
 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน  

……………………….. 

 ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนด
จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 
11 ธันวาคม 2556 กรมศุลกากรจึงก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน 
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ส าหรับวัน เวลาและสถานที่สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง  

 2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง               
ตามวัน เวลาและสถานที่สอบ ดังนี้ 

ก าหนดการสอบ 
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ต าแหน่ง:  นิติกรปฏิบัติการ 
เลขประจ าตัวสอบ อาคาร/ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

641101000001 - 641101001679 
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

ห้องสอบ The Deck 1 
กรมศุลกากร 

เป็นผู้จัดเตรียม  
ปากกาหมึกสีน้ าเงิน  
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 
641101001680 - 641101002356 

อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
ห้องสอบ The Deck 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ต าแหน่ง... 



 - 2 - 

 

ต าแหน่ง:  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชีปฏิบัติงาน 
เลขประจ าตัวสอบ อาคาร/ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการสอบ 

641102000234 
(ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย)  

อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
ห้องสอบ The Deck 1 

กรมศุลกากร 
เป็นผู้จัดเตรียม  

ปากกาหมึกสีน้ าเงิน  
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 

641102000001 – 641102000233 
และ 

641102000235 - 641102000496 

อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
ห้องสอบ The Deck 2 

 

ต าแหน่ง:  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เลขประจ าตัวสอบ อาคาร/ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

641103000001 - 641103000504 
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

ห้องสอบ The Deck 2 
กรมศุลกากร 

เป็นผู้จัดเตรียม  
ปากกาหมึกสีน้ าเงิน  
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 
641103000505 - 641103000707 

อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 
ห้องสอบ The Circle 

 

ต าแหน่ง:  เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 
เลขประจ าตัวสอบ อาคาร/ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

641104000001 - 641104000247 
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

ห้องสอบ The Circle 
กรมศุลกากร 

เป็นผู้จัดเตรียม  
ปากกาหมึกสีน้ าเงิน 
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 

641104000248 - 641104000319 
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

ห้องสอบ 105 

641104000320 - 641104000443 
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

ห้องสอบ 201 

641104000444 - 641104000497 
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

ห้องสอบ 202 

641104000498 - 641104000683 
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

ห้องสอบ 203 

641104000684 - 641104000956 
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

หอ้งสอบ West Wing 

641104000957 - 641104001132 
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

ห้องสอบ East Wing 

 3. กรมศุลกากร จะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ ในเวลาประมาณ 08.00 น. เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบในเวลา 08.30 น. และเริ ่มสอบเวลา 09.00  น. โดยให้ผู ้เข้าสอบใช้
อุปกรณ์และกระดาษค าตอบที่กรมศุลกากรจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น  

 

 /(ข) ระเบียบ... 



 - 3 - 
 

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 1. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ 
และวิธีการสอบตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 
 2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  2.1 ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายตามท่ีกรมศุลกากรก าหนด ดังนี้ 
 2.1.1 สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอวี แขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีปก
และกระเป๋า ไม่มีกระดุม โบว์ และ/หรือเครื่องประดับตกแต่งบนเสื้อ ไม่มีเย็บระบายเป็นชั้น ๆ และสวมกางเกงวอร์ม
ขายาวสีด า หรือ สีน้ าเงินเท่านั้น 
 2.1.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ 
 2.1.3 ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณ
สนามสอบ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน  
37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบรวม โดยจะจัดสถานที่แยกให้สอบโดยเฉพาะ 
 2.1.4 ขณะท าการสอบต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง ไว้ข้างโต๊ะที่นั่งสอบ 
 2.1.5 ห้ามสวมนาฬิกา แหวน ต่างหู สร้อยคอ เครื่องประดับอ่ืน ๆ หรือวัสดุ
ตกแต่งทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 2.1.6 ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผม
ให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผมแบบเรียบ 
 2.1.7 สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาว
และ/หรือ ใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ สีสุภาพ) โดยใช้เข็มกลัด (ท่ีไม่มีเครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง 
 2.1.8 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้อง แขนสั้น (สีสุภาพ) ไม่มีลวดลาย 
ไม่มีกระเป๋า ไม่มีกระดุม โบว์ และ/หรือ เครื่องประดับตกแต่งบนชุด และไม่เย็บระบายเป็นชั้น ๆ   
  2.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
  2.3  หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 2.3.1 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม 
หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ
ให้ใช้เอกสารรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ   
 2.3.2 พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อ
ในบัตรประจ าตัวสอบให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ห้ามพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบด้วยกระดาษใช้แล้วที่ปรากฏข้อความใด ๆ  
 หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 มาแสดงจะไม่อนุญาตให้
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 2.4 การสอบข้อเขียน 
 2.4.1 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มท าการสอบไปแล้ว 
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  
  
  

/2.4.2 ผู้เข้าสอบ... 
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 2.4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใด
นั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 2.4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
 2.4.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรืออยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 2.4.5 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอ่ืน 
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 2.4.6 ห้ามสูบบุหรี่ หรือส่งเสียง หรือกระท าการอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
 2.4.7 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือน าข้อสอบ และกระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 
 2.4.8 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุด
ท าข้อสอบ ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

 2.5 ห้ ามน าโทรศัพท์ มื อถือ  นาฬิ กา นาฬิ กาโทรศัพท์  (Smart watch) 
เครื่องประดับทุกชนิด ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ กุญแจ กุญแจรีโมทรถยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกภาพ บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ 
กระเป๋าสัมภาระ หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันฯ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด  

 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือกรณี
ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือพยายามทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และ/หรืองดการตรวจให้คะแนนการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ  
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที ่ 2  เมษายน  พ.ศ.  25๖4 

 (ลงชื่อ)     พชร  อนันตศิลป์ 
 (นายพชร  อนันตศิลป์) 
   อธิบดีกรมศุลกากร 
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แตงกายเขาสอบ อยางไร ?
1. สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอวี แขนสั้น สีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีปก 

    ไมมีกระเปา ไมมีกระดุม โบว และ/หรือเครื่องประดับตกแตงบนเสื้อ 

    ไมมีเย็บระบายเปนชั้น ๆ

2. สวมกางเกงวอรมขายาวสีดำ หรือสีน้ำเงินเทานั้น

3. ตองสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผา

4. หามสวมนาิกา แหวน ตางหู สรอยคอ เครื่องประดับอื่น ๆ 

    หรือวัสดุตกแตงทุกชนิด    หรือวัสดุตกแตงทุกชนิดเขาหองสอบ

5. ผูเขาสอบที่ผมยาวปดใบหู จะตองรวบผม

    ใหเรียบรอยดวยหนังยางรัดผมแบบเรียบ

6. สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม 

    อนุญาตใหสวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาว และ/หรือ

    ใสผาคลุมศีรษะ (ฮิญาบ สีสุภาพ) โดยใชเข็มกลัด 

    (ที่ไมใชเครื่องประดับ) ติดไวดานหลัง

7. สตรีมีครรภอนุญาตใหสวมชุดคลุมทอง 7. สตรีมีครรภอนุญาตใหสวมชุดคลุมทอง แขนสั้น (สีสุภาพ) 

    ไมมีลวดลาย ไมมีกระเปา ไมมีกระดุม โบว และ/หรือ 

    เครื่องประดับตกแตงบนชุด และไมเย็บระบายเปนชั้น ๆ  



ผูเขาสอบตองเตรียมตัวอยางไร?
*ไมอนุญาตใหผูปกครอง ญาติ หรือผูติดตาม ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการสอบเขามาในพื้นที่สอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชน 
หรือบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถายและเลขประจำตัวประชาชน 

13 หลัก หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง

2. บัตรประจำตัวสอบ ที่พิมพจากอินเทอรเน็ต
ซึ่งติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ถายไวไมเกิน 1 ป 

(นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อใหครบถวน 

หามพิมพบัตรประจำตัวสอบดวยกระดาษใชแลวที่ปรากฏขอความใด ๆ 

3. อุปกรณที่ใชในการสอบ
กรมศุลกากรเปนผูจัดเตรียมปากกาหมึกสีน้ำเงิน ดินสอดำ 2B และยางลบ

ใหผูเขาสอบ

มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

ผูเขาสอบตองมาถึงหองสอบกอนเวลาสอบอยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการ ดังนี้
               กรมศุลกากรจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาพื้นที่สอบ อุณหภูมิรางกายตองต่ำกวา 37.5  C 

               (หากอุณหภูมิรางกายเกิน 37.5  C ใหนั่งพัก 5 นาที แลววัดซ้ำอีกครั้ง หากอุณหภูมิรางกายยังคงเกิน

               37.5  C จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบรวม โดยจะจัดสถานที่แยกใหสอบโดยเฉพาะ)

● ผูเขาสอบทุกคนตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาเขาหองสอบ

● ผูเขาสอบทุกคนควรลางมือดวยสบู หรือใชแอลกอฮอลลางมือ 

  ณ จุดใหบริการ กอน – หลัง เขาหองสอบทุกครั้ง

o

o

o
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แผนที่เดินทาง
ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต (ศูนยสอบ)



แผนที่สนามสอบกรมศุลกากร
วันอาทิตยที่ 2 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 11.00 น.



แผนผังหองสอบศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต (ศูนยสอบ)
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