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ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

เพ่ือวัดความรู"ความสามารถทั่วไป ประจําป% ๒๕๖๒ 

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

 ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได�มีประกาศ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ือง รับสมัครสอบเพ่ือวัดความรู�
ความสามารถท่ัวไป ประจําป% ๒๕๖๒ นั้น  

 สํานักงาน ก.พ. จึงประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ดังต+อไปน้ี    
 (ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
  ให�ผู �สมัครสอบเข�าสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป% ๒๕๖๒ ตามวัน เวลา 
และสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้        
 (ข) ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
  ๑. การสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป จะใช�วิธีสอบข�อเขียนตามที่กําหนดไว�ในข�อ ๗ 
หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เร่ือง รับสมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป 
ประจําป% ๒๕๖๒ ข�างต�น ทั้งน้ี ให�ผู�สอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย+างเคร+งครัด 
   ๒. ให�ผู�สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้  
        ๒.๑  ต�องแต+งกายให�สุภาพเรียบร�อย และประพฤติตนเป8นสุภาพชน  
   ๒.๒  ต�องนําบัตรประจําตัวสอบซ่ึงพิมพ:จากทางเว็บไซต: http://job2.ocsc.go.th ที่มีการ
อัปโหลด (upload) รูปถ+ายหน�าตรง ไม+สวมหมวก ไม+สวมแว+นตาดํา ถ+ายไว�ไม+เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว 
(ประเภทของไฟล:เป8น .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐-๑๐๐ KB) ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว�ในขั้นตอนที่ ๔ ของประกาศ
สํานักงาน ก.พ. เร่ือง รับสมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป% ๒๕๖๒ ข�างต�น ไปแสดงควบคู*กับ 
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ+าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 
๑๓ หลักชัดเจน หรือบัตรประจําตัวข�าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถ
ท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) เพ่ือแสดงตนในการเข�าสอบ ผู�เข�าสอบต�องนํา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือบัตรประจําตัวข�าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัว
ทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริงมาแสดงเท+าน้ัน ไม*อนุญาต
ให"ใช"สําเนาเพ่ือแสดงตนในการเข"าสอบ หากไม+มีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจําตัวข�าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถ 
หรือหนังสือเดินทาง (passport) ดังกล+าว ให�ใช�เอกสารรับรองรายการบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน 
หากไม*มีทั้ง ๒ บัตรมาแสดงคู*กันจะไม*อนุญาตให"เข"าสอบ 
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ทั้งนี้ หากเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม+ตรงกับฐานข�อมูลการสมัครสอบ
จะไม*อนุญาตให"เข"าสอบ แต+หากตรวจพบหลังจากที่เร่ิมเวลาสอบแล�ว ผู"สอบรายนั้นจะต"องยุติการสอบ 
โดยต"องน่ังอยู*ในห"องสอบน้ันจนกว*าจะหมดเวลาสอบ และจะไม*ได"รับการตรวจให"คะแนน  
   ๒.๓ อนุญาตให�นําสิ่งของเข�าห�องสอบได�เฉพาะบัตรประจําตัวสอบที่อัปโหลด (upload) 
รูปถ+าย ตามข�อ ๒.๒ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัว
ข�าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) 
ดินสอท่ีมีความดําเท+ากับ 2B หรือมากกว+า ยางลบดินสอ ปากกา ซ่ึงจะต�องจัดเตรียมไปเอง และถุงพลาสติกใส
สําหรับใส+สิ่งของท่ีได�รับการยกเว�นตามข�อ ๒.๔ เท+าน้ัน 
   ๒.๔ ห"ามนํา เคร่ืองมือสื่อสาร เคร่ืองบันทึกภาพ เคร่ืองบันทึกเสียง อุปกรณ:ท่ีใช�คํานวณได� 
อุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส: รวมทั้งเอกสาร ตํารา หนังสือ บันทึกข�อความ กระเป^า หรืออุปกรณ:อื่นใดนอกเหนือจาก
ข�อ ๒.๓ เข�าห�องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว*าผู"ใดนําเข"าห"องสอบ จะถือว*าส*อเจตนากระทําการทุจริตและ
จะต"องถูกยุติการสอบ โดยต"องน่ังอยู*ในห"องสอบน้ันจนกว*าจะหมดเวลาสอบ และจะไม*ได"รับการตรวจให"คะแนน  
                                ยกเว�น นาฬิกา กุญแจรถ รีโมทรถยนต: กระเป^าเงินใบเล็ก เคร่ืองประดับทุกชนิด 
หากนําเข�ามาในห�องสอบ ให�ใส+ถุงพลาสติกใสตามข�อ ๒.๓ และวางไว�ใต�เก�าอ้ีที่นั่งสอบ ทั้งน้ี ในกรณีที่เกิดการเสียหาย
หรือสูญหาย สํานักงาน ก.พ. จะไม*รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน                               
  ๒.๕  ต�องเข�าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กําหนดไว�ในท�ายประกาศนี้ ทั้งนี้ 
ถือเป8นหน�าท่ีของผู�สอบท่ีจะต�องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง    
   ๒.๖  ห�ามเข�าห�องสอบก+อนได�รับอนุญาตจากหัวหน�าห�องสอบหรือเจ�าหน�าที่คุมสอบ โดยจะเรียก
ผู�สอบเข�าห�องสอบก+อนเริ่มเวลาสอบไม+น�อยกว+า ๓๐ นาที และผู�สอบที่ไปถึงห�องสอบหลังจากเวลาที่กําหนด 
ให�เร่ิมสอบไปแล�ว ๓๐ นาที จะไม+อนุญาตให�เข�าห�องสอบ  
   ๒.๗   หลังจากเร่ิมเวลาสอบแล�ว ไม+อนุญาตให�ออกจากห�องสอบจนกว+าจะหมดเวลาสอบ 
หากผู"ใดออกจากห"องสอบก*อนเวลาดังกล*าว จะถือว*าไม*ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบและจะไม*ได"รับ
การตรวจให"คะแนน 
   ๒.๘  ต�องนั่งสอบตามที่น่ังสอบ ห�องสอบ สถานท่ีสอบ วัน และเวลาสอบท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด ผู�ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดห�องสอบ ผิดสถานท่ีสอบ และเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจากเร่ิมเวลาสอบแล�ว 
จะต�องถูกยุติการสอบและไม+อนุญาตให�ออกจากห�องสอบจนกว+าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งจะไม+ได�รับการตรวจ
ให�คะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป% ๒๕๖๒  
   ๒.๙  ต�องใช�กระดาษคําตอบที่สํานักงาน ก.พ. จัดให�โดยเฉพาะ หากผู"ใดลงลายมือช่ือ และ
ทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไม*ใช*ของตนเอง จะไม*ได"รับการตรวจให"คะแนน 
   ๒.๑๐ การระบายวงกลมในกระดาษคําตอบให�ปฏิบัติ ดังน้ี 
    (๑)  ต�องระบายให�ดําเข�มเต็มวงกลม จะระบายไม+เต็มวงกลม หรือใช�เคร่ืองหมายอ่ืนไม+ได� 
และจะต�องใช�ดินสอที่มีความดําเท+ากับ 2B หรือมากกว+า จะใช�ดินสอท่ีจางกว+าที่กําหนด หรือใช�ดินสอสีอ่ืน หรือปากกาไม+ได� 
     (๒)  ต"องระบายรหัสแบบทดสอบให"ถูกต"องตามท่ีระบุไว�บนหน�าปกแบบทดสอบ 
ท่ีได�รับ หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด�วยปากกา หรือไม+ระบาย จะไม+ได�รับการตรวจให�คะแนน 
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     ทั้งนี้ เคร่ืองตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามข�อมูลที่ผู�สอบระบายเท+านั้น หากขีดเขียน 
หรือระบายอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกําหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการระบายกระดาษคําตอบอันเกิดจาก
การกระทําของผู�สอบเอง สํานักงาน ก.พ. จะไม+รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบของผู�นั้น
ท่ีได�รับจากเคร่ืองตรวจกระดาษคําตอบ 
   ๒.๑๑  ห�ามผู�สอบคัดลอกข�อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นําแบบทดสอบ หรือนํากระดาษคําตอบ 
ออกจากห�องสอบโดยเด็ดขาด หากผู�ใดฝeาฝfนจะถือว+ากระทําการทุจริต และจะไม+ได�รับการตรวจให�คะแนน รวมท้ัง
อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
                 ๒.๑๒ ต�องเชื่อฟhงและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนําของหัวหน�าห�องสอบ หรือเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ 
ท่ีไม+ขัดกับระเบียบเก่ียวกับการสอบนี้ โดยเคร+งครัด 
       ๒.๑๓ ห�ามสูบบุหร่ีในห�องสอบ 
   ๒.๑๔ ต�องหยุดทําตอบทันทีเม่ือหมดเวลาสอบ และหัวหน�าห�องสอบ หรือเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ
สั่งให�หยุดทําตอบ แต+จะออกจากห�องสอบได�ต+อเม่ือหัวหน�าห�องสอบหรือเจ�าหน�าที่คุมสอบได�อนุญาตแล�ว 

  ผู� ใดไม+ปฏิบั ติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบนี้  หรือผู� ใดมีพฤติกรรมท่ีส+อไปในทางทุจริต  
หรือพยายามกระทําการทุจริตในการสอบ หรือกระทําการใด ๆ ที่เป8นการรบกวนผู�สอบคนอื่น ๆ ในระหว+างการสอบ 
จะไม+ได�รับอนุญาตให�เข�าสอบ หรือต�องยุติการสอบสําหรับบุคคลผู�นั้น และจะออกจากห�องสอบได�ต+อเม่ือหมดเวลาสอบแล�ว 
ท้ังน้ี คณะกรรมการดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให�คะแนน 
หรืออาจพิจารณาให�เป8นผู�มีลักษณะต�องห�ามที่จะเข�ารับราชการเป8นข�าราชการพลเรือนตามมาตรา ๓๖ 
แห+งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต+อไป 
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ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
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(นางสาวปรียานุช  เรืองแจ+ม) 
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