
ประกาศส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
----------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และข้อ ๖ ของประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง  
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ส านักงาน ก.พ. จึงก าหนดวัน เวลา 
สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

 ๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน 
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 
เพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ส าหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

 ๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตาม  
วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 

วนั เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้ใน

การสอบ 

วันเสาร์ที่  
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การสอบแข่งขันเพื่อวดัความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
- วิชาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ

กฎหมาย 

๖๑๓๐๐๐๐๐๑ - 
๖๑๓๐๐๐๓๕๘ 

หอประชมุ 
สุขุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี 

- ดินสอที่ม ี
ความเข้ม ๒ บ ี
หรือมากกว่า 

- ยางลบ 
- ปากกา 

 ๓. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
ก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้ 

 (ข) ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

 ๑. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ 
และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด 
  

  
 
 

 
- ร่าง - 



๒  
 

 ๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๒.๒ ต้องน าใบสมัคร/บัตรประจ าตัวสอบซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ https://personnel-
ocsc.job.thai.com ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว 
และลงลายมือชื่อในใบสมัคร/บัตรประจ าตัวสอบให้ครบถ้วน ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน  
หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน  
หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ในวันสอบ หากไม่มี
บัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจ าตัวประชาชน  
หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ฉบับจริงไปแสดงแทน  
ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายน้ันจะต้องถูกยุติการสอบ 
 ๒.๓ อนุญาตให้น าสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะใบสมัคร/บัตรประจ าตัวสอบ 
ที่ติดรูปถ่ายตามข้อ ๒.๒ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ 
หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม 
หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ฉบับจริง ดินสอ ยางลบ ปากกา 
 ๒.๔ ห้ามน า เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้
ค านวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) รวมทั้ง เอกสาร ต ารา หนังสือ  
บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจากข้อ ๒.๓ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใด
น าเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระท าการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้น
จนกว่าจะหมดเวลาสอบ และกระดาษค าตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 ๒.๕ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน
หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในวัน เวลา และสถานที่สอบไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ
วัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง 
 ๒.๖ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ  
โดยจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ
หลังจากเวลาที่ก าหนดให้เร่ิมสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 ๒.๗ หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมด 
เวลาสอบ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและ
กระดาษค าตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 ๒.๘ ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ และวัน เวลาสอบ ที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบ และไม่อนุญาต
ให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งกระดาษค าตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิ
ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  

https://personnel-ocsc.job.thai.com/
https://personnel-ocsc.job.thai.com/


๓  
 

 ๒.๙ ต้องใช้กระดาษค าตอบที่ส านักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อ
และท าตอบในกระดาษค าตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 ๒.๑๐ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือน าแบบทดสอบ หรือ
กระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริต และกระดาษค าตอบ
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และอาจจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 ๒.๑๑ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบ หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
 ๒.๑๒ ห้ามสูบบุหร่ีในห้องสอบ 
 ๒.๑๓ ต้องหยุดท าตอบทันที เมื่อหมดเวลาท าตอบ และหัวหน้าห้องสอบ หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ สั่งให้หยุดท าตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
ได้อนุญาตแล้ว 

 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ
พยายามกระท าการทุจริตในการสอบ หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ระหว่างการสอบ 
ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องถูกยุติการสอบ และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันอาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 (ลงชื่อ) เมธินี  เทพมณี 
 (นางเมธินี เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายธีรวัจน์  พวงรอด) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑ 


