแยกวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

        กลุ่มที่  1  ประเภทอ านวยการระดับสูง   
        กลุ่มที่  ๒  ประเภทอ านวยการระดับต้น 
        กลุ่มที่  ๓  ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
        กลุ่มที่  ๔  ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
        กลุ่มที่  5  ประเภทวิชาการ  (ระดับช านาญการพิเศษ, ระดับช านาญการ, และระดับ
ปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป (ระดับอาวุโส, ระดับช านาญงาน, และระดับปฏิบัติงาน)   
 
 
 
 
 

          / ๕. ก าหนด ... 
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 5. ก าหนดผู้มีอ านาจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตาราง ดังนี้ 

ประเภท/ระดับต าแหน่ง  ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น 
 เพื่อประกอบการประเมินฯ 

 ผู้มีอ านาจประเมินฯ  
(ตาม ว ๒๐/๒๕๕๒ ข้อ ๒ ) 

๑. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ - อธิบดี 

๒. ประเภทอ านวยการ (ระดับสูง และระดับต้น)    
    ๒.๑ ผอ.กอง ผอ.ส านักงาน ผอ.ศูนย์ และ ผอ.ภาค 1-4  รองอธิบดี/ทปษ. ที่ก ากับดแูล 

อธิบดี     ๒.๒ นายด่านฯ (อส.) และนายด่านฯ (อต.)   ผอ.ภาค/รองอธิบดี/ทปษ. 
ที่ก ากับดูแล 

    ๒.๓ บรัสเซลส์ (อส.)/ฮ่องกง (อต.) - 
๓. ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 
   ๓.๑  ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ 

 
ผอ.กอง/ผอ.ส านักงาน/ 
ผอ.ศูนย์รองอธิบดี/ทปษ. 

 ทีก่ ากับดูแล 

อธิบดี 

   ๓.๒  ผอ.กวางโจว (ชพ.) - อธิบดี 
   ๓.3  ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจ า 
          หน้าห้องผู้บริหาร และข้าราชการที่ 
          ชว่ยราชการผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา อธิบดี/รองอธิบดี/ทปษ. 
ที่ก ากับดูแล 

   ๓.4  ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ   
          เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผล 
          การปฏิบัติราชการ (ช่วยเป็นการประจ า) 

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน 
ที่ข้าราชการไปช่วยราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการที่
ข้าราชการไปช่วยฯ 

 (ตาม ว 12/2555 ข้อ 1) 

    ๓.5  ข้าราชการที่ไปช่วยราชการนอกกรมฯ (ช่วย
เป็นการครั้งคราว) 

ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน 
ที่ข้าราชการไปช่วยราชการ  

ส่วนราชการต้นสังกัด 

    ๓.6 ข้าราชการประเภทวิชาการ (ระดับ  
          ช านาญการพิเศษ,ระดับช านาญการและ 
          ระดับปฏิบัติการ) และประเภททั่วไป (ระดับ

อาวุโส, ระดับช านาญงาน, และระดับ
ปฏิบัติงาน) ที่สังกัดหน่วยงานระดับกอง/
ส านักงาน/ศูนย์ กลุ่ม และด่านศุลกากร 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น มอบอ านาจให้หัวหน้า      
ส่วนราชการระดับกอง/
ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม             

เป็นผู้ประเมินฯ                  

  
 6. จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่ม
เป็นผู้บริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในบังคับบัญชา ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการและ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในอัตราร้อยละ 2.981 ของฐานเงินเดือนข้าราชการ 
ณ วันที ่1 มีนาคม 2563   
 

           

 

/ 7. วธิีการ ... 

 



 
- ๔ -  

 7. วิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

                     (1) ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท  
และระดับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่       
25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347    
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
   (2) ให้ผู้มีอ านาจบริหารวงเงิน พิจารณาก าหนดอัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการแต่ละคน ตามช่วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในบังคับบัญชา ภายในวงเงิน
ที่ ได้รับจัดสรร ทั้ งนี้ ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ เลื่อนได้ในอัตรา              
ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ    
       การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
  (3) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับต าแหน่ง     
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการคิดเป็นร้อยละของฐานในการค านวณ    
ที่ก าหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 6 หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
    (4) ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจบริหารวงเงิน น าผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ        
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจก าหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า 5 ระดับก็ได้        
โดยจะต้องประกาศระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยที่ก าหนดเพ่ิมเติมให้ข้าราชการในสังกัด 
ได้รับทราบทั่วกันก่อนการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการทุกครั้ง 
  (5) ให้หัวหน้าส่วนราชการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ(Competency) 
ในระดับใกล้เคียงกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบที่ผ่าน ๆ มา (กรณีตัวอย่าง
รอบที่ผ่านมา : รอบที่ 2/2562 มีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย = ……91.63………)      

     ตัวอย่างการก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม     
จากที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมฯ ที่ 236/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558            
      ตัวอย่างที่ 1   การก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม 
ในระดับ ดีเด่น  

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
  ดีเด่น (A+) 95 – 100 
 ดีเด่น (A) 90 – 94.99 
 ดีมาก  80 – 89.99 
  ดี  70 – 79.99 
  พอใช้ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

           
 
 
 

/ ตัวอย่างท่ี ๒ ... 
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      ตัวอย่างที่ 2  การก าหนดระดับการประเมินและช่วงคะแนนการประเมินย่อยเพ่ิมเติม 
ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก 
 

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนนการประเมิน 
  ดีเด่น (A+) 95 – 100 
 ดีเด่น (A) 90 – 94.99 
 ดีมาก (B+) 85 – 89.99 
   ดีมาก (B) 80 – 84.99 
  ดี  70 – 79.99 
  พอใช้ 60 – 69.99 
  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 

 8. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้    
 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60  
  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
  (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ที่ ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
  (7) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
   (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องลาป่วย-ลากิจ รวมกันไม่เกิน 12 ครั้ง หรือลาป่วย-ลากิจ 
รวมกันไม่เกิน 23 วันท าการ  
  (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องไม่มาท างานสายเกิน 6 ครั้ง 
  (10) ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย   
    (11) ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่ง    
เลื่อนเงินเดือน จัดให้มีการแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
   (12) กรณีที่ข้าราชการที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60) 
ให้จัดท า “ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง” เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับผู้บังคับบัญชา (รายละเอียด
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ         
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 
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