(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายชางสํารวจปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ ของหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขัน การขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวั น ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๕๖ และข อ 7 ของประกาศกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ลงวั น ที่ 5 มี น าคม 2563
เรื่ อง รั บ สมั ครสอบแข งขั น เพื่ อบรรจุ และแตงตั้งบุคคลเขารับ ราชการในตําแหนงนักวิช าการเงิน และบัญชี
ปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน จึงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ดังตอไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบ ตําแหนงนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) วิศวกร
โยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑. ใหผูสมัครสอบเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน
ถาผูใดสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
สําหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะประกาศใหทราบในภายหลัง
๒. ใหผู สมั ครสอบเขาสอบแขงขัน เพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

/ ตําแหนง...

-2–
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจ
ปฏิบัติงาน และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

เลขประจําตัวสอบ

ตามผังที่นั่งสอบ
วันอาทิตย ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ความรูความสามารถ
แนบทายประกาศ
เวลา 9.00 – 11.30 น.
ที่ใชเฉพาะตําแหนง
โดยวิธีการสอบขอเขียน

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ

สถานที่สอบ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)
ถนนพหลโยธิน
ตรงขามกรมทหาร
ราบที่ 11 ทม.รอ.
แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

- ปากกาน้ําเงิน
- ยางลบหมึก
- น้ํายาลบคําผิด

ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแร
และจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

เลขประจําตัวสอบ

ตามผังที่นั่งสอบ
วันอาทิตย ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ความรูความสามารถ
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ที่ใชเฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศ
โดยวิธีการสอบขอเขียน

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ

สถานที่สอบ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)
ถนนพหลโยธิน
ตรงขามกรมทหาร
ราบที่ 11 ทม.รอ.
แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

- ปากกาน้ําเงิน
- ยางลบหมึก
- น้ํายาลบคําผิด

/ (ข) ระเบียบ...

-3(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบแข ง ขัน จะใช วิ ธี ส อบข อเขี ย นตามที่กํา หนดไวในหลักสูต รและวิ ธี การ
สอบแขงขัน ทั้งนี้ ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแตละวิชาอยางเครงครัด
2. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวม
เสื้อ หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ กระโปรง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อ
ไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน
๒.๒ เปนหนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบและหองสอบ
๒.๓ ตองนําบัตรประจําตัวสอบ ซึ่งพิมพจากระบบที่มีรูปถายหนาตรง ขนาด
1 x 1.5 นิ้ว ไปแสดงควบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมี
รูป ถาย ลายมือชื่ อ และเลขประจํ าตั ว ประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับ รถที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันสอบ หรือบัตรประจําตัวขาราชการกลาโหม
หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ ฉบับจริง ไปแสดงแทนในวันสอบทุกครั้ง ทั้งนี้หากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลักไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๒.๔ การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (การสอบ
ขอเขียน)
(๑) ผูสมัครสอบควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอย
กวา ๑ ชั่วโมง เพื่อคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและใหปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติในการสอบเพื่อเปนการเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(๒) ผูสมัครสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแลว ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
(๓) ผูสมัครสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และหองสอบที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบฯ กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดหองสอบในวิชาใดจะไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบ
(๔) ผูสมัครสอบตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวใน
ตารางสอบไปเอง นอกนั้นจะตองใชกระดาษคําตอบที่กรมพัฒนาที่ดินจัดไวใหโดยเฉพาะ
(๕) ไมนําตํารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณอื่นใดเขาไปในหองสอบ
เวนแตตํารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งกําหนดใหจัดหาเองในขอ (๔) และที่กรรมการออกขอสอบ
ประจําวิชาไดกําหนดใหนําเขาหองสอบได และไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบแลว
(๖) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่
คุมสอบโดยเครงครัด
(๗) ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะ
ออกจากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
(๘) เขีย นเลขประจําตั ว สอบแทนชื่อ ในทุ กกรณีที่ เกี่ ย วข องกับ การตอบ
ขอสอบ และใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น หามเขียนชื่อลงบนกระดาษคําตอบ
โดยเด็ดขาด
(๙) เมื่ ออยู ในห องสอบขณะสอบไม พูดหรื อติ ดต อกับ ผูเขาสอบอื่น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม ออกจากห องสอบเวน แตจ ะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการ หรื อ
เจาหนาที่คุมสอบ
/ (๑๐) ไมสูบ…

-4(๑๐) ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ
(๑๑) ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะสอบตอไปในวิชาใด
เมื่อสงคําตอบวิชานั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
(๑๒) แบบทดสอบ กระดาษคํ าตอบ ตลอดจนวัส ดุอุปกรณ ทุกชนิ ดที่ ใช
ในการสอบจะนําออกจากหองสอบไดก็เฉพาะที่กรรมการออกขอสอบประจําวิชาหรือเจาหนาที่คุมสอบอนุญาต
เทานั้น
(13) หามผูสมัครสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษ
คําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถือวากระทําการทุจริต
(๑4) เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจาหนา ที่คุมสอบสั่ งใหห ยุดทํ า
คําตอบตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว
(๑5) เมื่อออกจากหองสอบไปแลว ตองไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวน
แกผูที่ยังสอบอยู
๒.๕ หามนําเครื่องมืออุปกรณสื่อสารอิเล็ กทรอนิกสทุกชนิด เขาไปในหองสอบ
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
2.6 จะตองถูกยุติการทําตอบ หากพบวาผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบฯ ขอ 2.1 ขอ 2.3 ขอ 2.4 (3) ขอ 2.4 (5) ขอ 2.4 (13) และขอ 2.5 รวมทั้งจะไมไดรับการตรวจ
ใหคะแนนสําหรับบุคคลนั้น
๒.7 การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูค วามเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
(๑) ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว ผูใดไปถึงสถานที่สอบภายหลัง
ที่การสอบไดดําเนินไปแลว กรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไมใหเขาสอบก็ได
(๒) ต อ งเชื่ อ ฟ ง และปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง และคํ า แนะนํ า ของกรรมการหรื อ
เจาหนาที่ดําเนินการสอบโดยเครงครัด
(๓) ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดให
เทานั้น
(๔) เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่
ยังไมไดเขาสอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนเฉพาะวิชาใดวิชา
หนึ่งหรือทุกวิชาก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63
(ลงนาม)
สําเนาถูกตอง

(นายสันธิษณ ดิษฐอําไพ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบญจพร ชาครานนท
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

