
 

 

 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ  
……………………….. 

 ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ก าหนดวัน และสถานที่
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ โดยก าหนดวัน 
และสถานที่สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติ การ 
เป็นวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และกรมศุลกากรจะประกาศ
ก าหนดเวลา อาคาร/ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ภายในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565  นั้น 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้กลับมา
แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  
กรมศุลกากร จึงมีประกาศลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง เลื่อนก าหนดการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ โดยเลื่อนก าหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 
จากวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลาย ทั้งนี้  กรมศุลกากร จะประกาศก าหนดการสอบ            
แข่งขันฯ ให้ทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 กรมศุลกากรจึงขอก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน 
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ส าหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง  
 2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง               
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 
 

 
 /ก าหนดการ... 

 
ส าเนา 
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ก าหนดการสอบ 
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
อาคาร:  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

เลขประจ าตัวสอบ ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 
642101000001 - 642101003200 ห้องสอบ The Deck 1 กรมศุลกากร 

เป็นผู้จัดเตรียม  
ปากกาหมึกสีน้ าเงิน  
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 

642101003201 - 642101006400 ห้องสอบ The Deck 2 
642101006401 - 642101006520 ห้องสอบ The Rim 
642101006521 - 642101007220 ห้องสอบ The Circle 
642101007221 - 642101007545 หอ้งสอบ West Wing 
642101007546 - 642101007870 ห้องสอบ East Wing 
642101007871 - 642101008059 ห้องสอบ 201 
642101008060 - 642101008129 ห้องสอบ 202 
642101008130 - 642101008418 ห้องสอบ 203 
642101008419 - 642101008488 ห้องสอบ 207 
642101008489 - 642101008558 ห้องสอบ 208 
642101008559 - 642101008838 ห้องสอบ 209 
642101008839 - 642101008974 ห้องสอบ 301 
642101008975 - 642101009044 ห้องสอบ 302 
642101009045 - 642101009114 ห้องสอบ 303 
642101009115 - 642101009237 ห้องสอบ 304 
642101009238 - 642101009317 ห้องสอบ 306 

 

อาคาร:  ยิมเนเซียม 
เลขประจ าตัวสอบ ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

642101009318 - 642101010367   ห้องสอบ ยิมเนเซียม 4 
กรมศุลกากร 

เป็นผู้จัดเตรียม  
ปากกาหมึกสีน้ าเงิน  
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 
642101010368 - 642101011417 ห้องสอบ ยิมเนเซียม 5 

 

อาคาร:  หอสมุดเก่า 
เลขประจ าตัวสอบ ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

642101011418 - 642101011543 ห้องสอบ 1 
กรมศุลกากร 

เป็นผู้จัดเตรียม  
ปากกาหมึกสีน้ าเงิน  
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 
642101011544 - 642101011613 ห้องสอบ 2 

/อาคาร... 
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อาคาร:  หอสมุดเก่า 
เลขประจ าตัวสอบ ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

642101011614 - 642101011648 ห้องสอบ 3 กรมศุลกากร 
เป็นผู้จัดเตรียม  

ปากกาหมึกสีน้ าเงิน 
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 

642101011649 - 642101011683 ห้องสอบ 4 

642101011684 - 642101011830 ห้องสอบ 5 

642101011831 - 642101011990 ห้องสอบ 6 
   

อาคาร:  เรียนรวม 3 (SC 3) 
เลขประจ าตัวสอบ ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

642101011991 - 642101012098 ห้องสอบ 124 กรมศุลกากร 
เป็นผู้จัดเตรียม  

ปากกาหมึกสีน้ าเงิน 
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 

642101012099 - 642101012196 ห้องสอบ 116 
642101012197 - 642101012286 ห้องสอบ 119 
642101012287 - 642101012306 ห้องสอบ M05 
642101012307 - 642101012326 ห้องสอบ M06 
642101012327 - 642101012346 ห้องสอบ M07 
642101012347 - 642101012366 ห้องสอบ M08 
642101012367 - 642101012386 ห้องสอบ M09 
642101012387 - 642101012406 ห้องสอบ M10 
642101012407 - 642101012426 ห้องสอบ M11 
642101012427 - 642101012446 ห้องสอบ M12 
642101012447 - 642101012466 ห้องสอบ M13 
642101012467 - 642101012486 ห้องสอบ M14 
642101012487 - 642101012506 ห้องสอบ M15 
642101012507 - 642101012566 ห้องสอบ M16 
642101012567 - 642101012626 ห้องสอบ M17 
642101012627 - 642101012686 ห้องสอบ M18 
642101012687 - 642101012746 ห้องสอบ M19 
642101012747 - 642101012806 ห้องสอบ M20 
642101012807 – 642101012866 ห้องสอบ 201 
642101012867 - 642101012926 ห้องสอบ 202 
642101012927 - 642101012986 ห้องสอบ 204 
642101012987 - 642101013046 ห้องสอบ 205 
642101013047 - 642101013066 ห้องสอบ 214 
642101013067 - 642101013086 ห้องสอบ 215 
642101013087 - 642101013106 ห้องสอบ 216 
642101013107 - 642101013126 ห้องสอบ 217 
642101013127 - 642101013146 ห้องสอบ 218 

/อาคาร... 
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อาคาร:  เรียนรวม 3 (SC 3) 
เลขประจ าตัวสอบ ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

642101013147 - 642101013166 ห้องสอบ 219 กรมศุลกากร 
เป็นผู้จัดเตรียม  

ปากกาหมึกสีน้ าเงิน 
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 

642101013167 - 642101013186 ห้องสอบ 220 
642101013187 - 642101013206 ห้องสอบ 221 
642101013207 - 642101013226 ห้องสอบ 222 
642101013227 - 642101013246 ห้องสอบ 223 
642101013247 - 642101013266 ห้องสอบ 224 
642101013267 - 642101013286 ห้องสอบ 225 
642101013287 - 642101013346 ห้องสอบ 226 
642101013347 - 642101013406 ห้องสอบ 227 
642101013407 - 642101013466 ห้องสอบ 228 
642101013467 - 642101013526 ห้องสอบ 229 
642101013527 - 642101013586 ห้องสอบ 230 
642101013587 - 642101013646 ห้องสอบ 231 
642101013647 - 642101013726 ห้องสอบ 301 
642101013727 - 642101013806 ห้องสอบ 304 
642101013807 - 642101013826 ห้องสอบ 312 
642101013827 - 642101013846 ห้องสอบ 313 
642101013847 - 642101013866 ห้องสอบ 314 
642101013867 - 642101013886 ห้องสอบ 315 
642101013887 - 642101013906 ห้องสอบ 316 
642101013907 - 642101013926 ห้องสอบ 317 
642101013927 - 642101013946 ห้องสอบ 318 
642101013947 - 642101013966 ห้องสอบ 319 
642101013967 - 642101013986 ห้องสอบ 320 
642101013987 - 642101014006 ห้องสอบ 321 
642101014007 - 642101014026 ห้องสอบ 322 
642101014027 - 642101014086 ห้องสอบ 323 
642101014087 - 642101014146 ห้องสอบ 324 
642101014147 - 642101014206 ห้องสอบ 325 
642101014207 - 642101014266 ห้องสอบ 326 
642101014267 - 642101014326 ห้องสอบ 327 
642101014327 - 642101014386 ห้องสอบ 328 
642101014387 - 642101014506 ห้องสอบ 401 
642101014507 - 642101014626 ห้องสอบ 402 
642101014627 - 642101014706 ห้องสอบ 408 
642101014707 - 642101014786 ห้องสอบ 409 

/อาคาร... 



 

 

- 5 - 

อาคาร:  เรียนรวม 3 (SC 3) 
เลขประจ าตัวสอบ ห้องสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

642101014787 - 642101014846 ห้องสอบ 410 กรมศุลกากร 
เป็นผู้จัดเตรียม  

ปากกาหมึกสีน้ าเงิน 
ดินสอด า 2B และ

ยางลบ ให้ผู้เข้าสอบ 

642101014847 - 642101014906 ห้องสอบ 411 

642101014907 - 642101015262 ห้องสอบ 413 

 3. กรมศุลกากร จะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ ในเวลาประมาณ 08.00 น. เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบในเวลา 08.30 น. และเริ่มสอบเวลา 09.00 น. โดยให้ผู้เข้าสอบใช้อุปกรณ์
และกระดาษค าตอบที่กรมศุลกากรจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 

(ข) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
 1. ผู้เข้าสอบจะต้องน าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่แสดงผลการตรวจ
ซึ่งยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้าสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
(ระหว่างวันที ่ 25 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันสอบ ) โดยการตรวจแบบ RT - PCR หรือการตรวจแบบ 
Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจโดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ (เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือจังหวัด คลินิก ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยา
ที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม) มาแสดงเพ่ือเข้าสอบ ห้ามผู้เข้าสอบน าผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองมาแสดง ทั้งนี้ หากผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารฉบับจริงดังกล่าว
มาแสดง หรือมีเอกสารดังกล่าวมาแสดงแต่ระยะเวลาตรวจเกิน 72 ชั่วโมง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  
 2. ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ 
 3. ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ โดยใช้
เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบรวม โดยจะจัดสถานที่แยกให้สอบโดยเฉพาะ 

(ค) 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 ขณะท าการสอบต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง ไว้ข้างโต๊ะที่นั่งสอบ 
 2.1.3 ห้ามสวมนาฬิกา แหวน ต่างหู สร้อยคอ เครื่องประดับอ่ืน ๆ หรือวัสดุ
ตกแต่งทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
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 2.1.4 ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผม
ให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผมแบบเรียบ 
 2.1.5 สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาว
และ/หรือ ใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ สีสุภาพ) โดยใช้เข็มกลัด (ท่ีไม่มีเครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง 
 2.1.6 สตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้อง แขนสั้น (สีสุภาพ) ไม่มีลวดลาย 
ไม่มีกระเป๋า ไม่มีกระดุม โบว์ และ/หรือ เครื่องประดับตกแต่งบนชุด และไม่เย็บระบายเป็นชั้น ๆ   
  2.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
  2.3  หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต 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 าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์ เน็ต ลงลายมือชื่อ
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 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใด
นั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบจะถูกยุติการสอบและไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 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 
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 2.5 ห้ ามน าโทรศัพท์ มื อถือ  นาฬิ กา นาฬิ กาโทรศัพท์  (Smart watch) 
เครื่องประดับทุกชนิด ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ กุญแจ กุญแจรีโมทรถยนต์  เครื่องมือและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกภาพ 
บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ กระเป๋าสัมภาระ หรือวัสดุอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันฯ 
เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือกรณี
ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือพยายามทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และ/หรืองดการตรวจให้คะแนนการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที ่ 28  มีนาคม  พ.ศ.  25๖5 
  
  (ลงชื่อ)    พชร  อนันตศิลป์ 
              (นายพชร  อนันตศิลป์) 
   อธิบดีกรมศุลกากร 

 
 
 
 

 

 
/ร่าง 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 
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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

** สนามสอบไมมีบริการรับฝากของ ผูเขาสอบไมควรนำสิ่งของมีคาติดตัวมาเขาสอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชน 
หรือบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถายและเลขประจำตัวประชาชน 

13 หลัก หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง

2. บัตรประจำตัวสอบ
ที่พิมพจากอินเทอรเน็ต และลงลายมือชื่อใหครบถวน 

หามพิมพบัตรประจำตัวสอบดวยกระดาษใชแลวที่ปรากฎขอความใด ๆ

4. อุปกรณที่ใชในการสอบ
กรมศุลกากรเปนผูจัดเตรียมปากกาหมึกสีน้ำเงิน ดินสอดำ 2B และยางลบ

ใหผูเขาสอบ

มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

ผูเขาสอบตองมาถึงหองสอบกอนเวลาสอบอยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการ ดังนี้

● ผูเขาสอบทุกคนตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาเขาหองสอบ

● ผูเขาสอบทุกคนควรลางมือดวยสบู หรือใชแอลกอฮอลลางมือ 

  ณ จุดใหบริการ กอน – หลัง เขาหองสอบทุกครั้ง

o

o o

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

กอนเขาสอบ ไมเกิน 72 ชั่วโมง (ระหวางวันที่ 25 พ.ค. 2565 จนถึงวันสอบ) โดยการตรวจแบบ RT-PCR 
หรือการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งตรวจโดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ (เชน โรงพยาบาล

ของรัฐ หรือเอกชน คลินิกศูนยปฏิบัติการทางการแพทย หรือรานขายยาที่เขารวมโครงการหมอพรอม) 

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 โดยจะจัดสถานที่แยกใหสอบโดยเฉพาะ)



- ตวัอย่าง -
ใบรบัรองการตรวจหาเชื�อจากสถานที�ตรวจ







ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งบุคคล 
เข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ได้โดยสแกน QR CODE 

 

 

 

 

 




