
 

 

 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการในต าแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
……………………….. 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และข้อ 6 ของประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากรจึงก าหนดวัน เวลา 
สถานทีส่อบและระเบียบเกีย่วกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน ถ้าผู้ใด
สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ส าหรับวัน เวลา
และสถานทีส่อบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง  

 2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามวัน เวลา
และสถานที่สอบ ดังนี้ 

วัน เวลาสอบ ต าแหน่งและวิชาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานทีส่อบ อุปกรณ์ทีใ่ช้         
ในการสอบ 

วันอาทิตย์ที ่             
18 มีนาคม 2561 

เวลา 
09.00 – 11.00 น. 

นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ 

ทดสอบ  ความรู้
ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง  

611101000001 
ถึง 

611101001105 

ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ 
รังสิต 

ห้องสอบ :     
The Deck 1 

- ปากกาหมึก          
สีน  าเงิน  
- ดินสอด า 2B 
หรือมากกว่า  
- ยางลบ 
(ห้ามใช้น้ ายาหรือ
แถบลบค าผิด) 

 3. กรมศุลกากร จะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ ในเวลาประมาณ 08.00 น. เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบในเวลา 08.30 น. และเริ่มสอบเวลา 09.00 น. โดยให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ในการสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้เท่านั้น ส่วนกระดาษค าตอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบที่กรมศุลกากรจัดไว้ให้
โดยเฉพาะ 

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 1. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้ งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ 
และวิธีการสอบตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 
 

/2. ให้ผู้... 
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 2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  2.1 ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  โดยห้ามสวมใส่เสื อยืดคอกลม 
คอวี คอปาด เสื อไม่มีปก หรือเสื อไม่มีแขน กางเกงขาสั น กางเกงสามส่วน และรองเท้าแตะชนิดยาง
หรือฟองน  า และให้ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  
  2.2 เป็นหน้าทีข่องผู้เข้าสอบทีจ่ะต้องทราบวัน เวลา สถานทีส่อบ และห้องสอบ 
 2.3  หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
  2.3.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง 
เท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขบัรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตน
ในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือใบเหลือง) ฉบับจริง 
หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 ก หรือใบชมพู) หรือใบรับรอง
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ฉบับจริง 
ไปแสดงแทน ทั งนี  หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะยุติการสอบ 
และงดการตรวจให้คะแนน 
  2.3.2 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ที่มีรูปถ่ายหน้าตรงชัดเจน ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน ทั งนี  ห้ามใช้กระดาษใช้แล้ว (Reuse) พิมพ์ใบสมัครสอบเพื่อมาแสดงตนโดยเด็ดขาด มิฉะนั น 
จะถือว่าท่านไม่มีสิทธิเข้าสอบ หรือยุติการสอบ และงดการตรวจให้คะแนน 
  หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 มาแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 2.4 การสอบข้อเขียน 
 2.4.1 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มท าการสอบไปแล้ว 
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 2.4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั ่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ 
ผู้ใดนั่งสอบผิดที ่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 2.4.3 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง 
นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่กรมศุลกากรจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
 2.4.4 ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ  
 2.4.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบโดยเคร่งครัด 
 2.4.6 ผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรืออยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

2.4.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น 
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าทีคุ่มสอบ 
 2.4.8 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 2.4.9 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือน าข้อสอบ และกระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 
 

/2.4.10 เมือ่หมดเวลา... 
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 2.4.10 เมือ่หมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ 
ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมือ่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
 2.5 ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ตวอตช์ (Smart watch) กุญแจรีโมทรถยนต์ 
เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกภาพ บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการค านวณ กระเป๋าสัมภาระ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ หรือยุติการสอบ และงดการตรวจให้คะแนนการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที ่   23   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  25๖1 
 
     (ลงชื่อ)     กุลิศ  สมบัติศิริ 
 (นายกุลิศ  สมบัติศริ)ิ 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
 

/ ร่าง / พิมพ์ 
/ ตรวจ 


