
      

 

(ร่าง) 

(สําเนา) 

(สําเนา) 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง  กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล 

       เข้ารับราชการในส่วนราชการท่ีต้องการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจําปี 2554 

----------------------------------------- 
 

 อาศัยความในข้อ 6 ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง รับสมัครสอบ               
แข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการท่ีต้องการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจําปี 2554 จึง
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ดังต่อไปนี้    
 

 (ก) กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีสอบ 

  ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ตามวัน เวลา  
และสถานท่ีสอบ ตามเอกสารแนบท้าย        
 

 (ข) ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  1. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบ ท้ังนี้ให้
ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด 
   2. ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  
     2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ผู้ท่ีสวม
กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ํา จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
   2.2 เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครสอบ ท่ีจะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบ และจะต้องเข้าสอบ 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบท่ีกําหนดไว้ ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซ่ึงประกาศไว้ในกําหนดวัน 
เวลา และสถานท่ีสอบไปเอง 
    2.3  ผู้สมัครสอบจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี  
คุมสอบแล้ว โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ผู้สมัครสอบท่ีไปถึงห้องสอบ
หลังจากท่ีได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมด

เวลาทําตอบ 

2.4  ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
    2.5  ต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ ห้องสอบ และสถานท่ีสอบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดให้    
ผู้นั่งสอบผิดท่ี ผิดห้องสอบ หรือผิดสถานท่ีสอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ                  
                    2.6  อนุญาตให้นําสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดินสอ ยางลบ ปากกา กล่องใส่อุปกรณ์เขียนตอบแบบใส และกระเป๋าเงิน เท่านั้น 
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      2.7  ห้ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ
สุภาพสตรี เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ท่ีใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  เช่น โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

หากนําเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
2.8  ต้องใช้กระดาษคําตอบที่สํานักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อ 

และทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้ร ับการตรวจให้คะแนน การระบายวงกลมใน
กระดาษคําตอบให้ปฏิบัติดังนี้ 

      (1) ต้องระบายให้ดําเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอ่ืน
ไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดําท่ีมีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอท่ีจางกว่าท่ีกําหนด หรือใช้ดินสอ  
สีอ่ืน หรือปากกาไม่ได้ 

(2) เครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามข้อมูลท่ีผู้ เข้าสอบระบายเท่านั้น
สํานักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบของเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ   
หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้ 

2.9   ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจาก 
ห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าผืนจะถือว่ากระทําการทุจริต 
   2.10 ให้ยุติการทําตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 2.1  2.4  2.5  2.7  
หรือ 2.9 แต่จะออกจากห้องสอบได้เม่ือหมดเวลาทําตอบรวมท้ังจะไม่ตรวจให้คะแนนสําหรับบุคคลผู้นั้น 
   2.11  เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ
โดยเคร่งครัด 
   2.12 เม่ืออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 
   2.13 ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
   2.14 เม่ือหมดเวลาทําตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบสั่งให้หยุดทําตอบ จะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเม่ือหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
     

   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสอบอาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้
คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน 
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ประกาศ  ณ  วันท่ี   5   เมษายน  พ.ศ. 2554 
 

บุษบา  กรัยวิเชียร 
(นางบุษบา  กรัยวิเชียร) 

รองเลขาธิการ ก.พ.  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 
 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นายสมชาย  การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 



 

 

 

กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
 

หน่วยท่ี 1  ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน               

การสอบ 

วันอาทิตย์ท่ี 24 
เมษายน 2554 
13.30-15.30 น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะตําแหน่ง 
 
 

541000001-541003400 
 

อาคาร 1 - 2  
อิมแพ็ค   

เมืองทองธานี 

- ดินสอดําท่ีมี  
  ความดําเท่ากับ  
  2 บีหรือมากกว่า 
- ยางลบ    
- ปากกา 

541003401-541006025 
 

อาคาร 3 - 4 

 
หน่วยท่ี 2  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน               

การสอบ 

วันอาทิตย์ท่ี 24 
เมษายน 2554 
09.00-11.00 น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะตําแหน่ง 
 
   

542000001-542004283 อาคาร 7 - 8 อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 

- ดินสอดําท่ีมี   
  ความดําเท่ากับ  
  2 บี หรือมากกว่า 
- ยางลบ    
- ปากกา 

 
หน่วยท่ี 3  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน               

การสอบ 

วันอาทิตย์ท่ี 24 
เมษายน 2554 
09.00-11.00 น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะตําแหน่ง 
 

543000001-543003400 อาคาร 1 - 2  
อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี 

- ดินสอดําท่ีมี   
  ความดําเท่ากับ 
 2 บีหรือมากกว่า 
- ยางลบ   
- ปากกา 

543003401-543006800 อาคาร 3 - 4 
543006801-543011696 อาคาร 5 - 6 
543011697-543012288 อาคาร 7 - 8 

 
หน่วยท่ี 4  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ใน               

การสอบ 

วันอาทิตย์ท่ี 24 
เมษายน 2554 
13.30-15.30 น. 

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะตําแหน่ง 
  

544000001-544004896 อาคาร 5 - 6  
อิมแพ็ค  

เมืองทองธานี 

- ดินสอดําท่ีมี  
  ความดําเท่ากับ  
  2 บี หรือมากกว่า 
- ยางลบ    
- ปากกา 

544004897-544008589 อาคาร 7 - 8 

 

เอกสารแนบท้าย 


