ประกาศกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่!ข้เฉพาะตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนิติกรปฏิบีตการ

ตามประกาศกรมทรัพ ยากรนํ้า บาดาล ลงวันที่ ๑ ๗ มีน าคมพ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อ งรับ สมัค ร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
โดยกำหนดเปีดรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดให้มีการประกาศ
รายซื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และกำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
ในตำแหน่ง นิต ิก รปฏิบ ัต ิก าร ภายในวัน ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บ ไซต์ก รมทรัพ ยากร.นํ้าบาดาล
http://vvww.dgr.go.th หัวข้อ “ สมัครงาน/อบรม” และ https://dgr.thaijobjob.com บัน
บัด นี้ การดำเนินการรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ส อบและระเบีย บ
เกี่ย วกับ การสอบเพื่อ วัด ความรู้ค วามความสามารถที่ใ ช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขีย น) ในตำแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เข้าสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๙.00 - ๑๒.๐0 น.
ณ ห้อ งประฃุม ที่ ๑ ชั้น ๘ อาคาร ๑ กรมทรัพ ยากรนํ้า บาดาล รายละเอีย ดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้
๒. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลจะประกาศรายซื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สอบสัม ภาษณ์) ให้ท ราบทางเว็บ ไซต์ข องกรมทรัพ ยากรนํ้า บาดาล vwvw.dgr.go.th หรือทาง
https://dgr.thaijobjob.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง
๑. การสอบเพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ใ ขัเฉพาะตำแหน่ง จะใขัว ิธ ีส อบข้อ เขีย น

ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราซการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ข้อ ๘ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งนี้
ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

/ ๒. ให้ผู้สมัคร ...
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te. ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปีน สุภ าพซน
ผู้ที่สวมกางเกงซาสั้น เสื้อไม่มีแซน รองเท้าแตะ และรองเท้าฟองนํ้า จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๒ เป็น หน้าที่ซ องผู้ส มัค รสอบที่จ ะต้อ งทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้อ ง
เข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ซึ่งประกาศ
ไวในข้อ ๒.๖ ตามประกาศฉบับนี้
๒.๓ ผู้ส มัค รสอบจะเข้า ห้อ งสอบได้ก ็ต ่อ เมื่อ ได้ร ับ อนุญ าตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว โดยจะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที ผู้สมัครสอบ
ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๔ ต้องนำบัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
ลายมือซื่อ และเลขประจำตัว ประขาขน ๑๓ หลักขัดเจนหรือใบอนุญ าตขับรถที่มีเลขประจำตัวประขาซน
๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนใ1นการเข้าสอบ
ให้ไข้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประซาขน หรือบัตรประจำตัวข้าราขการกลาโหม หรือบัตรประจำตัว
ทหารกองประจำการ ฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้หากไม่มีบัตร หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ
หรือมีแต่หมดอายุแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.(ร; ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
กำหนดให้ ผู้นั่งสอบผิดที่ ผิดห้องสอบ หรือผิดสถานที่สอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ
๒.๖ อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจำตัวประซาซน บัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ซองรัฐ ดินสอ (๒B ขึ้นไป) ยางลบ ปากกา นํ้ายาลบคำผิด และกระเปาเงินเท่านั้น
๒.๗ สิ่งของอื่น ๆ จะอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้แต่จะต้องวางไว้บริเวณหน้าห้องสอบ
ด้านหน้าภายในห้องสอบหรือบริเวณอื่น ๆ ที่ผู้ควบคุมสอบกำหนดเท่านั้น และหากเกิดสูญหายจะไม่รับผิดขอบ
ใด ๆ ทั้งสิ้น
๒.๘ ต้องใข้กระดาษคำตอบที่กรมทรัพยากรนั้าบาดาล จัดให้โดยเฉพาะ
๒.๙ ห้า มผู้เข้า สอบดัด ลอกข้อ สอบ หรือ นำแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดซาด หากฝ่าผินจะถือว่ากระทำการทุจริต
๒.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ'ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าสนามสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๒.๑๑ ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำซองหัวหน้าสนามสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด
๒.๑๒ ให้ยุติการทำตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ ๒.๕ ๒.๗ ๒.๙ หรือ
๒.๑๐ แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทำตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลผู้นั้น
๒.๑๓ ภายในเวลา ๑ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบ จะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าสนามสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๒.๑๔ เมื่อ หมดเวลาทำตอบ หัวหน้า สนามสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ห ยุด
ทำตอบ จะต้อ งหยุด ทัน ที แต่จ ะออกจากห้อ งสอบได้ต ่อ เมื่อ หัว หน้า สนามสอบ หรือ เจ้า หน้า ที่ค ุม สอบ
ได้อนุญาตแล้ว
/ ๓. ระเบียบ ...
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๓. ระเบีย บปฏิบัติในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรมทรัพ ยากรนํ้า บาดาลจะดำเนิน การคัด กรอง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๓.๑ สนามสอบจัดให้มีระบบคัดกรองสำหรับผู้เข้าสอบทุกคนโดยใข้เทอร่โมมิเตอร์
วัดอุณหภูมิทางผิวหนัง กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสชื้นไป จะได้รับการแยกตัวมาตรวจซํ้า
หากยังมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสชื้นไปอีก จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๓.๒ ให้ผู้เข้าสอบ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าสอบเพื่อเป็นการบีองกัน
และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
๓.๓ ผู้เข้าสอบทุกท่านที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อ ย หรือมีอาการของโรค
ปอดอักเสบ และ/หรือ มีป ระวัต ิเดิน ทางกลับ มาจากประเทศที่ม ีค วามเสี่ย ง หรือต้องเฝืาระวังการติดต่อของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กองอำนวยการสนามสอบ)
๓.๔ ให้ผู้เข้าสอบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่สอบ ตามที่ทางราซการกำหนด
๓.๕ ผู้เขาสอบจะต้องนำเอกสารแสดง ผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัฝึโคโรนา
2019 โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) จากสถานที่ตรวจ ภายในระยะเวลา
๗๒ ชั่ว โมง แ ล ะจ ะต ้อ งม ีเ อ ก ส ารรับ รอ งผ ล ก ารต รว จ จากสถาน ที่ต รวจน ั้น มายื่น ต่อ เจ้า หน้า ที่
ก่อนเข้าสนามสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบจะต้องรับผิดขอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบีย บและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ไต้รับ
อนุญ าตให้เ ข้า สอบ หรือ ให้ย ุต ิก ารสอบ โดยไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร้อ งใด ๆ ทั้ง สิ้น และอาจจะพิ จ ารณา
สั่งงดการตรวจให้คะแนน
ในกรณีท ี่ม ีบ ีญ หาหรือ อุป สรรคในการสอบครั้ง นี้ ให้เจ้า หน้า ที่ค ุม สอบ เสนอให้หัวหน้า
สนามสอบตีความและวินิจฉัยขี้ขาด คำวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด และให้หัวหน้าสนามสอบรายงานผลคำวินิจฉัยนั้น
ต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
เพื่อทราบต่อไป

(นายกุศล โขติรัตน์)
รองอธิบดีกรJJ'หรัพยากร'นาบาดาล

1

0

รกนาราขการน,ท'นอธิบดีกรมทรั'ทยาทรนำบา |าa

เอกสารแนบท้าย
แนบท้า ยประกาศกรมทรัพ ยากรนํ้า บาดาล ลงวัน ที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเภี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใฃ้เฉพาะตำแหน่ง
(สอบข้อ เขีย น) ในตำแหน่ง นิต ิก รปฏิบ ัต ิก าร

๑. วันและเวลาการสอบ : วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ -

๑๒.๐๐ น.

๒. สถานที่สอบ ะ ณ ห้องประชุมที่ ๑ ชั้น ๘ อาคาร ๑ กรมทรัพยากรบํ้าบาดาล

๓. รายละเอียดแผนผังการนั่งสอบ ดังนี้
ลำดับที่
๑

ตำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ

ห้องสอบ

แถวที่

จำนวน ที่นั่ง
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