
 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง เลื่อนก าหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ  

……………………….. 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ                         
โดยก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 วันอาทิตย์ที่  4 กันยายน 2565                  
และวันอาทิตย์ที ่11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร  นั้น 

เพ่ือให้การสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปัจจุบัน กรมศุลกากรจึงขอเลื่อนก าหนดการสอบแข่งขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 วันอาทิตย์ที่           
23 ตุลาคม 2565 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบผ่าน
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ให้คงเดิม            
ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัด                 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ                        
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ให้ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร

ปฏิบัติการ เข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 
วันอาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม 2565 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 และวันอาทิตย์ท่ี 30 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 

วันสอบ เวลาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 
วันเสาร์ที่ 

22 ตุลาคม 2565 
 

รอบเช้า :  
รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

642101000001  
ถึง 

642101000741 

ห้องประชุมชั้น 16  
อาคาร 120 ป ี
กรมศุลกากร 

รอบบ่าย :  
รายงานตัว เวลา 12.00 - 13.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

642101000745  
ถึง 

642101001609 
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วันสอบ เวลาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 
วันอาทิตย์ท่ี  

23 ตุลาคม 2565 
รอบเช้า :  
รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

642101001613 
ถึง 

 642101002975 

ห้องประชุมชั้น 16  
อาคาร 120 ป ี
กรมศุลกากร 

รอบบ่าย :  
รายงานตัว เวลา 12.00 - 13.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

642101002977 
ถึง 

642101004765 
 

วันเสาร์ที่ 
29 ตุลาคม 2565 

 

รอบเช้า :  
รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

642101004771 
ถึง 

642101006897 

ห้องประชุมชั้น 16  
อาคาร 120 ป ี
กรมศุลกากร 

รอบบ่าย :  
รายงานตัว เวลา 12.00 - 13.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

642101006903 
ถึง 

642101009338 
 

วันอาทิตย์ท่ี  
30 ตุลาคม 2565 

รอบเช้า :  
รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

642101009340 
ถึง 

642101011921 

ห้องประชุมชั้น 16  
อาคาร 120 ป ี
กรมศุลกากร 

รอบบ่าย :  
รายงานตัว เวลา 12.00 - 13.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

642101011974 
ถึง 

642101015255 
 

 กรมศุลกากรจะเรียกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงตามล าดับ
เลขประจ าตัวสอบ ก่อน – หลัง 

 2. สิ่งที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ จะต้องน ามายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยการสอบสัมภาษณ์ 
 2.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน  
 2.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ 
หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) โดยบัตร
หรือเอกสารทั้งหมดต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบให้ใช้
ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับ
ฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

/2.3 ส าเนา... 



- 3 - 
 

2.3 ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน  1  ฉบับ  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ โดยต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

กรณีผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
- อนุปริญญา 
ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาอนุปริญญาบัตร และส าเนาระเบียน

แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกล่าว ที่ใช้ในการศึกษานั้น เพ่ิมอีกจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
หรืออนุปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  
7 กรกฎาคม 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้  ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

2.4 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ให้แนบส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถท่ัวไปครั้งนั้น เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
2.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญ

การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ 
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า อนึ่ง กรณี
ตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ มีคุณสมบัติทั่วไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิ ที่สมัครสอบ ก.พ. 
มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 3. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ 
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 3.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
 3.2 เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 3.3 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) และระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 3.4 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องมารายงานตัวภายในเวลา 08.30 น. ของรอบเช้า หรือภายใน
เวลา 13.30 น. ของรอบบ่าย (ตามรอบการสอบสัมภาษณ์ที่ก าหนด)  
 3.5 ต้องน าเอกสาร ตามข้อ 2 มายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง
โดยการสอบสัมภาษณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  4.1 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ จะต้องน าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริง ที่แสดงผลการตรวจ
ซึ่งยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้าสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยการตรวจ
แบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจโดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ 
(เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือจังหวัด คลินิก  
ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม) มาแสดงเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ 
ห้ามผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ น าผลตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองมาแสดง 
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารฉบับจริงดังกล่าวมาแสดง หรือมีเอกสารดังกล่าวมาแสดง
แต่ระยะเวลาตรวจเกิน 72 ชั่วโมง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ จะต้องน าใบรับรอง   
หรือเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่แสดงผลการตรวจซึ่งยืนยันว่า ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้า
สอบสัมภาษณ์ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ดังนี้ 

วันสอบสัมภาษณ์ 
ระยะเวลาที่ต้องท าการตรวจ 

หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

1. วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 จนถึงวันสอบ 
2. วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2565 จนถึงวันสอบ 
3. วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 จนถึงวันสอบ 
4. วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2565 จนถึงวันสอบ 

 4.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบสัมภาษณ ์
 4.3 ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้
เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของกรมศุลกากร หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ โดยจะจัดให้สอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในครั้งนี้ กรมศุลกากร
ด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ประกอบกับมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

/5. ระเบียบ… 
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 5. ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้า
สอบสัมภาษณ์ 
 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้าสอบ
สัมภาษณ์ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 5.1 ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งไปยัง
ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ผ่านทาง Application 
LINE ที ่ID LINE : rccustoms ภายในวันและเวลา ดังต่อไปนี้ 

วันสอบสัมภาษณ์ 
ระยะเวลาส่งผลการตรวจ 

พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

1. วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ภายในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. 
2. วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ภายในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. 
3. วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ภายในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. 
4. วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ภายในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. 

 

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะส่งแบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐาน (แบบฟอร์มโควิด 19 ก และแบบฟอร์มโควิด 19 ข) 
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน โดยผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 09 5375 2021 และ 06 4827 3188 เฉพาะในวันและเวลาราชการ  
 5.2 จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐาน (แบบฟอร์มโควิด 19 ก) พร้อมเอกสาร
หลั กฐานตามข้ อ 2  ในรู ปแบบไฟล์ ข้ อมู ลทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์  (E-mail) ที่  E-mail address : 
recruit.thcustoms@gmail.com ชื่อเรื่องท่ีส่ง  

 

 

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 
ส่งภายในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. และผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่   
29 ตุลาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่  30 ตุลาคม 2565 ส่งภายในวันศุกร์ที่  28 ตุลาคม 2565                 
เวลา 12.00 น. หากไม่ด าเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ 
สละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะเข้ าสอบสัมภาษณ์  ในครั้ งนี้  และจะไม่ ได้ รับอนุญาตให้ เข้าสอบสัมภาษณ์                           
โดยกรมศุลกากรจะไม่รับพิจารณากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 5.3 เมื่อจัดส่งเอกสารตามข้อ 2 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ครบถ้วนแล้ว ให้จัดส่ง
แบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐาน (แบบฟอร์มโควิด 19 ข) พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
(EMS) ของไปรษณีย์ไทย หรือบริการด่วนพิเศษของเอกชนไปยังฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เท่านั้น โดยกรมศุลกากรจะถือวันที่          
ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ส่วนกรณีส่งเอกสารหลักฐานทางบริการ
ด่วนพิเศษของเอกชนจะถือวันที่ที่บริการเอกชนนั้น ๆ ลงรับพัสดุ ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่มิได้จัดส่งเอกสารหลักฐาน
ภายในก าหนดเวลาข้างต้น กรมศุลกากรสามารถตัดสิทธิในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 
/5.4 กรมศุลกากร… 
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 5.4 กรมศุลกากรจะด าเนินการจัดหาวิธีการสอบสัมภาษณ์ท่ีเหมาะสม ให้กับผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ 
รายดังกล่าว เช่น การใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เป็นต้น โดยจะด าเนินการ
สอบสัมภาษณ์ในวันและรอบการสอบสัมภาษณ์เดียวกันกับที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เท่านั้น 
  5.5 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และห้ามผู้มีสิทธิ
เข้าสอบฯ บันทึกการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น  หากตรวจพบ
ภายหลังว่า ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ บันทึกการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ จะถูกปรับตกในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ และไม่ได้รับ
การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ หรือในกรณีท่ีได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการก็จะไมม่ีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 6. การประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
 เนื่องจากกรมศุลกากร จะต้องด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้ที่สอบผ่านฯ ว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือไม่ และในกรณีที่มีปัญหาคุณวุฒิการศึกษาไม่ชัดเจนว่า
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือไม่ กรมศุลกากรจะต้องให้ส านักงาน ก.พ. ตรวจรับรองคุณวุฒิการศึกษา
อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร
ปฏิบัติการ ภายในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร https://www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://job.customs.go.th  

 หากผู้ ใดไม่มารายงานตัวเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งตามวัน  เวลา                 
และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่า
ผู้สมัครสอบรายนั้น จะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามประกาศ
กรมศุลกากรฉบับนี ้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

กรมศุลกากร ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ
หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 
0 2667 6305, 6352 - 6353, 0 2667 7000 ตอ่ 5088, 5822  

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 

 
   (ลงชื่อ)    พชร  อนันตศิลป์ 
   (นายพชร  อนันตศิลป์) 
   อธิบดีกรมศุลกากร 
 

/ร่าง พิมพ ์
/ตรวจ 



หมายเหต ุ

 ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัด 

ความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ได้ที่ประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  

26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ หรือสแกน QR CODE 

ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบรับรองแพทย 
   

             สถานท่ีตรวจ………………………………………………………… 
       วันท่ี……………………เดือน…………………….……พ.ศ……….…….. 
 
 ขาพเจา  นายแพทย/แพทยหญิง.(1)……………...……………………………….……………………………………………. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานท่ีปฏิบัติงานประจําหรืออยูท่ี……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
ไดตรวจรางกาย นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………….. 

บัตรประจําตัวประชาชน  
 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เม่ือวันท่ี………………………เดือน………………………………………พ.ศ………………………….ขอรับรองวา 
 
 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………….ไมเปนโรคดังตอไปนี้ 

(1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
(2) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอ 

การปฏิบัติงานในหนาท่ี ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
(6) ..........(ถาหากจําเปนตองตรวจหาโรคท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูรับการตรวจ 

ใหระบุในขอนี้)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย.(2)…………………………..………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
      ลงชื่อ……………………………………………………..แพทยผูตรวจรางกาย 
 
 
หมายเหตุ (1)  ตองเปนแพทยซ่ึงไดข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (2)  ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพียงใด หรือหายจากโรคท่ีเปนเหตุตองใหออกจากราชการ 
        ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชได 1 เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย   



- ตัวอย่าง -
หมายเหตุ
1. ต้องมีข้อมูล
- ช่ือ-นามสกุล
- วันและเวลาท่ีตรวจ (ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด)
- ชื่อผลิตภัณฑ์
- ผลการตรวจ
- สถานท่ีตรวจ
2. ถ่ายภาพหน้าจอแล้วพิมพ์
ออกมาเป็นกระดาษ หรือ
ในกรณีท่ีร้านขายยาหรือ
สถานท่ีตรวจท่ีเข้าโครงการ
หมอพร้อม ได้ส่งไฟล์ท่ีมี
ข้อมูลตามข้อ 1 ให้พิมพ์
ไฟล์ข้อมูลลงกระดาษ 
แล้วใช้ย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์



P1 รอบอาคาร 1

P2 รอบอาคาร 2

ข้อมูลพื้นที่จอดรถภายในกรมศุลกากร 
(จ านวนที่จอดรถโดยประมาณ 320 คัน)

P5

P4

P3 รอบอาคาร 3 และอาคาร 8

รอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ลานจอดหน้าโรงอาหาร

P6 ลานจอดหน้าสนามฟุตซอล

P1

P3

P2

P4

P5

P6

พื้นที่ภายในกรมศุลกากร
มีที่จอดรถจ ากัด

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ควรวางแผนการเดินทาง 
หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

โดยมาถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มรายงานตัว 
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

อาคารสโมสรศุลกากร 
กรมศุลกากร

ทางออก

ทางออก

ทางเข้า ปดิ


