
 

 

 
 
 
 

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  
และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  

(การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์)  
............................................ 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนายเรือ ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน  า ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล 
ต าแหน่งต้นกล ต าแหน่งช่างเครื่องเรือ และต าแหน่งกะลาสี โดยได้ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ไปแล้ว  นั น 

กรมศุลกากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์)  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 7 แห่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ของกรมศุลกากร รวมทั งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี  

 1. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  

1.1 ต าแหน่งนายเรือ 
1.2 ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน  า 
1.3 ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล 
1.4 ต าแหน่งต้นกล 
1.5 ต าแหน่งช่างเครื่องเรือ 
1.6 ต าแหน่งกะลาสี 

 2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที ่2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์) 
  2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ทุกต าแหน่ง) เกณฑ์การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน             
โดยแบ่งออกเป็นการทดสอบว่ายน  าและการทดสอบวิ่ง ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน  าตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ                 
เข้ ารับการทดสอบวิ่ งต่อไป และผู้ที่ ผ่ านการทดสอบว่ายน  าและวิ่ งจึ งจะมีสิทธิ เข้ารับการสอบปฏิบัติ                       
หรือสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
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 2.1.1 การทดสอบว่ายน้ า ตามเกณฑ์ ดังนี  
 - ชาย  25  เมตร ไม่เกิน  30 วินาที ถือว่าผ่าน 
 - หญิง   25 เมตร ไม่เกิน  40 วินาที ถือว่าผ่าน 

วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ 
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  
รายงานตัวเวลา 07.00 น. 
เริ่มทดสอบเวลา 08.00 น. 
ณ สระว่ายน้ า  
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) 
ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 

- นายเรือ 651201000001  ถึง  651201000019 

- นายท้ายเรือกลล าน  า 651202000002  ถึง  651202000029 

- นายท้ายเรือกลชายทะเล 651203000002  ถึง  651203000038 

- ต้นกล 651204000001  ถึง  651204000004 

- ช่างเครื่องเรือ 651205000001  ถึง  651205000049 

- กะลาสี 651206000002  ถึง  651206000145 

หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 2 ต าแหน่ง ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) 
ทั้ง 2 ต าแหน่ง ให้เข้ารับการทดสอบว่ายน้ าได้ 1 ครั้ง เท่านั้น 

 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้ า จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบว่ิงต่อไป และการตัดสิน
ของคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ า) ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 สิ่งที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเตรียมมาเพ่ือเข้ารับการทดสอบว่ายน  า 
 1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ฉบับจริง หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล             
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เขา้รับการทดสอบ  
 2. บัตรประจ าตัวสอบ ที่กรมศุลกากรออกให้ 
 3. หนังสือยินยอมเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน  าและวิ่ง) 
 4. ชุดว่ายน  า (หญิง) 
 - ห้ามแต่งกายชุดอ่ืนที่ไม่ใช่ชุดว่ายน  าส าหรับสตรี 
 5. ชุดว่ายน  า หรือ กางเกงว่ายน  า (ชาย) 
 - ห้ามใส่กางเกงขาสั น หรือกางเกงอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่กางเกงว่ายน  า 
 6. หมวกคลุมศีรษะ (ชาย และหญิง) 
 7. แว่นตากันน  า (ชาย และหญิง) 
 8. ผ้าเช็ดตัว 
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 2.1.2 การทดสอบว่ิง ตามเกณฑ์ ดังนี  
 - ชาย  1,000 เมตร ไม่เกิน 5  นาท ี 30  วินาที  ถือว่าผ่าน 
 - หญิง      800 เมตร ไม่เกิน 5  นาท ี ถือว่าผ่าน 

วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ 
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  
เริ่มทดสอบเวลา 08.30 น. 
ณ สนามฟุตบอล  
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) 
ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 

- นายเรือ 651201000001  ถึง  651201000019 
- นายท้ายเรือกลล าน  า 651202000002  ถึง  651202000029 
- นายท้ายเรือกลชายทะเล 651203000002  ถึง  651203000038 
- ต้นกล 651204000001  ถึง  651204000004 
- ช่างเครื่องเรือ 651205000001  ถึง  651205000049 
- กะลาสี 651206000002  ถึง  651206000145 

หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 2 ต าแหน่ง ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) 
ทัง้ 2 ต าแหน่ง ให้เข้ารับการทดสอบว่ิงได้ 1 ครั้ง เท่านั้น 

ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ิง) ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 สิ่งที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเตรียมมาเพ่ือเข้ารับการทดสอบวิ่ง 
 1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ฉบับจริง หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล             
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เขา้รับการทดสอบ  
 2. บัตรประจ าตัวสอบ ที่กรมศุลกากรออกให้ 
 3. ชุดกีฬาส าหรับวิ่ง 
 4. รองเท้ากีฬาส าหรับวิ่ง 

 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ าและว่ิง) 
 1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมารายงานตัวให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 2. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสนามที่จะท าการทดสอบ
ทั ง 2 แห่ง โดยเคร่งครัด 
 3. ผู้ที ่ว่ายน  าไม่เป็น หรือผู้ที ่ป่วย หรือผู้ที ่มีโรคประจ าตัว หรือสตรีมีครรภ์  
อย่าฝืนท าการทดสอบ เพราะจะเกิดอันตราย และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบก่อน หากไม่แจ้งจะถือว่า
ผู้เข้ารับการทดสอบ มีความพร้อมในการทดสอบ 
 4. ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้
ในการบันทึกภาพ เข้าไปในสถานที่ท าการทดสอบโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 

/2.2 การสอบปฏิบัติ... 



- 4 - 
 

  

  2.2 การสอบปฏิบัติ (เฉพาะต าแหน่งนายเรือ ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน้ า และต าแหน่ง
นายท้ายเรือกลชายทะเล) 
  ให้ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่  2              
(การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) โดยวิธีการว่ายน  าและวิ่ง ตามข้อ 2.1 ในต าแหน่งนายเรือ ต าแหน่ง
นายท้ายเรือกลล าน  า และต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ให้เข้ารับการสอบปฏิบัติ โดยการทดสอบการวางแผน              
การเดินเรือและรายการค านวณ และทดสอบการควบคุมเรือ โดยมีเกณฑ์ตัดสิน ดังนี  
 - การวางแผนการเดินเรือและรายการค านวณ (25 คะแนน)  
 - การควบคุมเรือ (75 คะแนน)  
 เกณฑ์การตัดสิน 
 - ได้คะแนนรวมการสอบปฏิบัติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน 

วัน เวลา และสถานที่สอบ ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ 
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565  
รายงานตัวเวลา 07.30 น. 
เริ่มทดสอบเวลา 08.30 น. 
ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ 
กรมศุลกากร ซอยสุทธิภิรมย์ 2  
จังหวัดสมุทรปราการ 

- นายเรือ 651201000001  ถึง  651201000019 

- นายท้ายเรือกลล าน  า 651202000002  ถึง  651202000029 

- นายท้ายเรือกลชายทะเล 651203000002  ถึง  651203000038 

หมายเหตุ :  
1. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 2 ต าแหน่ง ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั งที่ 2 (การสอบปฏิบัติ ) ทั ง 2 ต าแหน่ง                  
ใหเ้ข้ารับการทดสอบการวางแผนการเดินเรือและรายการค านวณ จ านวน 1 ครั้ง เท่านั้น 
2 . ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 2 ต าแหน่ ง ในต าแหน่งนายเรือ และต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล                              
ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั งที่ 2 (การสอบปฏิบัติ) ทั ง 2 ต าแหน่ง ให้เข้ารับการสอบปฏิบัติโดยการควบคุมเรือศุลกากร                 
ขนาด 80 ฟุต จ านวน 1 ครั้ง เท่านั้น  
3. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 2 ต าแหน่ง ในต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล และต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน้ า  
ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั งที่ 2 (การสอบปฏิบัติ) ทั ง 2 ต าแหน่ง ให้เข้ารับการสอบปฏิบัติในต าแหน่งนายท้าย
เรือกลชายทะเล โดยการควบคุมเรือศุลกากรขนาด 80 ฟุต จ านวน 1 ครั้ง และให้เข้ารับการสอบปฏิบัติ                  
ในต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน้ า โดยการควบคุมเรือศุลกากรขนาด 30 ฟุต จ านวน 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการทดสอบปฏิบัติ (การวางแผนการเดินเรือ                  
และรายการค านวณ และการควบคุมเรือ) ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 สิ่งที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเตรียมมาเพ่ือเข้ารับการสอบปฏิบัติ (การวางแผนการเดินเรือ
และรายการค านวณ และการควบคุมเรือ) 
 1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ฉบับจริง หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล             
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เขา้รับการสอบปฏิบัติ  
 2. บัตรประจ าตัวสอบ ที่กรมศุลกากรออกให้ 

/ข้อปฏิบัติ... 
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 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสอบปฏิบัติ (การวางแผนการเดินเรือและรายการค านวณ                
และการควบคุมเรือ) 

 1.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 2. ผู้เข้ารับการสอบปฏิบัติต้องมารายงานตัวให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด  
 3. ผู้ เข้ารับการสอบปฏิบัติที่ มาถึงสถานที่ สอบหลังจากที่ เริ่มท าการทดสอบ                        
การวางแผนการเดินเรือและรายการค านวณไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบปฏิบัติ 
 4.  ผู้เข้ารับการสอบปฏิบัติจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสถานที่ท าการทดสอบ 
โดยเคร่งครัด 
 5. ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้
ในการบันทึกภาพ เข้าไปในสถานที่ท าการทดสอบโดยเด็ดขาด 

  2.3 การสอบสัมภาษณ์ (ทุกต าแหน่ง)  
  ให้ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่  2  
(การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบปฏิบัติ ) ในต าแหน่งนายเรือ ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน  า          
และต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล และผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่ 2 
(การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) ในต าแหน่งต้นกล ต าแหน่งช่างเครื่องเรือ และต าแหน่งกะลาสี เข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่  2 (การสอบสัมภาษณ์ ) ในวันเสาร์ที่  
9 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี  

วัน เวลา และสถานที่สอบ ต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ 
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 
รอบเช้า : 
รายงานตัว 
เวลา 07.30 น. 
ณ ชั้น 1 อาคารสโมสรศุลกากร  
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

เริ่มสอบ 
เวลา 08.30 ถึง 12.00 น. 

- กะลาสี 651206000002  ถึง  651206000145 

- นายเรือ 651201000001  ถึง  651201000019 

- นายท้ายเรือกลล าน  า 651202000002  ถึง  651202000029 

- ต้นกล 651204000001  ถึง  651204000004 

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 
รอบบ่าย : 
รายงานตัว 
เวลา 12.30 น. 
ณ ชั้น 1 อาคารสโมสรศุลกากร  
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

เริ่มสอบ 
เวลา 13.30 ถึง 16.00 น. 

- นายท้ายเรือกลชายทะเล 651203000002  ถึง  651203000038 

- ช่างเครื่องเรือ 651205000001  ถึง  651205000049 

 
/สิ่งที่ผู้เข้ารับ... 
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 สิ่งที่ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องเตรียมมาเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ฉบับจริง หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล             
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เขา้รับการทดสอบ  
 2. บัตรประจ าตัวสอบ ที่กรมศุลกากรออกให้ 
 3. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 4. ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ในกรณีที่หลักฐานและเอกสารสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ    
ไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั งนี  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมทั งระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐาน              
และเอกสารทุกหน้า 

 ระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)  
 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ 
 3.  ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องน าเอกสารมายื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี  

3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
3.1 ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องน าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริง ที่แสดงผลการตรวจ

ซึ่งยืนยันว่าไม่พบเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้ารับการประเมินฯ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง  
ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การสอบปฏิบัติ 
และการสอบสัมภาษณ์ ) โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจ                
โดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ (เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพต าบล 
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือจังหวัด คลินิก ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม)  
มาแสดงเพ่ือเข้ารับการประเมินฯ ห้ามผู้เข้ารับการประเมินฯ น าผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองมาแสดง ทั งนี  หากผู้เข้ารับการประเมินฯ ไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารฉบับจริงดังกล่าวมาแสดง 
หรือมีเอกสารดังกล่าวมาแสดงแต่ระยะเวลาตรวจเกิน 72 ชั่วโมง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ 
โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จะต้องน าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริง ที่แสดงผลการตรวจซึ่งยืนยันว่า 
ไม่พบเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้ารับการประเมินฯ ในระยะเวลาไม่ เกิน 72 ชั่วโมง                  

/ในแต่ละ... 
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ในแต่ละขั นตอนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย     
การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์) ดังนี  

ขั้นตอนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

ระยะเวลาที่ต้องท าการตรวจ 
หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน  าและวิ่ง) ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันประเมินฯ 
2. การสอบปฏิบัติ  ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2565 จนถึงวันประเมินฯ 
3. การสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันประเมินฯ 

 3.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการประเมินฯ 
3.3 ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประเมินฯ  

โดยใช้ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ร่ างกายของสถานที่ ประเมินฯ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ร่ างกายมีค่ าเกิน                                
37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้าสถานที่ประเมินฯ โดยจะจัดให้ เข้ารับการประเมินฯ                   
ตามความเหมาะสม  

ทั งนี  การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่  2 (การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์) ในครั งนี  กรมศุลกากรด าเนินการภายใต้
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ประกอบกับมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

4. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
 กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันพุธที่  27 กรกฎาคม 2565 ณ ชั น 1 อาคาร 120 ปี                    
ก ร ม ศ ุล ก า ก ร  ถนนสุ นท รโกษา คลองเตย  กรุ ง เทพมห าน คร ห รือท างเว็บ ไซต์ ก รมศุ ลกากร 
https://www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”  

   หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
จะถือว่าผู้นั นสละสิทธิ์ในการประเมินฯ ครั งนี  หรือหากปรากฏภายหลังว่าผู ้เข้ารับการประเมินฯ รายใด                  
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่  2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การสอบปฏิบัติ                    
และการสอบสัมภาษณ์) ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับนี   ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างในต าแหน่ ง                    
ที่ได้รับการเลือกสรร 

 

 ประกาศ  ณ   วันที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 

        (ลงชื่อ)        นันท์ฐิตา  ศิริคุปต ์
   (นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต)์ 

    รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
    อธิบดีกรมศุลกากร  

 



1. ต ำแหน่งนำยเรือ จ ำนวน 10 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
651201000001 นาย อมรเทพ ดุริยานนท์
651201000002 จ.ส.อ. นันทพล เสน่หา
651201000003 นาย พัชร์ชศักด์ิ อินทรพานิช
651201000004 นาย วีรยุทธ ด ากระบ่ี
651201000007 นาย พิริยะ กาญจนพันธ์ุ
651201000008 นาย พงศกร สุ่มลี
651201000012 นาย นัทวุธ เชาวดี
651201000017 นาย สรกฤช วัยวัฒน์
651201000018 นาย จิรภัทร์ ชีวะเสรีชล
651201000019 นาย เอกศักด์ิ แป้นข า

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  22  เมษำยน  พ.ศ.  2565
เร่ือง รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 

และผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 
(กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย กำรสอบปฏิบัติ และกำรสอบสัมภำษณ์)

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

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 1 จาก 7    



2. ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลล ำน้ ำ จ ำนวน 12 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651202000002 นาย อุเทน จันทราทิพย์
651202000005 นาย กฤติเดช ศรีศุภโชค
651202000007 นาย เดชา ศิลปไชย
651202000013 นาย อภิพัฒน์ พูลศรีทวีทรัพย์
651202000014 นาย ราธา เจริญผล
651202000015 นาย สงคราม งามเฉลียว
651202000021 นาย นิพนธ์ วรรัตน์ญานนท์
651202000023 นาย จิรายุส กมลเพ็ชร์
651202000024 นาย ภัทรกร เดชะประทุมวัน
651202000026 นาย กฤษดา ตะสอน
651202000027 นาย พรชัย สุวรรณอังกูร
651202000029 นาย วรวุฒิ ดวงพรม

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 2 จาก 7    



3. ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลชำยทะเล จ ำนวน 19 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651203000002 นาย ปริญญา เจริญสุข
651203000004 นาย อุเทน จันทราทิพย์
651203000006 นาย สันติสุข ด ากระบ่ี
651203000009 นาย พัชร์ชศักด์ิ อินทรพานิช
651203000010 นาย วิศรุต หนูช่วย
651203000011 นาย เดชา ศิลปไชย
651203000012 นาย วิเศษ แก้ววิเศษสูงเนิน
651203000013 นาย กิตติกร พ้ืนพรม
651203000014 นาย ณรงค์ชัย ดาวเด่น
651203000016 นาย ประดิษฐ เจริญผล
651203000017 นาย ราธา เจริญผล
651203000019 นาย นฤพนธ์ จีนขาวข า
651203000024 นาย นคร มาสันเทียะ
651203000028 นาย นิพนธ์ วรรัตน์ญานนท์
651203000029 นาย สรกฤช วัยวัฒน์
651203000030 นาย จิรภัทร์ ชีวะเสรีชล
651203000031 นาย เอกศักด์ิ แป้นข า
651203000037 นาย พรชัย สุวรรณอังกูร
651203000038 นาย กฤษดา ตะสอน

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 3 จาก 7    



4. ต ำแหน่งต้นกล จ ำนวน 4 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651204000001 นาย ปฏิพัทธ์ หวานวาจา
651204000002 นาย ศักรินทร์ อิษฎานนท์
651204000003 นาย ปรัชญา พูลรักษา
651204000004 นาย ธนากร สุวรรณศรี

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 4 จาก 7    



5. ต ำแหน่งช่ำงเคร่ืองเรือ จ ำนวน 25 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651205000001 นาย ภานุวัฒน์ แก้วก าเหนิด
651205000004 นาย ภูมินทร์ สาดล
651205000009 นาย บัณฑิต แก้วคนตรง
651205000011 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
651205000013 นาย กิตติ หวังกุหล า
651205000014 นาย อัมฤทธ์ิ อุ่นส าโรง
651205000016 นาย อัครพล อังกุระ
651205000019 นาย เพชร จิวหยิน
651205000020 นาย ปฏิพัทธ์ หวานวาจา
651205000021 นาย อรรคพล เทียมไธสง
651205000023 นาย ศักรินทร์ อิษฎานนท์
651205000024 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ขอนดง
651205000025 นาย ชวลิต บุญโต
651205000026 นาย สมศักด์ิ ค าสุรันทร์
651205000029 นาย ณฤเศรษฐ์ อ้ึงประเสริฐ
651205000031 นาย ปวีณ เกษแก้ว
651205000032 นาย ณัฐวุฒิ อุดมค า
651205000034 นาย ภูมินทร์ เหมจินดา
651205000037 นาย วิทยา พรหมสุภา
651205000038 นาย กมลพันธ์ ขวัญนุ้ย
651205000039 นาย เฉลิมพร ขวัญนุ้ย
651205000040 นาย ทวีศักด์ิ ดวงดี
651205000043 นาย วัชระ พูนประโคน
651205000045 นาย ชาญณรงค์ หนุงอาหลี
651205000049 นาย บุญฤทธ์ิ อยู่ศิริ

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 5 จาก 7    



6. ต ำแหน่งกะลำสี จ ำนวน 41 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651206000002 นาย อนณ อันทะศรี
651206000003 นาย ปริญญา เจริญสุข
651206000008 นาย อังศุธร ทองฟัก
651206000015 นาย กฤติเดช ศรีศุภโชค
651206000016 นาย อ าพล สาดล
651206000017 นาย ภานุวัฒน์ แก้วก าเหนิด
651206000018 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
651206000019 นางสาว ธาริกา บุญโพธ์ิทอง
651206000020 นาย สาธิต ผ่องใส
651206000024 นาย อะสิ หวังกุหล า
651206000025 นาย อัมฤทธ์ิ อุ่นส าโรง
651206000026 นาย บุญฤทธ์ิ เวียงสิมมา
651206000030 นาย พิชัย จารัตน์
651206000033 นาย วีรศักด์ิ วิทยาวงค์
651206000037 นาย สมพร สุ่มมาตย์
651206000040 นาย สิทธิชัย ไชยพิณ
651206000041 นาย ธีรวัต วรรณรัตน์
651206000042 นาย ศิรวัฒน์ ศรีวิไล
651206000044 นาย อานนท์ สมสนุก
651206000046 นาย ไกรวิชญ์ ธรรมสาลี
651206000049 นาย รังสิมันต์ เกตุสุวรรณ
651206000051 นางสาว สุภาพร ตันหยงมัด
651206000053 นาย ชวลิต บุญโต
651206000055 นาย สมศักด์ิ ค าสุรันทร์
651206000056 นาย พาทิศ คณานุโกศล
651206000058 นาย อัดนิน ดินนุ้ย
651206000059 นาย พงศ์วิวัฒน์ ทองจันทร์
651206000062 นาย ศรัญญู คนขยัน
651206000070 นางสาว เบญญาพร แก้วก าเหนิด
651206000075 นาย ทรัพย์ทวี แซ่ต้ัง
651206000076 นาย อดินันท์ หะยีหามะ
651206000078 นาย ปุณณเมธ เจริญผล
651206000094 นาย ชานนท์ แสะอาหลี

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 6 จาก 7    



6. ต ำแหน่งกะลำสี จ ำนวน 41 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

651206000098 นาย ปานทอง บุญศร
651206000108 นาย ทยากร คีรีรักษ์
651206000114 นาย ณัฐภพ กลมขุนทด
651206000124 นาย เอนก กองแก้ว
651206000136 นาย รุ่งโรจน์ คงคาหลวง
651206000138 นางสาว ณัฐนรินทร์ เตชะเชาว์วระกูล
651206000139 นาย สัญญา นามภู
651206000145 นาย อนุชา มัยวงศ์

ช่ือ - นำมสกุล

หน้าท่ี 7 จาก 7    



เลขประจ ำตัวสอบ……….............…….. 

หนังสือยินยอมเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน ้าและว่ิง)  
ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย)          

ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต้าแหน่งนายเรอื ต้าแหน่งนายท้ายเรือกลล้าน ้า 
ต้าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ต้าแหน่งต้นกล ต้าแหน่งช่างเครื่องเรือ และต้าแหน่งกะลาสี 

  ชื่อ - นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………….......................….................... 
เลขประจ ำตัวสอบ………...............…….......เกิดวันที่…....…..เดือน.............……...พ.ศ...............(อำยุ.........ปี.........เดือน)        
เลขประจ ำตัวประชำชน ………..................................................……..ออกให้ ณ จังหวัด…......…....................................……. 
ที่อยู่ที่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ บ้ำนเลขที่................หมู่ที่...........….ตรอก/ซอย………………..…....…………...
ถนน…………..……………………… ต ำบล/แขวง…...……………...………………………อ ำเภอ/เขต………….......…………………….
จังหวัด…………….........…….........……. รหัสไปรษณีย์ …………....………...…...…. โทรศัพท…์……......………………...........……......                
ไดส้มัครเข้ำรับกำรเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่ง.........................................................  
 ข้ำพเจ้ำจึงขอแสดงควำมยินยอมและรับรอง โดยมีข้อควำมดังต่อไปนี ้
 ๑. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบรำยละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ในกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคล                     
เพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในต ำแหน่งนำยเรือ ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลล ำน้ ำ ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลชำยทะเล 
ต ำแหน่งต้นกล ต ำแหน่งช่ำงเครื่องเรือ และต ำแหน่งกะลำสี ตำมประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที ่ 1 ธันวำคม ๒๕๖๔              
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป และฉบับลงวันที่ 22 เมษำยน ๒๕๖5 เรื่อง รำยชื่อผู้ผ่ำน             
กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย กำรสอบปฏิบัติ และกำรสอบสัมภำษณ์) 
และทรำบข้อเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนกับข้ำพเจ้ำแล้วอย่ำงชัดเจน โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น 
  2. ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำหำกมีปัญหำหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นระหว่ำงกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย               
(ว่ำยน้ ำและวิ่ง) ข้ำพเจ้ำสำมำรถสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย ได้ และข้ำพเจ้ำ
สำมำรถหยุดกำรทดสอบในทันทีทันใด หรือขอถอนตัวจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยในครั้งนี้ เมื่อใดก็ได้               
โดยข้ำพเจ้ำยินยอมจะกรอกข้อควำมลงในใบสละสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย กำรสอบปฏิบัติ และกำรสอบสัมภำษณ์) 
  3. ข้ำพเจ้ำยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นและผลที่ตำมมำทุกประกำร จำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 
(ว่ำยน้ ำและวิ่ง) ของตนเองในครั้งนี้ 
  4. หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นต่อข้ำพเจ้ำ ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ในระหว่ำงกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำย (ว่ำยน้ ำและวิ่ง) และ/หรือภำยหลังจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (ว่ำยน้ ำและวิ่ง)             
ที่มีผลสืบเนื่องโดยตรงมำจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (ว่ำยน้ ำและวิ่ง) และ/หรือเกิดโรคแทรกซ้อนของข้ำพเจ้ำ           
ที่มีอยู่ก่อนเข้ำรับกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (ว่ำยน้ ำและวิ่ง) และ/หรืออำจมีขึ้นเนื่องมำจำกกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำยฯ ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่ร่ำงกำย จิตใจ หรือชีวิต ข้ำพเจ้ำและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย              
จะไม่ใช้สิทธิโต้แย้ง และเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น จำกกรมศุลกำกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพ
ทำงร่ำงกำย (ว่ำยน้ ำและวิ่ง) 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยินยอมเข้ำรับกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย ( ว่ำยน้ ำและวิ ่ง )                        
ในกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมดังกล่ำว
ข้ำงต้นแล้ว เห็นว่ำถูกต้องเป็นประสงค์ เพ่ือเป็นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

     (ลงชื่อ)…………….…………………………………..ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ 
             (.......................................................)   

…….....…./…......………./………….. 



ข้อแนะน ำส ำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของกรมศุลกำกร

กรมศุลกากรได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยก าหนดวันทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ าและวิ่ง) วันสอบปฏิบัติ และวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น 
ผู้เข้ารับการประเมินฯ ควรเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ดังนี้

1. ใบรับรองกำรตรวจหำเชื้อจำกสถำนพยำบำล หรือ
สถำนที่ตรวจ ฉบับจริง
ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐาน ฉบับจริงที่แสดงผลการตรวจว่า 
ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้ารับการประเมินฯ 
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ 
Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งตรวจโดยสถานพยาบาลหรือสถานที่
ตรวจ (เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือจังหวัด คลินิก ศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม ) 
ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด ดังน้ี
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ขั้นตอนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ระยะเวลำที่ต้องท ำกำรตรวจ
หำเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)

1. กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 
(ว่ำยน้ ำและวิ่ง)

ระหว่ำงวันที่ 9 - 12 พฤษภำคม 2565

2. กำรสอบปฏิบัติ ระหว่ำงวันที่ 5 – 8 มิถุนำยน 2565

3. กำรสอบสัมภำษณ์ ระหว่ำงวันที่ 6 – 9 กรกฎำคม 2565

* ห้ำม ผู้เข้ำรับกำรประเมินฯ น ำผลตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
ที่ตรวจหำเชื้อด้วยตนเองมำแสดงโดยเด็ดขำด

ใบแสดง
ผลการตรวจ ATK

ไม่พบเชื้อ✔️
ช่ือ-นามสกุล.........................
วันท่ีตรวจ...............................



ข้อแนะน ำส ำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของกรมศุลกำกร (ต่อ)

3. กรณีผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ มีอุณหภูมิเกิน 
37.5 องศำเซลเซียส
ผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่มีผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 
37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่ประเมินฯ 
โดยกรมศุลกากรจะจัดให้เข้ารับการประเมินฯ ตามความเหมาะสม

2. บัตรประจ ำตัวสอบ ที่กรมศุลกำกรออกให้
กรณีผู้ เข้ารับการประเมินฯ ท าบัตรประจ าตัวสอบสูญหาย 
ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 
ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ในวันและเวลา
ราชการ ก่อนวันเข้ารับการประเมินฯ ทั้ งนี้  หากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้สมัครสอบจริ ง จะออกใบแทน
บัตรประจ าตัวสอบให้

4. ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร หมำยเลขโทรศัพท์ 02-667-6305, 
02-667-6350, 02-667-6352, 02-667-6353 ในวันและเวลา
ราชการ

บัตรประจ า
ตัวสอบ

ช่ือ-สกุล....................................
เลขประจ าตัวสอบ.................

กรมศุลกากร
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รถประจ ำทำง : 21, 75, 88

แผนที่การเดินทาง
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)



ใบรับรองแพทย ์

สถานที�ตรวจ..................................................... 

      วนัที�............เดือน..................................พ.ศ. ................ 

  ขา้พเจา้ นายแพทย/์แพทยห์ญิง ..............................(1).......................................................... 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมเลขที�...................................................................................................... 

สถานที�ประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือสถานที�ปฏิบติังานประจาํ หรืออยูที่�................................................... 

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

ไดต้รวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................  

เลขประจาํตวัประชาชน   

สถานที�อยูที่�สามารถติดต่อได ้...................................................................................................................... 

แลว้  เมื�อวนัที�.................เดือน.................................พ.ศ. ....................  ขอรับรองวา่ 

  นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ไม่เป็นโรคต่อไปนี3  

(1) วณัโรคในระยะแพร่กระจายเชื3อ 

(2) โรคเทา้ชา้งในระยะที�ปรากฏอาการเป็นที�รังเกียจแก่สังคม 

(3) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(4) โรคพิษสุราเรื3 อรัง 

(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื3อรังที�ปรากฏอาการเด่นชดัหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบติังานในหนา้ที�ตามที� ก.พ. กาํหนด  

(6) .............. (ถา้หากจาํเป็นตอ้งตรวจหาโรคที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูรั้บการ

ตรวจใหร้ะบุในขอ้นี3 )……………………………………………………………………………………….. 

สรุปความเห็นและขอ้แนะนาํของแพทย.์.....................(2)................................................... 

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

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

     ลงชื�อ...............................................แพทยผ์ูต้รวจร่างกาย 

หมายเหตุ (1) ตอ้งเป็นแพทยซึ์� งไดขึ้3นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

 (2) ใหแ้สดงวา่เป็นผูมี้ร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที�เป็นเหตุให้ออก 

   จากราชการ ใบรับรองแพทยฉ์บบันี3 ใหใ้ชไ้ด ้ 1  เดือน  นบัแต่วนัที�ตรวจร่างกาย 


