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ระเบียบเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ
ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกรมบังคับคดี
(แนบท้ายประกาศกรมบังคับคดี ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560)
1. การประเมิ น สมรรถนะจะใช้ วิ ธี ส อบข้ อ เขี ย นตามที่ ก าหนดในหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
เลือกสรร ตามประกาศรับสมัครสอบของกรมบังคับคดี ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
2. ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 แต่ ง กายให้ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยตามประเพณี นิ ย ม และประพฤติ ต นเป็ น สุ ภ าพชน
ห้าม สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะทุกชนิด
2.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ และ
จะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้
2.3 ผู้ เข้ารั บ การประเมิน จะเข้าห้ องสอบได้ ก็ต่ อเมื่อ ได้ รับ อนุ ญ าตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว โดยจะเรียกผู้เข้ารับการประเมินเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที
2.4 ผู้เข้ารับการประเมินที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มลงมือทาตอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.5 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทาตอบ
2.6 ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี
รูป ถ่าย ลายมื อชื่อ และเลขประจ าตัว ประชาชน 13 หลั ก ชัดเจน หรือใบอนุ ญ าตขั บรถที่ มีเลขประจาตั ว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) ในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนใน
การเข้าสอบ ให้ใช้ใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัวทหาร
กองประจ าการ ฉบั บ จริ งไปแสดงแทน ทั้ งนี้ หากเลขประจาตัว ประชาชน 13 หลั ก ไม่ ตรงกับ ฐานข้อมู ล
การสมัครสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลา
สอบแล้ว จะต้องยุติการสอบ
2.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบ ตามที่กรมบัง คับคดี
กาหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคาตอบ
2.8 ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ซึ่งประกาศไว้ในแนบท้ายประกาศนี้ไปเอง
2.9 อนุ ญ าตให้ น าเฉพาะบั ต รประจ าตั ว ประชาชน บั ต รประจ าตั ว เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ
(ตามข้อ 2.6) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบตามที่กาหนดไว้ กระเป๋าเงินใบเล็กและซองเอกสารหลักฐานการสมัคร
เท่านั้นเข้าห้องสอบได้
2.10 ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ
สุภาพสตรี เครื่องคานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็ กทรอนิ กส์ ทุกชนิ ด เช่น โทรศัพท์ เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่ อสาร เป็นต้น เข้า ห้องสอบ
โดยเด็ดขาด หากนาเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทาการทุจริต และหากเกิดการสูญหาย กรมบังคับคดี
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
2.11 ไม่อนุญาตให้สวมหรือนานาฬิกาทุกชนิดเข้าห้องสอบ
2.12 ต้องใช้กระดาษคาตอบที่กรมบังคับคดีจัดให้โดยเฉพาะ และการระบายวงกลมใน
กระดาษคาตอบต้องระบายให้ดาเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้และจะต้อง
ใช้ดินสอที่มีความดาเท่ากับ 2บี หรือมากกว่า หากใช้ดินสอที่จางกว่าที่กาหนด หรือใช้ดินสอสีอื่นหรือปากกา
เครื่องตรวจกระดาษคาตอบอาจจะไม่ตรวจให้คะแนน
/2.13 ห้ามผู้เข้า...

หน้า 2/2
2.13 ห้ามผู้เข้ารับการประเมินคัดลอกข้อสอบ หรือนาแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบ
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทาการทุจริต
2.14 ในระหว่างการดาเนินการประเมินสมรรถนะ หากพบว่าผู้ ใดไม่มีบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อบั ตรประจ าตัว เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ (ตามข้ อ 2.6) หรือพบว่าผู้ ใดมี สิ่ งที่ ห้ ามน าเข้ าห้ องสอบ
เข้าไปในห้องสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการทาตอบทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทาตอบ รวมทั้ง
จะไม่ตรวจให้คะแนนสาหรับบุคคลผู้นั้น
2.15 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบโดยเคร่งครัด
2.16 เมื่ ออยู่ ในห้ อ งสอบ ขณะสอบไม่พู ดหรือติ ดต่ อกั บ ผู้ เข้ ารับ การประเมิ น อื่น หรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.17 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.18 เมื่อหมดเวลาทาตอบ หั วหน้าห้ องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ห ยุดทาตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตให้ออกจาก
ห้องสอบได้
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และ/หรือคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการอาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน
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