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(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เพื่อวัดความรู"ความสามารถทั่วไป ประจําป% ๒๕๖๒
----------------------------------------ตามที่สํานักงาน ก.พ. ไดมีประกาศ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทั่วไป ประจําป% ๒๕๖๒ นั้น
สํานักงาน ก.พ. จึงประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต+อไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ใหผู สมัค รสอบเขาสอบเพื่อวัด ความรู ความสามารถทั่ว ไป ประจํา ป% ๒๕๖๒ ตามวัน เวลา
และสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป จะใชวิธีสอบขอเขียนตามที่กําหนดไวในขอ ๗
หลั กสูต รและวิธี การสอบ ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมั ค รสอบเพื่ อวัดความรูความสามารถทั่ ว ไป
ประจําป% ๒๕๖๒ ขางตน ทั้งนี้ ใหผูสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย+างเคร+งครัด
๒. ใหผูสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ ตองแต+งกายใหสุภาพเรียบรอย และประพฤติตนเป8นสุภาพชน
๒.๒ ตองนํ าบั ตรประจํ าตั วสอบซึ่งพิ มพ: จากทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th ที่ มีการ
อัปโหลด (upload) รูปถ+ายหนาตรง ไม+สวมหมวก ไม+สวมแว+นตาดํา ถ+ายไวไม+เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
(ประเภทของไฟล:เป8น .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐-๑๐๐ KB) ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ ๔ ของประกาศ
สํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป% ๒๕๖๒ ขางตน ไปแสดงควบคู*กับ
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ+าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน
๑๓ หลักชัดเจน หรือบัตรประจําตัวขาราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถ
ที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) เพื่อแสดงตนในการเขาสอบ ผูเขาสอบตองนํา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัว
ทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริงมาแสดงเท+านั้น ไม*อนุญาต
ให"ใช"สําเนาเพื่อแสดงตนในการเข"าสอบ หากไม+มีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรื อ บั ต รประจํา ตั ว ขาราชการกลาโหม หรื อ บั ต รประจํา ตั ว ทหารกองประจํา การ หรื อ ใบอนุ ญ าตขั บ รถ
หรือหนังสือเดินทาง (passport) ดังกล+าว ใหใชเอกสารรับรองรายการบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน
หากไม*มีทั้ง ๒ บัตรมาแสดงคู*กันจะไม*อนุญาตให"เข"าสอบ

-๒ทั้ง นี้ หากเลขประจํา ตัว ประชาชน ๑๓ หลัก ไม+ต รงกับ ฐานขอมูล การสมัค รสอบ
จะไม*อ นุญ าตให"เ ข"า สอบ แต+ห ากตรวจพบหลัง จากที่เ ริ่ม เวลาสอบแลว ผู"ส อบรายนั้น จะต"อ งยุติก ารสอบ
โดยต"องนั่งอยู*ในห"องสอบนั้นจนกว*าจะหมดเวลาสอบ และจะไม*ได"รับการตรวจให"คะแนน
๒.๓ อนุญ าตใหนําสิ่งของเขาหองสอบไดเฉพาะบัต รประจําตัวสอบที่อัปโหลด (upload)
รูป ถ+ าย ตามขอ ๒.๒ และบั ต รประจํ าตั ว ประชาชน หรื อบั ต รประจํ าตั ว เจาหนาที่ ของรั ฐ หรือ บั ต รประจํ าตั ว
ขาราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport)
ดินสอที่มีความดําเท+ากับ 2B หรือมากกว+า ยางลบดินสอ ปากกา ซึ่งจะตองจัดเตรียมไปเอง และถุงพลาสติกใส
สําหรับใส+สิ่งของที่ไดรับการยกเวนตามขอ ๒.๔ เท+านั้น
๒.๔ ห"ามนํา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ: ที่ใชคํานวณได
อุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส: รวมทั้งเอกสาร ตํารา หนังสือ บันทึกขอความ กระเป^า หรืออุปกรณ:อื่นใดนอกเหนือจาก
ขอ ๒.๓ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากพบว*าผู"ใดนํา เข"าห"องสอบ จะถือว*าส*อเจตนากระทํา การทุจริตและ
จะต"องถูกยุติการสอบ โดยต"องนั่งอยู*ในห"องสอบนั้นจนกว*าจะหมดเวลาสอบ และจะไม*ได"รับการตรวจให"คะแนน
ยกเวน นาฬิก า กุญ แจรถ รีโมทรถยนต: กระเป^า เงิน ใบเล็ก เครื่อ งประดับ ทุกชนิด
หากนําเขามาในหองสอบ ใหใส+ถุงพลาสติกใสตามขอ ๒.๓ และวางไวใตเกาอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหาย
หรือสูญหาย สํานักงาน ก.พ. จะไม*รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๒.๕ ตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กําหนดไวในทายประกาศนี้ ทั้ งนี้
ถือเป8นหนาที่ของผูสอบที่จะตองทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
๒.๖ หามเขาหองสอบก+อนไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ โดยจะเรียก
ผูสอบเขาหองสอบก+อนเริ่มเวลาสอบไม+นอยกว+า ๓๐ นาที และผูสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนด
ใหเริ่มสอบไปแลว ๓๐ นาที จะไม+อนุญาตใหเขาหองสอบ
๒.๗ หลั งจากเริ่ มเวลาสอบแลว ไม+ อนุ ญ าตใหออกจากหองสอบจนกว+ าจะหมดเวลาสอบ
หากผู"ใดออกจากห"องสอบก*อนเวลาดังกล*าว จะถือว*าไม*ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและจะไม*ได"รับ
การตรวจให"คะแนน
๒.๘ ตองนั่ งสอบตามที่ นั่งสอบ หองสอบ สถานที่สอบ วัน และเวลาสอบที่ สํานั กงาน ก.พ.
กําหนด ผูใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดหองสอบ ผิดสถานที่สอบ และเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแลว
จะตองถูกยุติการสอบและไม+อนุญาตใหออกจากหองสอบจนกว+าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งจะไม+ไดรับการตรวจ
ใหคะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป% ๒๕๖๒
๒.๙ ตองใชกระดาษคําตอบที่สํานักงาน ก.พ. จัดใหโดยเฉพาะ หากผู"ใดลงลายมือชื่อ และ
ทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไม*ใช*ของตนเอง จะไม*ได"รับการตรวจให"คะแนน
๒.๑๐ การระบายวงกลมในกระดาษคํา ตอบใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ตองระบายใหดําเขมเต็มวงกลม จะระบายไม+เต็มวงกลม หรือใชเครื่องหมายอื่นไม+ได
และจะตองใชดินสอที่มีความดําเท+ากับ 2B หรือมากกว+า จะใชดินสอที่จางกว+าที่กําหนด หรือใชดินสอสีอื่น หรือปากกาไม+ได
(๒) ต"องระบายรหัสแบบทดสอบให"ถูก ต"องตามที่ระบุไวบนหนาปกแบบทดสอบ
ที่ไดรับ หากระบายผิด ระบายจาง ระบายดวยปากกา หรือไม+ระบาย จะไม+ไดรับการตรวจใหคะแนน

-๓ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามขอมูลที่ผูสอบระบายเท+านั้น หากขีดเขียน
หรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการระบายกระดาษคําตอบอันเกิดจาก
การกระทําของผูสอบเอง สํานักงาน ก.พ. จะไม+รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบของผูนั้น
ที่ไดรับจากเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ
๒.๑๑ หามผูสอบคั ดลอกขอสอบ ฉีกแบบทดสอบ นําแบบทดสอบ หรือนํ ากระดาษคําตอบ
ออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากผูใดฝeาฝfนจะถือว+ากระทําการทุจริต และจะไม+ไดรับการตรวจใหคะแนน รวมทั้ง
อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
๒.๑๒ ตองเชื่อฟhงและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนําของหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบ
ที่ไม+ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร+งครัด
๒.๑๓ หามสูบบุหรี่ในหองสอบ
๒.๑๔ ตองหยุดทําตอบทันทีเมื่อหมดเวลาสอบ และหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบ
สั่งใหหยุดทําตอบ แต+จะออกจากหองสอบไดต+อเมื่อหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว
ผู ใดไม+ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบนี้ หรื อ ผู ใดมี พ ฤติ ก รรมที่ ส+ อ ไปในทางทุ จ ริ ต
หรือพยายามกระทําการทุจริตในการสอบ หรือกระทําการใด ๆ ที่เป8นการรบกวนผูสอบคนอื่น ๆ ในระหว+างการสอบ
จะไม+ไดรับอนุญาตใหเขาสอบ หรือตองยุติการสอบสําหรับบุคคลผูนั้น และจะออกจากหองสอบไดต+อเมื่อหมดเวลาสอบแลว
ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจใหคะแนน
หรื อ อาจพิ จ ารณาใหเป8 น ผู มี ลั ก ษณะตองหามที่จ ะเขารั บ ราชการเป8 น ขาราชการพลเรื อ นตามมาตรา ๓๖
แห+งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต+อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
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