สาเนา
ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
………………………..
ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นั้น
บัด นี้ การรับ สมัครคัดเลือกได้เสร็จ สิ้น แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ในการคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ - นามสกุล
01
นายอนันต์กรณ์
02
นางสาวธนัญพรรธน์
03
นายชลิต
04
นายชัชวาลย์
05
นางสาวขนิษฐา
06
นางสาวกัลยารัตน์
07
นายสถาพร

ศรน้อย
ดวงปัญญา
ปรีชากุล
ทรายวิเชียร
สินอยู่
ชมเกร็จ
พุ่มพวง *

* อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
2. วัน เวลา และสถานที่สอบ
2.1 ให้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง สาหรับวัน เวลา
และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
2.2 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
โดยวิธีสอบปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะด้านการออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ดนิทรรศการ และสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการ
เขียนอักษร ภาพวาด และลายเส้น (Graphic Design) ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบมาเอง ได้แก่ ปากกาหมึกสีน้าเงิน
อุปกรณ์การเขียนแบบ Freehand (ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ) และดินสอสี เป็นต้น
/2.3 กรมศุลกากร…

-22.3 กรมศุล กากรจะเรียกผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการคัดเลื อกเข้าห้ องสอบ เพื่ อชี้แจงรายละเอี ยด
เกี่ยวกับการสอบ ในเวลา 08.30 น. และเริ่มสอบเวลา 09.00 น. โดยอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
นาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามที่ระบุไว้ในข้างต้นนี้เท่านั้น ส่วนกระดาษคาตอบจะต้องใช้กระดาษคาตอบ
ที่กรมศุลกากรจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3.1 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องนาใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่แสดง
ผลการตรวจซึ่ งยื นยั นว่าไม่ พบเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้าสอบ ในระยะเวลาไม่ เกิน 72 ชั่วโมง
(ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันสอบ) โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)
ที่ ตรวจโดยสถานพยาบาลหรื อสถานที่ ตรวจ (เช่ น โรงพยาบาลของรั ฐ/เอกชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล
โรงพยาบาลประจาอาเภอหรือจังหวัด คลินิก ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม)
มาแสดงเพื่อเข้าสอบ ห้ามผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนาผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ตรวจหาเชื้อ
ด้วยตนเองมาแสดง ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารฉบับจริงดังกล่าวมาแสดง หรือ มี
เอกสารดังกล่าวมาแสดงแต่ระยะเวลาตรวจเกิน 72 ชั่วโมง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
3.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาสอบ
3.3 ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าสอบ โดยหากผู้ มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบรวม โดยจะจัดสถานที่ให้สอบโดยเฉพาะ
4. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
4.1 การคัดเลือกจะใช้วิธีสอบปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ
และวิธีการคัดเลือกตามที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
4.2 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(1) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
(2) เป็นหน้าทีข่ องผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทีจ่ ะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
(3) ต้อ งนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือ บัต รประจาตัว ข้า ราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัว
ทหารกองประจาการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง
(Passport) ฉบับจริง หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบให้ใช้เอกสารรับรองข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
(4) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มทาการสอบไปแล้ว
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
(5) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด
(6) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบได้ดาเนินการไปแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่หัวหน้าห้องสอบประกาศให้เริ่มทาข้อสอบ
(7) เมื่ อ อยู่ ในห้ อ งสอบขณะสอบ ต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เข้ า สอบคนอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่อ อกจากห้อ งสอบ เว้น แต่จ ะได้รับ อนุญ าตและอยู่ใ นความดูแ ลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าทีค่ ุมสอบ
/(8) ห้ามสูบบุหรี่ …

-3(8) ห้ามสูบบุหรี่ หรือส่งเสียง หรือกระทาการอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
(9) ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือนาข้อสอบ และกระดาษคาตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
(10) เมื่ อ หมดเวลาสอบ และกรรมการหรือ เจ้ าหน้ า ที่ คุ ม สอบสั่ งให้ ห ยุ ด ท าข้ อ สอบ
ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมือ่ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
(11) ห้ามนาโทรศัพท์มือถือ ตารา หนังสือ บันทึกข้อความ กุญแจ กุญแจรีโมทรถยนต์
เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกภาพ บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้
ในการคานวณ และกระเป๋าสัมภาระ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
(12) สาหรับนาฬิกา จะอนุญาตให้เข้าห้องสอบเฉพาะนาฬิกาชนิดเข็มเท่านั้น
5. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรือกรณีตรวจพบว่า
มีการทุจริต หรือพยายามทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะให้ยุติการสอบและ/หรืองดการตรวจ
ให้คะแนนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร

