
เอกสารแนบทา์ย ๓

ระเบยีบเกีย่วกบัการเขา้สอบ
ในการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ (สอบขอ้เขยีน) เพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ี'วไป (สว่นกลาง)

(แนบทา้ยประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ลงวันท่ี <ว0สิงหาคม ๒๕๖๕)

เพ ือ่ให ก้ารดำเน นิ การเลอืกสรรพ น กังาน ราขการท ัว่ไป  (สว่นกลาง) สงักดัสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ ืน้ฐานเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จึงกำหนดระเบียบเก่ียวกับการสอบ เพือ่ใทผู้เ้ขา้สอบปฏนิตั ิ ดงันี้

๑. ตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยตามประเพณนียิม และประพฤตตินเปน็สภุาพซน กลา่วคอื 
๑.๑ สุภาพสตรีสวุมเส้ือและกระโปรง หรอืขดุกางเกงแบบสภุาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 

หา้มเุสวมเสือ้คลมุ เส ือ้แจก๊เกต็ เสือ้สทู เสือ้ไมม่แีขน'กระโปรงยนีสห์รอืกางเกงยนีส ์ รองเทา้แตะทกุชนดิ 
เขา้หอ้งสอบ

๑.๒ สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกง โดยสอดซายส้ือไว้โนกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น หา้มุ สวมส้ือคลุม 
เสือ้แจก๊เกต็ เส้ือสูท เส้ือไม่มีแขน กางเกงยนีส ์ กางเกงขาสัน้เหนอืเขา่ (ยกเวน้เครือ่งแบบ) รองเทา้แตะทกุซนดิ 
เขา้หอ้งสอบ

๒. เปน็หนา้ทีข่องผูเ้ขา้รบัการประเมนิจะตอ้งทราบวนั เวลา สถานทีส่อบและหอ้งสอบ ในการ 
ประเมนิสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ (สอบขอ้เขยีน)

๓. ตอ้งนำใบสมคัรทีพ่มิพจ์ากเวบ็ไซต ์ http://obec.thaijobjob.com  ตดิรปูถา่ยหนา้ตรง 
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถา่ยไมเ่กนิ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว และลงลายมือซือ่ในใบสมัครใหค้รบถ้วน 
ไปแสดงควบสู่กับบัตรประจำตัวประซาซน (ฉบับจริง) ท่ียังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบัตรอ่ืน 
ทีท่างราซการออกให ้ซีง่มรีปูถา่ย ลายมอืซือ่ และเลขประจำตวัประซาซน ๑๓ หลัก ปรากฏขดัเจน กรณผีูส้มคัร 
เปลีย่นซือ่ หรอืซือ่สกลุ ภายหลงัประกาศรายซือ่ผูส้มคัรสอบ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแสดงหลกัฐานการเปลีย่นซือ่ 
หรือซ่ือสกุล ฉบบัจริง และเมือ่เสร็จสืน้การสอบวิชาสดุทา้ยแลว้ ให ้ผู้สมัครส่งใบสมัครไว้กับกรรมการคุมสอบด้วย

ห ากผ ูส้มคัรไมป่ฏบิ ตั ติามขอ้ ๓ หรอืไมม่หีลกัฐานท ีใ่ขแ้สดงตนในการเขา้สอบหรอื 
มีหลักฐานท่ีใข้แสดงตนไม่ครบถ้วนหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงตนมีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาต 
ใหเ้ขา้หอ้งสอบโดยเด็ดขาด กรณท่ีีอนุญาตให้เข้าสอบไปแล้ว และตรวจพบภายหลัง จะถกูยตุกิารสอบโดยผูเ้ขา้สอบ 
ต้องเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐานโดยต้องน่ังอยู่ในห้องสอบน้ันจนกว่าจะห้มดเวลาสอบและจะไมใต้รับการตรวจ 
กระดาษคำตอบในวิซาน้ัน

๕ ต้องนำเอกสารแสดงผลการตรวจเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (CCMD - 19) ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK)ในระยะเวลาไมเ่กนิ ๗๒ ช่ัวโมง กอ่นการสอบ มาแสดงตอ่เจา้หนา้ที ่ ณ จดุดดักรอง ตามแบบแนบทา้ย 
ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เร่ือง รับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราขการท่ัวไป 
(ส่วนกลาง) ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากไม,มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง ณ จุดคัดกรอง จะไมไต้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕. ต้องปฏบิตัติามมาตรการทางสาธารณสขุอย่างเคร่งครัด และใส่หนา้กากอนามัยหรือหนา้กากผ้า 
ตลอดระยะเวลาในการสอบ รวมถึงห้ามผู้ท่ีไม1เกีย่วขอ้งกบัการสอบ เขา้มาภายใบสนามสอบเพือ่จำกดัจำนวนคน 
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

๖. ตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย กอ่นเขา้บรเิวณหอ้งสอบ พรอ้มตดิ

http://obec.thaijobjob.com
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ci. การสอบขอ้เขยีน
๘.๑ ผูเ้ขา้สอบ ตอ้งเขา้สอบตามวนั เวลา และสถานทีส่อบทีก่ำหนดไวใ้นประกาศนี ้

และตอ้งจดัหาเครือ่งเขยีน หรือวัสดุอุปกรณไ์ปเอง
๘.๒ ไม1อ น ญุ าต ให เ้ข า้ห อ้ งส อ บ ก อ่ น ไ ต ร้ บั อ น ญุ าต จ าก ก ร ร ม ก าร ค มุ ส อ บ  

โดยจะเรยีกผูเ้ขา้สอบเขา้หอ้งสอบกอ่นเริม่ เวลาสอบไมน่อ้ยกวา่ ๓๐ นาท ี และผูเ้ขา้สอบทีไ่ปถงึหอ้งสอบ 
หลงัจากเวลาทีก่ำหนดใหเ้ริม่สอบแลว้ ๓๐ นาท ี จะไมอ่นญุาตใหเ้ข้าหอ้งสอบ

๘.๓ ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งนัง่สอบตามทีน่ ัง่สอบ สถานทีส่อบ ตาม แน บ ท า้ยป ระกาศน ี ้
กรณผู้ีใดนัง่สอบไม'ตรงตามทีน่ัง่สอบ หากตรวจพบหลงัจากเริม่เวลาสอบแลว้ จะตอ้งถกูยตุกิารสอบในวชิานัน้ 
โดยผูเ้ขา้สอบตอ้งเขยีนใบยตุกิารสอบไวเ้ปน็หลกัฐาน และไม,อนญุาตใหอ้อกจากหอ้งสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
รวมทัง้กระดาษคำตอบจะไมไ่ดร้บัการตรวจใหค้ะแนนในวิชานัน้

๘.๔อนญุาตใหน้ำสิง่ของเขา้หอ้งสอบไดเ้ฉพาะใบสมคัรสอบ ท ีต่ดิรปูถา่ยตามขอ้ ๓ 
และบตัรประจำตวัประชาซน (ฉบบัจรงิ) ทีย่งัไม'หมดอาย ุ หรอืบตัรประจำตวัเจา้หนา้ทีช่องรฐั หรอืบตัรอืน่ 
ทีท่างราชการออกให ้ซึง่มรีปูถา่ย ลายมอืชือ่ และมีเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก ปรากฏซดัเจน ปากกา ดินสอ 
ทีม่คีวามเขม้ตัง้แต ่ 2B ข้ึนไป ยางลบดินสอ เทา่นัน้

๘.๕ ห้ามนำ เคร่ืองมอืสือ่สาร เคร่ืองบนัทกีภาพ เครือ่งบนัทกึเสยีง อุปกรณท์ีM่ คำนวณ'ไต้ 
อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ นาฬกิาโทรศพัท ์ (Sm art W atch) รวมทัง้เอกสาร ตำรา หนังสือ บนัทกึขอ้ความ กระเปา๋ 
หรืออปุกรณอ์ืน่ใด นอกเหนอืจากขอ้ ๘.๔ เขา้หอ้งสอบโดยเดด็ขาด หากพบวา่ผ ูใ้ดนำเขา้หอ้งสอบจะถอืวา่ 
เจตบากระทำการทจุรติ  จะตอ้งถกูยตุกิารสอบ และตอ้งนัง่อยูใ่บหอ้งสอบนัน้ จนกวา่จะหมดเวลาสอบ 
โดยผู้เข้าสอบต้องเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน และกระดาษคำตอบจะไม'ไต้รับการตรวจให้คะแนนในวิชาน้ัน 

๘.๖ หลงัจากเริม่เวลาสอบแลว้ ไม'อนญุาตใหอ้อกจากหอ้งสอบจนกวา่จะหมดเวลาสอบ 
เวน้แตจ่ะไตร้บัอนญุาต และอยูใ่นความดแูลของกรรมการคมุสอบ หากผูใ้ดออกจากหอ้งสอบกอ่นเวลาดงักลา่ว 
จะถอืวา่ไมป่ฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัการสอบ และกระดาษคำตอบจะไมไ่ดร้บัการตรวจใหค้ะแนนวชิานัน้ 

๘.๗ เมือ่อยูใ่นหอ้งสอบ ขณะสอบไมพ่ดูคยุกบัผูเ้ขา้สอบรายอืน่ หรอืบคุคลภายนอก 
เว้นแตไ่ตร้บัอนญุาต และอยูใ่นความดแูลของกรรมการคมุสอบ

๘.๘ หา้มผูเ้ขา้สอบคดัลอกขอ้สอบ ฉกีแบบทดสอบ หรอืนำแบบทดสอบ หรอืกระดาษ 
คำตอบ ออกจากหอ้งสอบโดยเดด็ขาด หากผูใ้ดฝา่ฝน่จะถอืวา่กระทำการทจุรติ และกระดาษคำตอบจะไมไ่ดร้บั 
การตรวจใหค้ะแนนวชิานัน้ และอาจจะถกูดำเนนิคดตีามกฎหมาย

๘.๙ผู้เข้าสอบต้องเช่ือฟ้งและปฏิบัติตามคำส่ัง และคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
๘ .๑๐ ระหวา่งพกัรอในสนามสอบ ใหผ้ ูเ้ขา้สอบปฏบิตัติามมาตรการเวน้ระยะหา่ง 

ทางสงัคม (Social Distancing)
๘.๑๑ ดแูลรกัษาสขุภาพของตนเอง ลงัเกตอาการตนเอง หากรูส้กึมอีาการไข ้ไอ หอบ 

เหนือ่ย เป็นหวัด ใหแ้จง้เจา้หนา้ที ่ ณ จดุคดักรอง ทันที A
๘.๑๒ ตอ้งหยุดทำตอบทนัท ี เมือ่หมดเวลาทำตอบ ๙ละกร่รมการคุมสอบส่ังใหห้ยุดทำตอบ 

แตจ่ะออกจากหอ้งสอบไตต้อ่เมือ่กรรมการคมุสอบไตอ้นญุาตแลว้ / \ mc/


