






เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)    

ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. สืบค้น ติดตาม ประมวล และรวบรวมข้อมูลด้าน นโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อแนะนำ
ขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission 
Taxation and Customs Union Directorate) และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นชิ้นงาน   
เพ่ือนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส์ ดังนี้ 
  - จดหมายข่าว CPMU เดือนละ 1 ฉบับ (ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ประจำเดือน) 
  - รายงานการศึกษากฎหมาย นโยบาย และมาตรการศุลกากรในต่างประเทศ ไตรมาสละ 1 ฉบับ 
  - รายงานความเคลื่อนไหวนโยบาย มาตรการ ข้อเสนอแนะทางศุลกากร เดือนละ 7 เรื่อง 
  - Infographic เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  - ฐานข้อมูล (Database) คำศัพทศ์ุลกากรภาษาอังกฤษ 
  - บทสัมภาษณ์ (interviews) กับบคุคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 

  2. รับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของสำนักงาน 
ที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้แก่ เว็บไซต์และ Facebook โดย                 
การนำเสนอข้อมูล (upload) ปรับปรุงข้อมูล (update) และจัดการข้อมูล (manage) ให้มีความเป็นระเบียบ 
ถูกต้อง และเป็นปจัจบุัน 

  3. ตอบข้อซักถามผ่านทางสื่อออนไลน์ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทั้งนี้ การตอบข้อซักถามดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ก่อน   

  4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำ         
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ และประสานงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ งานแปลเอกสาร การเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา การบันทึกรายงานการประชุม และงานสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่ปรึกษา    
การศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุบรัสเซลส์ 

 

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

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 



ใบสมัคร 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล โครงการ Customs Policy Monitoring Unit (CPMU) 

ของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
----------------------------------------------- 

 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-นามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................................................................  
ที่อยู่ติดต่อได้ 
................................................................................. ......................... 
…………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................. ........ 
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................... ....... 
E-mail : ………………………………………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
.......................................... 

อายุ  
......................................... 

สถานภาพ 
(   )  โสด      (   )  สมรส 
(   )  หย่าร้าง  
(   ) อ่ืนๆ .......................   

เชื้อชาติ 
......................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ........ 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด............................... 
วัน เดือน ปีที่ออกบัตร.....................บัตรหมดอายุ............................ 

สัญชาติ 
…………………………………... 

อาชีพปัจจุบัน ........................................................................................ ...................................................................................... 
 
 

2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 
ปี พ.ศ. 

สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก จาก ถึง 
    

  
    

  
    

  
 

หลักสูตรเพิ่มเติม การฝึกอบรม 
 
 
 
 

 

 

3.  ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าให้ช่วง 3 ปีหลัง) (ถ้ามี) 
ปี พ.ศ. ชื่อและที่อยู่ 

ของหน่วยงาน 
ต าแหน่งงานและ 

หน้าที่โดยย่อ จาก ถึง 
    

รูปถ่ายขนาด 
2 นิ้ว 



2 
 
    
    
    
    
    
 
โปรดระบุความส าเร็จของงานที่ท าผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้ 
อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ  
    4.1  ภาษา 
 ภาษาไทย 
 พูด ระดับ    ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย 
 อ่าน ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย 
 เขียน ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย 
 ภาษาอังกฤษ 
 พูด ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย 
 อ่าน ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย 
 เขียน ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย 



3 
 
 ภาษาอ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 
 พูด ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย 
 อ่าน ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย 
 เขียน ระดับ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  นอ้ย 
    4.2  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. บุคคลอ้างอิง (โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน) 

ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบัน 
และโทรศัพท์ 

ระบุความสัมพันธ์กับท่าน 

    
    
 
6. กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่ติดต่อได้ชื่อ................................................... .............. นามสกุล...................................................... 
    ที่อยู่........................................................................................................................................................................ ......... 
    โทรศัพท์...................................................................................................... เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร.................................... 

  ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ 
ตรงกับความจริงให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
 
     (ลงชื่อ).....................................................................................ผู้สมัคร 
           (........................................................................................) 
     ยื่นใบสมัครวันที่...........เดือน............................. พ.ศ. ................ 
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