
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และระเบียบปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 

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

ตามที่ ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  18 เมษายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร 
เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ต าแหน่ง
พนักงานประจ าส านักงาน และต าแหน่งศุลการักษ์  โดยกรมศุลกากรจะประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565  นั้น  

กรมศุลกากรจึงขอประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต รายละเอียดดังนี้ 

ก าหนดการสอบ 
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 

เวลา 09.00 - 11.00 น. 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สถานที่ในการประเมินฯ : อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต  
ห้องสอบ : The Deck 1 

ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินฯ 

นิติกร 652201000001 - 652201000564 กรมศุลกากรเป็นผู้จัดเตรียม 
ปากกาหมึกสีน้ าเงิน  
ดินสอด า 2B และ ยางลบ 
ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 652202000001 - 652202000311 
พนักงานประจ าส านักงาน 652203000001 - 652203000645 
ศุลการักษ์ 652204000001 - 652204000572 
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 กรมศุลกากรจะเรียกผู้เข้ารับการประเมินฯ เข้าห้องสอบ ในเวลาประมาณ 08.00 น.  
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินฯ ในเวลา 08.30 น. และเริ่มประเมินฯ เวลา  09.00 น.  
โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ใช้อุปกรณ์และกระดาษค าตอบที่กรมศุลกากรจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 

2. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 2.1 ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องน าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่แสดง 

ผลการตรวจ ซึ่งยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้ารับการประเมินฯ ในระยะเวลาไม่เกิน  
72 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จนถึงวันประเมินฯ) โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจ
แบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจโดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ (เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือจังหวัด คลินิก ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ 
หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม) มาแสดงเพ่ือเข้ารับการประเมินฯ ห้ามผู้เข้ารับการประเมินฯ  
น าผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองมาแสดง ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับ 
การประเมินฯ ไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารฉบับจริงดังกล่าวมาแสดง หรือมีเอกสารดังกล่าวมาแสดงแต่ระยะเวลา
ตรวจเกิน 72 ชั่วโมง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ 

 2.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่ประเมินฯ 
2.3 ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประเมินฯ 

โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่ประเมินฯ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  มีค่าเกิน 
37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบรวม โดยจะจัดสถานที่แยกให้ประเมินฯ โดยเฉพาะ 
 อนึ่ ง ผู้ เข้ารับการประเมินฯ ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ก่อนเข้ารับการประเมินฯ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จนถึงวันประเมินฯ) 
ให้ ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานส่ งไปยั งศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  รั งสิต  ผ่ านทาง Application LINE  
ที่ ID LINE : @tutesting ภายในวันศุกร์ที่  17 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. โดยผู้ เข้ารับการประเมินฯ 
สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 09 5375 2021 และ 06 4827 3188 เฉพาะใน
วันและเวลาราชการ  
 ทั้งนี้ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  
ในครั้งนี้ กรมศุลกากรด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

 3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 3.1 ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องแต่งกายตามที่กรมศุลกากรก าหนด ดังนี้ 

 3.1.1 สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอวี แขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีปกและกระเป๋า  
ไม่มีกระดุม โบว์ และ/หรือเครื่องประดับตกแต่งบนเสื้อ ไม่มีเย็บระบายเป็นชั้น ๆ และสวมกางเกงวอร์มขายาว               
สีด า หรือ สีน้ าเงินเท่านั้น 

3.1.2 ขณะท าการประเมินฯ ต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง ไว้ข้างโต๊ะที่นั่งสอบ 
3.1.3 ห้ามสวมนาฬิกา แหวน ต่างหู สร้อยคอ เครื่องประดับอื่น ๆ หรือวัสดุตกแต่ง

ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
3.1.4 ผู้ เข้ารับการประเมินฯ ทั้ งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ผมยาวปิดใบหู               

จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผมแบบเรียบ 
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3.1.5 สุภาพสตรีที ่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื ้อยืดแขนยาวสีขาว       
และ/หรือ ใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ สีสุภาพ) โดยใช้เข็มกลัด (ท่ีไม่มีเครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง 

3.1.6 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้อง แขนสั้น (สีสุภาพ) ไม่มีลวดลาย              
ไม่มีกระเป๋า ไม่มีกระดุม โบว์ และ/หรือ เครื่องประดับตกแต่งบนชุด และไม่เย็บระบายเป็นชั้น ๆ 
 3.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ 
และห้องสอบ 
 3.3 หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
  3.3.1 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ฉบับจริง หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมินฯ ให้ใช้ใบรับรอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูล
การสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  

3.3.2 บัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตและลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบ
ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ห้ามพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบด้วยกระดาษใช้แล้วที่ปรากฏข้อความใด ๆ 
  หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 มาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 
 3.4 การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

3.4.1 ผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มท าการประเมินฯ 
ไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ 
  3.4.2 ผู้ เข้ารับการประเมินฯ จะต้องนั่ งสอบตามที่นั่ งสอบและห้องสอบ               
ที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบจะถูกยุติการประเมินฯ และไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
  3.4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบโดยเคร่งครัด 

3.4.4 ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาประเมินฯ                    
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรืออยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

3.4.5 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินฯ 
คนอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  3.4.6 ห้ามสูบบุหรี่ หรือส่งเสียง หรือกระท าการอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
  3.4.7 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือน าข้อสอบ และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 
   3.4.8 เมื่อหมดเวลาประเมินฯ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุด 
ท าข้อสอบต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
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 3.5 ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart watch) เครื่องประดับทุกชนิด 
ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ กุญแจ กุญแจรีโมทรถยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
เครื ่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกภาพ บันทึกข้อมูล และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ กระเป๋าสัมภาระ หรือวัสดุอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ เข้าไปในห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 

 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือกรณีตรวจพบว่า มีการทุจริต หรือพยายามทุจริต 
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ หรือให้ยุติการประเมินฯ 
และ/หรือ งดการตรวจให้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) นี้ 

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
(สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  

 กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
ในวันศุกร์ที่  22 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี  กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร https://www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือทางเว็บไซต์ https://job.customs.go.th 

 

 ประกาศ  ณ   วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 

        (ลงชื่อ)        นันท์ฐิตา  ศิริคุปต ์
   (นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต)์ 

    รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
    อธิบดีกรมศุลกากร 

 



หมายเหต ุ

1. ผู้สมัครฯ สามารถตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบของตนเองได้ ที่ประกาศกรมศุลกากร  

ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน และ

ต าแหน่งศุลการักษ ์หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผู้สมัครฯ สามารถพมิพ์บัตรประจ าตัวสอบทีม่ีเลขประจ าตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที ่2 มิ.ย. 2565 

เป็นต้นไป ทางเว็บไซต ์https://job.customs.go.th/ 

 

3. กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้ารับการประเมินฯ  

ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จนถึงวันประเมินฯ) ให้ติดต่อ

พร้อมแนบหลักฐานส่งไปยังศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ผ่านทาง Application LINE  

ที่  ID LINE : @tutesting ภายในวันศุกร์ที่  17 มิถุนายน 2565 เวล า 16.30 น.  

โดยผู้สมัครฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 09 5375 2021 

และ 06 4827 3188 เฉพาะในวันและเวลาราชการ 

 



ผูเขารับการประเมินฯ ตองเตรียมตัวอยางไร?
* ไมอนุญาตใหผูปกครอง ญาติ หรือผูติดตาม ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการประเมินฯ เขามาในพื้นที่

** สนามสอบมีที่ฝากของจำกัด ผูเขารับการประเมินฯ ไมควรนำสิ่งของมีคาติดตัวมาเขารับการประเมินฯ

1. บัตรประจำตัวประชาชน 
หรือบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถายและเลขประจำตัวประชาชน 

13 หลัก หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง

2. บัตรประจำตัวสอบ
ที่พิมพจากอินเทอรเน็ต และลงลายมือชื่อใหครบถวน 

หามพิมพบัตรประจำตัวสอบดวยกระดาษใชแลวที่ปรากฎขอความใด ๆ

4. อุปกรณที่ใชในการประเมินฯ
กรมศุลกากรเปนผูจัดเตรียมปากกาหมึกสีน้ำเงิน ดินสอดำ 2B และยางลบ

ใหผูเขารับการประเมินฯ

มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
ผูเขารับการประเมินฯ ตองมาถึงหองสอบกอนเวลาสอบอยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการ ดังนี้

● ผูเขารับการประเมินฯ ทุกคนตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาในหองสอบ

● ผูเขารับการประเมินฯ ทุกคนตองแสดงใบรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   ที่ยืนยันวาไมพบเชื้อในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง
● ผูเขารับการประเมินฯ ทุกคนควรลางมือดวยสบู หรือใชแอลกอฮอลลางมือ 

   ณ จุดใหบริการ กอน – หลัง เขาหองสอบทุกครั้ง

o

o o

3. ใบรับรองการตรวจหาเชื้อจากสถานพยาบาล หรือ 
สถานที่ตรวจ ฉบับจริง
ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่แสดงผลการตรวจวา ไมมีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

กอนเขาประเมินฯ ไมเกิน 72 ชั่วโมง (ระหวางวันที่ 15 มิ.ย. 2565 จนถึงวันประเมินฯ) โดยการตรวจแบบ 

RT-PCR หรือการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งตรวจโดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ 

(เชน โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน คลินิกศูนยปฏิบัติการทางการแพทยหรือรานขายยาที่เขารวมโครงการ 

หมอพรอม) หามนำผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ตรวจหาเชื้อดวยตนเองมาแสดง
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1) แสดงใบรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยืนยันวาไมพบเชื้อในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง

2) ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาพื้นที่สอบ อุณหภูมิรางกายตองต่ำกวา 37.5  C (หากอุณหภูมิรางกาย

เกิน 37.5  C ใหนั่งพัก 5 นาที แลววัดซ้ำอีกครั้ง หากอุณหภูมิรางกายยังคงเกิน 37.5  C จะไมไดรับอนุญาต 

ใหเขาหองสอบรวม โดยจะจัดสถานที่แยกใหเขารับการประเมินฯ โดยเฉพาะ)



- ตวัอย่าง -
ใบรบัรองการตรวจหาเชื�อจากสถานที�ตรวจ





- ตัวอย่าง -
หมายเหตุ
1. กรณีข้อมูลผลการตรวจจากร้านขายยาหรือสถานที่ตรวจ
ที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม ไม่มีการออกเอกสารหลักฐานฉบับจริงให้ 
ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ถ่ายภาพหน้าจอข้อมูลจากแอพริเคชั่น
หมอพร้อม แล้วพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ แล้วใช้ยื่นในวันประเมินฯ 
โดยต้องมีข้อมูล ดังนี้

1.1 ช่ือ-นามสกุล 
1.2 วันและเวลาที่ตรวจ (ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 2565 จนถึง

วันประเมินฯ) 
1.3 ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลการตรวจ และสถานที่ตรวจ

2. กรณีข้อมูลผลการตรวจจากร้านขายยาหรือสถานที่ตรวจ
ที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม ไม่มีการออกเอกสารหลักฐานฉบับจริงให้ 
แต่มีไฟล์ข้อมูลผลการตรวจ ซึ่งมีรายละเอียดตาม ข้อ 1.1-1.3
ให้พิมพ์ไฟล์ข้อมูลดังกล่าวลงบนกระดาษ โดยไม่ต้องมีลายเซ็น
ผู้ตรวจแล้วใช้ยื่นในวันประเมินฯ 
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แตงกายเขารับการประเมินฯ 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. ผูเขารับการประเมินฯ ที่ผมยาวปดใบหูจะตอง 

    รวบผมใหเรียบรอยดวยหนังยางรัดผมแบบเรียบ

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  

* ผูเขารับการประเมินฯ ตองสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดระยะเวลา    

   ที่อยูในสถานที่ประเมินฯ
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย

ค ำถำม เส้ือยืดแขนสัน้สีขำวมีโลโก้เล็ก ๆ ปักตรงหน้ำอก สำมำรถ
ใส่เข้ำห้องสอบได้หรือไม่ ? 
ค ำตอบ❌ ไม่ได้ เส้ือยืดแขนสัน้คอกลม หรือคอวีสีขำว ต้องไม่มี
โลโก้หรือตรำสัญลักษณ์ปัก หรือลำยสกรีนบริเวณหน้ำอกเส้ือ 
บริเวณด้ำนหลัง ด้ำนข้ำงแนวตะเข็บ บริเวณแขนเส้ือ หรือบริเวณ
ชำยเส้ือด้ำนล่ำง
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย

ค ำถำม กำงเกงวอร์มที่มีแถบด้ำนข้ำง สำมำรถใส่เข้ำห้องสอบ
ได้หรือไม่ ?
ค ำตอบ✔️ ได้ กำงเกงวอร์มสีด ำหรือสีน ้ำเงิน มีลวดลำย มีแถบ
ด้ำนข้ำง มซีิบ มีโลโก้หรือมีตรำสัญลักษณ์ สำมำรถใส่เข้ำห้องสอบได้

✔️
✔️ ✔️
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ค ำถำมท่ีพบบ่อย

ค ำถำม กำงเกงวอร์มที่ปลำยกำงเกงไมจ่ัม๊ขำ (ขำปล่อย) สำมำรถ
ใส่เข้ำห้องสอบได้หรือไม่ ? 
ค ำตอบ✔️ ได้ กำงเกงวอรม์สีด ำหรือสีน ้ำเงิน ท่ีปลำยกำงเกงจัม๊ขำ
หรือไมจ่ัม๊ขำ (ขำปล่อย) สำมำรถใส่เข้ำห้องสอบได้

✔️ ✔️
✔️



• Photo Image, BG & Icons designed by Freepik.com 

ค ำถำมท่ีพบบ่อย

ค ำถำม รองเท้ำแตะ สำมำรถใส่เข้ำห้องสอบได้หรือไม่ ? 
ค ำตอบ✔️ ได้ รองเท้ำทุกประเภท สำมำรถใส่เข้ำห้องสอบได้

โดยให้ถอดไว้ข้ำงโต๊ะที่นัง่สอบก่อนเร่ิมกำรประเมินฯ

✔️
✔️

✔️
✔️



แผนที่สนามสอบกรมศุลกากร
วันเสารที่ 18 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 - 11.00 น.




