เอกสารแนบท์าย ๓
ระเบีย บเกีย่ วกับ การเข้าสอบ
ในการประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการที'่ วไป (ส่วนกลาง)
(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ลงวันที่ <ว0สิงหาคม ๒๕๖๕)
เพือ่ ให้ก ารดำเนิน การเลือ กสรรพนัก งานราขการทัว่ ไป (ส่ว นกลาง) สัง กัด สำนัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐานเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จึงกำหนดระเบียบเกีย่ วกับการสอบ เพือ่ ใท้ผเู้ ข้าสอบปฏินตั ิ ดังนี้
๑. ต้องแต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อยตามประเพณีนยิ ม และประพฤติตนเป็นสุภาพซน กล่าวคือ
๑.๑ สุภาพสตรีสวุมเสือ้ และกระโปรง หรือขุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุม้ ส้น
ห้ามุเสวมเสือ้ คลุม เสือ้ แจ๊ก เก็ต เสือ้ สูท เสือ้ ไม่ม แี ขน'กระโปรงยีน ส์ห รือ กางเกงยีน ส์ รองเท้าแตะทุก ชนิด
เข้าห้องสอบ
๑.๒ สุภาพบุรษุ สวมเสือ้ กางเกง โดยสอดซายสือ้ ไว้โนกางเกง สวมรองเท้าหุม้ ส้น ห้ามุ สวมสือ้ คลุม
เสือ้ แจ๊กเก็ต เสือ้ สูท เสือ้ ไม่มแี ขน กางเกงยีน ส์ กางเกงขาสัน้ เหนือเข่า (ยกเว้น เครือ่ งแบบ) รองเท้าแตะทุกซนิด
เข้าห้องสอบ
๒. เป็นหน้าทีข่ องผูเ้ ข้ารับการประเมินจะต้องทราบวัน เวลา สถานทีส่ อบและห้องสอบ ในการ
ประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
๓. ต้อ งนำใบสมัค รทีพ่ มิ พ์จากเว็บ ไซต์ http://obec.thaijobjob.com ติด รูป ถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิว้ และลงลายมือซือ่ ในใบสมัครให้ครบถ้วน
ไปแสดงควบสูก่ บั บัตรประจำตัวประซาซน (ฉบับจริง) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบัตรอืน่
ทีท่ างราซการออกให้ ซีง่ มีรปู ถ่าย ลายมือซือ่ และเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก ปรากฏขัดเจน กรณีผสู้ มัคร
เปลีย่ นซือ่ หรือซือ่ สกุล ภายหลังประกาศรายซือ่ ผูส้ มัค รสอบ ผูเ้ ข้าสอบต้อ งแสดงหลัก ฐานการเปลีย่ นซือ่
หรือซือ่ สกุล ฉบับจริง และเมือ่ เสร็จสืน้ การสอบวิชาสุดท้ายแล้ว ให้ผ ู้สมัครส่งใบสมัครไว้กบั กรรมการคุมสอบด้วย
หากผูส้ มัค รไม่ป ฏิบ ตั ติ ามข้อ ๓ หรือ ไม่ม หี ลัก ฐานทีใ่ ข้แ สดงตนในการเข้า สอบหรือ
มีหลักฐานทีใ่ ข้แสดงตนไม่ครบถ้วนหรือหลักฐานทีใ่ ช้แสดงตนมีขอ้ มูลไม่ถกู ต้องตรงกันกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด กรณีทอ่ี นุญาตให้เข้าสอบไปแล้ว และตรวจพบภายหลัง จะถูกยุตกิ ารสอบโดยผูเ้ ข้าสอบ
ต้องเขียนใบยุตกิ ารสอบไว้เป็นหลักฐานโดยต้องนัง่ อยูใ่ นห้องสอบนัน้ จนกว่าจะห้มดเวลาสอบและจะไมใต้รบั การตรวจ
กระดาษคำตอบในวิซานัน้
๕ ต้องนำเอกสารแสดงผลการตรวจเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (CCMD - 19) ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit
(ATK)ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชัว่ โมง ก่อนการสอบ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดดัดกรอง ตามแบบแนบท้าย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราขการทัว่ ไป
(ส่วนกลาง) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากไม,มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง ณ จุดคัดกรอง จะไมไต้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๕. ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดระยะเวลาในการสอบ รวมถึงห้ามผูท้ ไ่ี ม1เกีย่ วข้องกับการสอบ เข้ามาภายใบสนามสอบเพือ่ จำกัดจำนวนคน
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๖. ต้อ งให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณ หภูม ริ า่ งกาย ก่อนเข้าบริเวณห้องสอบ พร้อมติด
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ci. การสอบข้อเขียน
๘.๑ ผูเ้ ข้าสอบ ต้อ งเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานทีส่ อบทีก่ ำหนดไว้ในประกาศนี้
และต้องจัดหาเครือ่ งเขียน หรือวัสดุอปุ กรณ์ไปเอง
๘.๒ ไม1อ น ญ
ุ าต ให เ้ ข า้ ห อ้ งส อ บ ก อ่ น ไต ร้ บั อ น ญ
ุ าต จาก ก รรม ก ารค มุ ส อ บ
โดยจะเรีย กผูเ้ ข้าสอบเข้าห้อ งสอบก่อ นเริม่ เวลาสอบไม่น อ้ ยกว่า ๓๐ นาที และผูเ้ ข้าสอบทีไ่ ปถึงห้องสอบ
หลังจากเวลาทีก่ ำหนดให้เริม่ สอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๘.๓ ผูเ้ ข้าสอบจะต้อ งนัง่ สอบตามทีน่ ง่ั สอบ สถานทีส่ อบ ตามแนบท้า ยประกาศนี้
กรณีผใู้ ดนัง่ สอบไม'ตรงตามทีน่ ง่ั สอบ หากตรวจพบหลังจากเริม่ เวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุตกิ ารสอบในวิชานัน้
โดยผูเ้ ข้าสอบต้องเขียนใบยุตกิ ารสอบไว้เป็นหลักฐาน และไม,อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
รวมทัง้ กระดาษคำตอบจะไม่ได้รบั การตรวจให้คะแนนในวิชานัน้
๘.๔อนุญ าตให้น ำสิง่ ของเข้าห้อ งสอบได้เฉพาะใบสมัค รสอบ ทีต่ ดิ รูป ถ่า ยตามข้อ ๓
และบัต รประจำตัวประชาซน (ฉบับ จริง) ทีย่ งั ไม'ห มดอายุ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีช่ องรัฐ หรือบัตรอืน่
ทีท่ างราชการออกให้ ซึง่ มีรปู ถ่าย ลายมือชือ่ และมีเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก ปรากฏซัดเจน ปากกา ดินสอ
ทีม่ คี วามเข้มตัง้ แต่ 2B ขึน้ ไป ยางลบดินสอ เท่านัน้
๘.๕ ห้ามนำ เครือ่ งมือสือ่ สาร เครือ่ งบันทีกภาพ เครือ่ งบันทึกเสียง อุปกรณ์ทM
่ี คำนวณ'ไต้
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart W atch) รวมทัง้ เอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า
หรืออุปกรณ์อน่ื ใด นอกเหนือจากข้อ ๘.๔ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผูใ้ ดนำเข้าห้อ งสอบจะถือ ว่า
เจตบากระทำการทุจ ริต จะต้อ งถูก ยุต กิ ารสอบ และต้อ งนัง่ อยูใ่ บห้อ งสอบนัน้ จนกว่า จะหมดเวลาสอบ
โดยผูเ้ ข้าสอบต้องเขียนใบยุตกิ ารสอบไว้เป็นหลักฐาน และกระดาษคำตอบจะไม'ไต้รบั การตรวจให้คะแนนในวิชานัน้
๘.๖ หลังจากเริม่ เวลาสอบแล้ว ไม'อนุญ าตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
เว้นแต่จะไต้รบั อนุญาต และอยูใ่ นความดูแลของกรรมการคุมสอบ หากผูใ้ ดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว
จะถือ ว่าไม่ป ฏิบ ตั ติ ามระเบียบเกีย่ วกับ การสอบ และกระดาษคำตอบจะไม่ได้รบั การตรวจให้คะแนนวิชานัน้
๘.๗ เมือ่ อยูใ่ นห้องสอบ ขณะสอบไม่พ ดู คุยกับ ผูเ้ ข้าสอบรายอืน่ หรือ บุค คลภายนอก
เว้นแต่ไต้รบั อนุญาต และอยูใ่ นความดูแลของกรรมการคุมสอบ
๘.๘ ห้ามผูเ้ ข้าสอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนำแบบทดสอบ หรือ กระดาษ
คำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผูใ้ ดฝ่าฝ่นจะถือว่ากระทำการทุจริต และกระดาษคำตอบจะไม่ได้รบั
การตรวจให้คะแนนวิชานัน้ และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๘.๙ผูเ้ ข้าสอบต้องเชือ่ ฟ้งและปฏิบตั ติ ามคำสัง่ และคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
๘.๑๐ ระหว่างพัก รอในสนามสอบ ให้ผ เู้ ข้าสอบปฏิบ ตั ติ ามมาตรการเว้น ระยะห่า ง
ทางสังคม (Social Distancing)
๘.๑๑ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ลังเกตอาการตนเอง หากรูส้ กึ มีอาการไข้ ไอ หอบ
เหนือ่ ย เป็นหวัด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ทันที
A
๘.๑๒ ต้องหยุดทำตอบทันที เมือ่ หมดเวลาทำตอบ ๙ละก่รรมการคุมสอบสัง่ ให้หยุดทำตอบ
แต่จะออกจากห้องสอบไต้ตอ่ เมือ่ กรรมการคุมสอบไต้อนุญาตแล้ว / \ m

c/

