ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
………………………..
ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และได้ดาเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ไปแล้ว นั้น
บั ด นี้ ได้ร วมคะแนนสอบเพื่ อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ ว
ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 8 แห่งประกาศรับสมัครคัดเลือกของกรมศุลกากรฉบับดังกล่าว
ที่กาหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง รวมทั้งกาหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง นายช่างศิลป์
ปฏิบัติงาน ดังนี้
เลขประจาตัวสอบ
01
02

ชื่อ - นามสกุล
นายอนันต์กรณ์
ศรน้อย
นางสาวธนัญพรรธน์ ดวงปัญญา

2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ให้ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
เข้าสอบเพื่ อวัดความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง โดยการสอบสั มภาษณ์ ในวัน จั นทร์ ที่ 12 กั นยายน 2565 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วันและเวลาสอบ
เลขประจาตัวสอบ
สถานที่สอบ
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
01 - 02
ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น.
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

/3. ให้ผู้มีสิทธิ…

-23. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ส่งหลักฐานแสดงผลงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือผลงานที่แสดงถึง
ความรู้ความสามารถพิเศษ (Portfolio) (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ โดยให้นามายื่น
ในวันสอบสัมภาษณ์
4. สิ่ งที่ ผู้ มี สิท ธิ เข้ า สอบฯ จะต้อ งน ามายื่ น ในวั น สอบเพื่ อ วั ด ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
โดยการสอบสัมภาษณ์
4.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัว ทหารกองประจาการ
หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) โดยบัตร
หรือเอกสารทั้งหมดต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้
ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกั บ
ฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์
4.2 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
5. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
5.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
5.2 เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
5.3 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) และระเบียบปฏิบัติสาหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
5.4 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องมารายงานตัวภายในเวลา 09.00 น.
5.5 ต้องนาเอกสาร ตามข้อ 4 มายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสอบ
สัมภาษณ์ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
6. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
6.1 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ จะต้องนาใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริง ที่แสดงผลการตรวจ
ซึ่งยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้าสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ระหว่าง
วันที่ 9 กันยายน 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 หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ
หมอพร้อ ม) มาแสดงเพื่ อ เข้า สอบสั มภาษณ์ ห้า มผู้ มี สิท ธิ เข้ า สอบฯ น าผลตรวจหาเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID - 19) ที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองมาแสดง ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารฉบับจริง
ดั งกล่ าวมาแสดง หรื อ มี เอกสารดั งกล่ าวมาแสดงแต่ ร ะยะเวลาตรวจเกิ น 72 ชั่ ว โมง จะไม่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้
เข้าสอบสัมภาษณ์
/6.2 ต้องสวม…

-36.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบสัมภาษณ์
6.3 ต้องให้ ความร่วมมื อในการตรวจวัดอุ ณหภู มิร่างกายก่อนเข้ าบริเวณสถานที่ สอบ โดยใช้
เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของกรมศุลกากร หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ โดยจะจัดให้สอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม
ทั้ งนี้ การสอบเพื่ อวั ดความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง (สอบสั มภาษณ์ ) ในครั้ งนี้ กรมศุ ลกากร
ดาเนินการภายใต้ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 ประกอบกับมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
7. ระเบียบปฏิบตั ิสาหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้า
สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ให้ดาเนินการ ดังนี้
7.1 ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่ งไปยัง
ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ผ่านทาง Application
LINE ที่ ID LINE : rccustoms ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
7.2 ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จัดส่งใบรับรองแพทย์
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของไปรษณีย์ไทย หรือบริการด่วนพิเศษของเอกชนไปยังฝ่ายสรรหาและเลือกสรร
ส่วนบริหารงานบุ คคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เท่านั้น โดยกรมศุลกากร
จะถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้ มีสิทธิเข้าสอบฯ ส่วนกรณีส่งเอกสารทางบริการ
ด่วนพิเศษของเอกชนจะถือวันที่ที่บริการเอกชนนั้น ๆ ลงรับพัสดุ
7.3 กรมศุลกากรจะดาเนินการจัดหาวิธีการสอบสัมภาษณ์ที่เหมาะสม ให้กับผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ
รายดังกล่าว เช่น การใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เป็นต้น โดยจะดาเนินการ
สอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้เท่านั้น
7.4 ผู้ มีสิ ท ธิเข้าสอบฯ ต้ องปฏิบั ติต ามระเบียบปฏิ บั ติที่ กาหนดไว้ในประกาศนี้ และห้ าม
ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ บันทึกการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจพบ
ภายหลังว่า ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ บัน ทึกการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ จะถูกปรับตกในการสัมภาษณ์ ครั้งนี้
และไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก หรือในกรณีที่ได้ขึ้นบัญชี เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะไม่มีสิทธิได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
8. การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบตั งิ าน
กรมศุลกากรจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งนายช่างศิลป์
ปฏิบัติงาน ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร https://www.customs.go.th
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”

/กรมศุลกากร…

-4กรมศุลกากรดาเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทางโทรศัพท์หมายเลข
0 2667 6305, 6352 - 6353, 0 2667 7000 ต่อ 5088, 5822
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ) พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร

/ร่าง พิมพ์
/ตรวจ

