
 
 

 
 

 
 

ประกาศ ก.พ.ค. 
เร่ือง    ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อแต่งตั้ง

เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณห์รือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       

       อาศัยความในข้อ ๔ ตามประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
ดังต่อไปนี้  

(ก)   ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน 

          ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ดังนี้ 
 

วัน เวลา สอบ/วิชาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

วันอาทิตยท์ี่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
วิชาความรู้ ความสามารถ และการน าความรู้           
ในข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายวา่ด้วยวิธีปฏิบัติราชการ   
ทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายวา่ด้วยข้อมูลข่าวสาร    
ของราชการ เป็นตน้ เพื่อประยกุต์ใช้ในการ
ด าเนินการทางวนิัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 
๖๒๐๐๐๑ – ๖๒๐๐๓๒ 
 
 

 
ห้องประชุม ๑ 

ชั้น ๙  
อาคาร

ส านักงาน ก.พ.  
จังหวัดนนทบุร ี
 

 

- ปากกา ดินสอ 
ยางลบ 
- น้ ายา/เทป 
ลบค าผิด 
- ไม้บรรทัด 
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       (ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  

           ๑. จะใชว้ิธีการสอบข้อเขียนตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัย  
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒.  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  

              ๒.๑  ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ 
สุภาพสตรสีวมเสื้อและกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ 
กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ท้ังนี้   
ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบแต่งกายไม่สุภาพ เช่น ใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ และรองเท้าไม่มี
สายรัดส้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

              ๒.๒  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ เจ้าหน้าท่ีจะไม่อนุญาต 
ให้เข้าสอบ 

              ๒.๓  อนุญาตให้น าส่ิงของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจ าตัวสอบท่ีมี 
รูปถ่าย  และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ 
และกระเปา๋เงินเท่านั้น  

              ๒.๔  ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) เป็นต้น 
รวมท้ังต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ  หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่า
ผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต ท้ังนี ้ให้น าไปวางไว้ในท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด  

              ๒.๕  ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบตามท่ี ก.พ.ค. ก าหนดไว ้
และต้องจัดหาเครื่องเขียนหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ซึ่งประกาศไว้ไปเอง ท้ังนี้ เป็นหน้าท่ี
ของผูส้มัครสอบ ท่ีจะต้องทราบวัน เวลา และสถานท่ีสอบของตนเอง 
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              ๒.๖  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี  
โดยเจ้าหน้าท่ีจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และผู้เข้าสอบ
ท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มเวลาสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

              ๒.๗  ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาก าหนดให้ลงมือท าตอบ  
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าท่ี  

              ๒.๘  ต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ ท่ี ก.พ.ค. ก าหนดให้ ผู้ท่ีนั่งสอบผิดท่ี
อาจจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 

              ๒.๙  ต้องใช้กระดาษค าตอบที่ ก.พ.ค. จัดไว้ให้โดยเฉพาะ    

              ๒.๑๐  ในระหว่างด าเนินการสอบ หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวสอบ 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งท่ีห้ามน าเข้า
ห้องสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการท าตอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเจ้าหน้าท่ีอนุญาต 
รวมท้ังผู้นั้นอาจจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน  

              ๒.๑๑  ให้ เขียนเลขประจ าตัวสอบลงในส่วนท่ีก าหนดให้เท่านั้น  
ห้ามเขียนชื่อหรือเลขประจ าตัวสอบ ท่ีส่วนอ่ืน ๆ โดยเด็ดขาด  

              ๒.๑๒  ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกข้อสอบ หรือน าข้อสอบ หรือ
กระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริต 

              ๒.๑๓  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าส่ัง และค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี 
โดยเคร่งครัด  

              ๒.๑๔  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น 
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ
เจ้าหน้าท่ี  
              ๒.๑๕  ไม่สูบบุหร่ีในห้องสอบ      

              ๒.๑๖  ต้องหยุดท าตอบทันที เมื่อหมดเวลาท าตอบ และเจ้าหน้าท่ี 
สั่งให้หยุดท าตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าท่ีได้อนุญาตแล้ว  

       ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือ
พยายามทุจริตการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบส าหรับบุคคลนั้น 
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ท้ังนี้ ก.พ.ค. ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน  
       ท้ังนี้ ผู้ใดผ่านการสอบข้อเขียนโดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน ส าหรับวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีจะจัดส่งหลักฐาน
แสดงประสบการณ์หรือผลงาน จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
ประมาณวันจันทร์ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

                                                 (ลงชื่อ)        วชิร  สงบพันธ์ 
 (นายวชิร  สงบพันธ์) 
 ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาววาสนา  ประเสริฐสกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 

ร่าง/พิมพ์  วาสนา  .............................. 
ทาน        ณมาพร .............................. 
ตรวจ       ชัยวุฒิ   .............................. 


