
 

 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  

และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
……………………….. 

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และได้ด าเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไปแล้ว  นั้น 

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 9 แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมศุลกากรฉบับดังกล่าว 
ที่ก าหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง รวมทั้งก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  รายชื ่อผู ้สอบผ่านการสอบเพื ่อวัดความรู ้ความสามารถที ่ใช ้เฉพาะต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 ให้ผู้ผ่านการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ เข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันและเวลาสอบ ต าแหน่ง  เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันศุกร์ที ่
4 พฤษภาคม 2561 

รายงานตัว 
เวลา 08.00 น.  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 
อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

สอบสัมภาษณ์เวลา 
09.00 – 12.00 น. 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
 

611101000004 
ถึง 

611101001102 
 

ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร 
ชั้น 15           
อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร 
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 สิ่งที่ผู้ เข้าสอบจะต้องน ามายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยการสอบสัมภาษณ์ 
 1. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน 

2. ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง
ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถ
น าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให้ 
โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร
มายื่นแทน 
 3.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าว
แสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือใบเหลือง ) 
หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 ก หรือใบชมพู) หรือใบรับรองข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูล
การสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 5. หนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
(ฉบับจริง)พร้อมส า เนา จ านวน 1 ฉบับ  ในกรณีที ่ยื ่นหนังส ือร ับรองผลการสอบ เ พื ่อว ัดความรู้
ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโท ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท เพ่ิมอีก 1 ฉบับ  
 6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 7.  ส าเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8)  ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) จ านวน 1 ฉบับ  
 8. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

/ทั้งนี้ ... 



 

- 3 - 

 ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู ้สมัครสอบเขียนค ารับรอง ว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
และ ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐาน
และเอกสารทุกหน้า อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้เข้าสอบ
มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ 
ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้เข้าสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ 
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี 
 2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 3. ต้องน าเอกสารมายื่นในวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 3. การประกาศการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
 เนื่องจากกรมศุลกากร จะต้องด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้ที่สอบผ่านฯ 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือไม่ และในกรณีที่มีปัญหาคุณวุฒิการศึกษาไม่ชัดเจน
ว่าตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือไม่ กรมศุลกากรจะต้องให้ส านักงาน ก.พ. ตรวจรับรองคุณวุฒิการศึกษา
อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

 หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งตามวัน เวลา  
และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าสอบครั้งนี้ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

 กรมศุลกากร ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์    
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ
หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 
0 2667 7000 ต่อ 5087 - 88, 0 2667 6352 - 53 หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2667 6932 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่   11   เมษายน  พ.ศ.  2561 
 
 (ลงชื่อ)     กุลิศ  สมบัติศิริ 
 (นายกุลิศ  สมบัติศิริ) 
 อธิบดีกรมศุลกากร 

http://job.customs.go.th/









