- ร่าง -

ประกาศสานักงาน ก.พ.
เรื่อง กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
----------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวั น ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๖ และข้ อ ๖ ของประกาศส านั ก งาน ก.พ. ลงวั นที่ ๒๓ พฤศจิ กายน ๒๕๖๑
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของ
สานักงาน ก.พ. คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันจึงกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง สาหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่ อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งตาม
วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
วัน เวลาสอบ
วันเสาร์ที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น.
วันเสาร์ที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรม

เลขประจาตัวสอบ

ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ๖๒๓๑๑๐๐๐๑ ๖๒๓๑๑๐๑๐๗
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
- วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชี

๖๒๓๑๑๐๐๐๑ ๖๒๓๑๑๐๑๐๗

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ

สถานที่สอบ
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙
สานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙
สานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

-

- ดินสอที่มี
ความเข้ม ๒ บี
หรือมากกว่า
- ยางลบ
- ปากกา

๓. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
ก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และให้ผู้เข้าสอบนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้

๒
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ
และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด
๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒.๒ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ใบสมั ค รซึ่ ง พิ ม พ์ จ ากเว็ บ ไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com
ซึง่ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อใน
ใบสมัคร แสดงควบคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือ
หนังสือเดินทาง (Passport) ในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสาร
รับ รองรายการบัตรประจาตัว ประชาชน หรือบัตรประจาตัว ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัว ทหาร
กองประจ าการ ฉบั บ จริ งไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจาตัว ประชาชน ๑๓ หลั ก ไม่ตรงกับฐานข้อมูล
การสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้อง
ถูกยุติการสอบ
(๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่ านการวัด ความรู้ความสามารถทั่ว ไป
ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสานักงาน ก.พ. จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาปริญญาบัตรและสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย ในกรณีที่ไม่สามารถนา
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่น ในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตาแหน่งได้ ก็ให้นา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้ายมายื่นแทน
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาของสาเนาเอกสาร บรรจุใน
ซองเอกสารขนาด A๔
กรณี ผู้ ส มั ครไม่ ได้ น าเอกสารที่ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ ๒.๒ (๒) และ (๓) มายื่ นในวั น
สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ขอให้ยื่นด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓
สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑
ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๕ วันนับจากวันที่สอบ ในกรณีที่
ส่งทางไปรษณีย์ให้ ถือว่าวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองเอกสารเป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อ
สานักงาน ก.พ. ถ้าไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันอาจจะ
พิจารณาไม่ให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง

๓
๒.๓ อนุญาตให้นาสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะใบสมัครที่ติดรูปถ่ายตามข้อ ๒.๒ (๑)
และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัว
ทหารกองประจาการ ฉบับจริง ดินสอ ยางลบ ปากกา
๒.๔ ห้ามนา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้
ค านวณได้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นาฬิ ก าโทรศั พ ท์ (Smart Watch) รวมทั้ ง เอกสาร ต ารา หนั ง สื อ
บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจากข้อ ๒.๓ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใด
นาเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทาการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้น
จนกว่าจะหมดเวลาสอบในวิชานั้น และกระดาษคาตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
๒.๕ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กาหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน
หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในวัน เวลา และสถานที่สอบไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ
วัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
๒.๖ ห้ า มเข้ า ห้ อ งสอบก่ อ นได้ รั บ อนุ ญ าตจากกรรมการ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ คุ ม สอบ
โดยจะเรีย กผู้ เข้าสอบเข้าห้ องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที และผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ
หลังจากเวลาที่กาหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๒.๗ หลั ง จากเริ่ ม เวลาสอบแล้ ว ไม่ อ นุ ญ าตให้ อ อกจากห้ อ งสอบจนกว่ า จะหมด
เวลาสอบ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและ
กระดาษคาตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
๒.๘ ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ และวัน เวลาสอบ ที่คณะกรรมการ
ดาเนิ น การสอบแข่งขัน กาหนด ผู้ ใดนั่ งสอบผิ ดที่นั่งสอบ หากตรวจพบหลั งจากเริ่มเวลาสอบแล้ ว จะต้อง
ถูกยุติการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งกระดาษคาตอบจะไม่ได้รับ
การตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๒.๙ ต้องใช้กระดาษคาตอบที่สานักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อ
และทาตอบในกระดาษคาตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
๒.๑๐ ห้ ามผู้ เข้ าสอบคัด ลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือน าแบบทดสอบ หรื อ
กระดาษคาตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทาการทุจริต และกระดาษคาตอบ
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และอาจจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๒.๑๑ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ ง และคาแนะนาของหัว หน้าห้องสอบ หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๑๒ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๒.๑๓ ต้ อ งหยุ ด ท าตอบทั น ที เมื่ อ หมดเวลาท าตอบ และหั ว หน้ า ห้ อ งสอบ หรื อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ สั่งให้หยุดทาตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
ได้อนุญาตแล้ว

๔
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ
พยายามกระทาการทุจริตในการสอบ หรือกระทาการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ระหว่างการสอบ
ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องถูกยุติการสอบ และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันอาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็น
ผู้มีลั กษณะต้องห้ ามที่จะเข้ารั บราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ) เมธินี เทพมณี
(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวธัญญาภรณ์ ไสวพันธ์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

