(ยกร่าง)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และข้อ 7 ของประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตกิ าร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จึงกําหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน ถ้าผู้ใด
สอบได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง สําหรับวัน เวลา
และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ตามวัน เวลา
และสถานที่สอบ ตามเอกสารแนบท้าย
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ
และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มแี ขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ํา จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ
2.2 ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี
รูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสาร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ ฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบภายหลัง
จากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องถูกยุติการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมด
เวลาทําตอบ
2.3 อนุญาต ...

-22.3 อนุญาตให้นําสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ ฉบับจริง ดินสอ
ที่มีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ยางลบดินสอ ปากกา ซึ่งจะต้องจัดเตรียมไปเอง และถุงพลาสติกใสสําหรับ
ใส่สิ่งของที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 2.4 เท่านั้น
2.4 ห้ามนํา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้
คํานวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) รวมทั้ง เอกสาร ตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ
กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากข้อ 2.3 เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนําเข้าห้องสอบจะถือว่า
ส่อเจตนากระทําการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาทําตอบ
และกระดาษคําตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
ยกเว้น นาฬิกา (ที่ไม่ใช่นาฬิกาโทรศัพท์) กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก
เครื่องประดับทุกชนิด หากนําเข้ามาในห้องสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใส ตามข้อ 2.3 และวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ
ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
2.5 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน
หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในวัน เวลา และสถานที่สอบไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ
วัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
2.6 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียก
ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนด
ให้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.7 หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทําตอบ
หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและกระดาษคําตอบ
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
2.8 ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ และวัน เวลาสอบ ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขันกําหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ หากตรวจพบภายหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติ
การสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทําตอบ รวมทั้งกระดาษคําตอบจะไม่ได้รับการตรวจ
ให้คะแนนและถูกตัดสิทธิในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
2.9 ต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อ
และทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
2.10 การระบายวงกลมในกระดาษคําตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ต้องระบายให้ดําเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่น
ไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอที่มีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กําหนด หรือใช้ดินสอสีอื่น
หรือปากกาไม่ได้
(2) ต้องระบายชุดที่แบบทดสอบให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนหน้าปกแบบทดสอบ
ที่ได้รับ หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รบั การตรวจให้คะแนน
ทั้งนี้ ...
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