
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
----------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒.๒ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และข้อ ๖ ของประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) คณะกรรมการคัดเลือก จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ 
การคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

 ๑. ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ถ้าผู้ใด
มีผลคะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ 
วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื ่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

 ๒. ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตาม 
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังนี้ 

วัน เวลาคัดเลือก กิจกรรม เลขประจำตัวสอบ สถานทีค่ัดเลือก 
อุปกรณ์ที่ใช ้

ในการคัดเลือก 
วันอังคารที่  
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
๐๗.๔๕ – ๐๘.๔๕ น. 

ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
คัดเลือก 

๖๒๓๓๓๑๐๐๑ - 
๖๒๓๓๓๑๐๓๖ 

ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๙ 
สำนกังาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุร ี

-  

วันอังคารที่  
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น. 

การคัดเลือกเพื่อวัดความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง โดยวิธสีอบข้อเขียน 
- วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ 
การปฏิบัตริาชการ 

- วิชาภาษาอังกฤษ 

๖๒๓๓๓๑๐๐๑ - 
๖๒๓๓๓๑๐๓๖ 

ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๙ 
สำนกังาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุร ี

- ดินสอท่ีม ี
ความเข้ม ๒ บี 
หรือมากกว่า 

- ยางลบ 
- ปากกา 
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๓. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเริ่มคัดเลือก ๓๐ นาที และจะเรียก 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าห้องคัดเลือกก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก 
และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำอุปกรณ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้เท่านั้นเข้าห้องคัดเลือกได ้

 (ข) ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
 ๑. การคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก ปฏิบัติตามคำสั่ง 
ระเบียบ และวิธีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด 
 ๒. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๒.๒ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ดังนี้ 

(๑) สำเนาปร ิญญาบัตรและสำเนาระเบ ียนแสดงผลการศ ึกษา (Transcript  
of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยต้อง
สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ในกรณีที่ไม่สามารถ 
นำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นในวันคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้ ก็ให้นำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย มายื่นแทน 

(๒) สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน จากกระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน ๒ ฉบับ 

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้เข้าการคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” 

และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวคัดเลือก กำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสาร บรรจุ

ในซองเอกสารขนาด A๔ 

กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่ได้นำเอกสารที ่ระบุไว้ในข้อ ๒.๒ (๑) และ (๒)  
มายื ่นในวันคัดเลือกเพื ่อวัดความรู ้ความสามารถที ่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ขอให้ยื ่นด้วยตนเองที ่กลุ ่มงาน 
การเจ้าหน้าที ่ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. 
เลขที ่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๕ วัน 
นับจากวันที่คัดเลือก ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือว่าวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซอง
เอกสารเป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ก.พ. ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ
คัดเลือกอาจจะพิจารณาไม่ให้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  

๒.๓ อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องคัดเลือกได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ดินสอ 
ยางลบ ปากกา 
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 ๒.๔ ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที ่ใช้
คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) รวมทั ้ง เอกสาร ตำรา หนังสือ  
บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจากข้อ ๒.๓ เข้าห้องคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากพบว่า
ผู้ใดนำเข้าห้องคัดเลือก จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการคัดเลือก และต้องนั่งอยู่ 
ในห้องคัดเลือกนั้นจนกว่าจะหมดเวลาคัดเลือกในวิชานั้น และกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 ๒.๕ ต้องเข้าคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกที่กำหนดไว้ และต้องจัดหา
เครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับ
การคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกของตนเอง 
 ๒.๖ ห้ามเข้าห้องคัดเลือกก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องคัดเลือก หรือเจ้าหน้าที่
คุมการคัดเลือก โดยจะเรียกผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าห้องคัดเลือกก่อนเริ่มเวลาคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 
และผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ไปถึงห้องคัดเลือกหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มคัดเลือกไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาต 
ให้เข้าห้องคัดเลือก 
 ๒.๗ หลังจากเริ่มเวลาคัดเลือกแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องคัดเลือกจนกว่าจะหมด 
เวลาคัดเลือก หากผู้ใดออกจากห้องคัดเลือกก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือกและกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 ๒.๘ ต้องนั่งตามที่นั่งในห้องคัดเลือก สถานทีค่ัดเลือก และวัน เวลาคัดเลือกที่คณะกรรมการ
คัดเลือกกำหนด ผู้ใดนั่งผิดที่นั่ง หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาคัดเลือกแล้ว จะต้องถูกยุติการคัดเลือก และ 
ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องคัดเลือกจนกว่าจะหมดเวลาคัดเลือก รวมทั้งกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจ 
ให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 ๒.๙ ต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อ
และทำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 ๒.๑๐ การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลม หรือใช้
เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กำหนด 
หรือใช้ดินสอสีอื่น หรือใช้ปากกาไม่ได้ 
  (๒) ต้องระบายเลขประจำตัวสอบในกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง หากระบายผิด 
ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
  ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้ เข้ารับการคัดเลือก
ระบายเท่านั้น หากขีดเขียนหรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการ
ระบายกระดาษคำตอบอันเกิดจากการกระทำของผู้เข้ารับการคัดเลือกเอง สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ  
 ๒.๑๑ ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนำแบบทดสอบ 
หรือกระดาษคำตอบ ออกจากห้องคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากผู ้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต และ
กระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 
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 ๒.๑๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของหัวหน้าห้องคัดเลือก หรือ
เจ้าหน้าที่คุมการคัดเลือกโดยเคร่งครัด 
 ๒.๑๓ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องคัดเลือก 
 ๒.๑๔ ต้องหยุดทำตอบทันที เมื ่อหมดเวลาทำตอบ และหัวหน้าห้องคัดเล ือก  
หรือเจ้าหน้าที่คุมการคัดเลือก สั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องคัดเลือกได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องคัดเลือก  
หรือเจ้าหน้าที่คุมการคัดเลือก ได้อนุญาตแล้ว 

 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
หรือพยายามกระทำการทุจริตในการคัดเลือก หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้ารับการคัดเลือกคนอื่น ๆ 
ระหว่างการคัดเลือก ผู้นั ้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับคัดเลือก หรือต้องถูกยุติการคัดเลือก และจะออกจาก 
ห้องคัดเลือกได้ต่อเมื่อหมดเวลาคัดเลือก ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน 
หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู ้มีล ักษณะต้องห้ามที ่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา ๓๖  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

           (ลงชื่อ)   เมธินี  เทพมณี 

 (นางเมธินี  เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ. 

ร่าง/พิมพ์     อโนเชาว ์          ๔ ก.ย. ๖๒ 
ทาน       นงเยาว์         ....../......./....... 
ตรวจ      ชัยวุฒิ          ....../......./........ 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นายอโนเชาว์  จาดจีน) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี 
๕ ก.ย. ๒๕๖๒ 

 
 


