
(สําเนา) 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน 
เรื่อง   กําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคล 
เข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
 
 

  อาศัยอํานาจตามความในหนังสือสํานักงาน ก .พ . ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11  
ธันวาคม 2556 และข้อ 7 ของประกาศกรมพัฒนาที่ ดิน ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน จึงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เก่ียวกับการสอบ  ดังน้ี 

(ก) กําหนดวัน  เวลา และสถานที่สอบ ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน 
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง สําหรับวัน 
เวลา และสถานที่สอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ตามวัน  
เวลา  และสถานที่สอบ ดังน้ี 

  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้     
ในการสอบ 

วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560     
เวลา  9.00 – 11.30 น. 

 
 

ความรู้ความสามารถ     
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

ตามผังที่น่ังสอบ 
แนบท้ายประกาศ 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)  
ถนนพหลโยธิน 
ตรงข้ามกรมทหาร
ราบที่ 11 รอ. 
แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
 

 

 

/ ตําแหน่ง... 
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  ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้     
ในการสอบ 

วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560     
เวลา  13.00 – 15.30 น. 

 
 

ความรู้ความสามารถ     
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

ตามผังที่น่ังสอบ 
แนบท้ายประกาศ 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)  
ถนนพหลโยธิน 
ตรงข้ามกรมทหาร
ราบที่ 11 รอ. 
แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 

- ปากกา 
- ยางลบหมึก 
- นํ้ายาลบคําผดิ 
(- เครื่องคํานวณ
เฉพาะตําแหน่ง
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ) 

3.  ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเร่ิมสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบ 
เข้าห้องสอบก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการสอบและจะให้ผู้เข้าสอบ 
นําอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบตามท่ีระบุไว้ข้างต้นน้ีเท่าน้ันเข้าห้องสอบ ส่วนกระดาษคําตอบจะต้องใช้
กระดาษคําตอบที่กรมพัฒนาที่ดินจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

(ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 ๑. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการ
สอบแข่งขัน  ทั้งน้ี ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด 
  2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังน้ี 
 ๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ 
กระโปรง กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมรองเท้าแตะชนิดฟองน้ําจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   ๒.๒  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานทีส่อบและห้องสอบ 
   ๒.๓  ต้องนําบัตรประจําตัวสอบซ่ึงพิมพ์จากระบบ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูป
ถ่าย ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัวประชาชน 
13 หลัก  หรือห นังสื อ เ ดินทาง  ( Passport)  ไป ใน วันสอบ  หากไ ม่มี บัตรหรื อ เอกสาร ดั งกล่ า ว 
แสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับคําขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือ
ใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับคําขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 ก หรือใบ
สีชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหาร 
กองประจําการ ฉบับจริง ไปแสดงแทนในวันสอบทุกคร้ัง ทั้งน้ีหากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ   
 

/ ๒.๔ การสอบ… 
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 ๒.๔ การสอบข้อเขียน 
 ๒.๔.๑   ควรไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเร่ิมเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 
๓๐ นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 ๒.๔.๒   ผู้ เข้ าสอบที่ ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ กํ าหนดเริ่มสอบ 
ในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๒.๔.๓ ผู้ เ ข้ า ส อบจ ะ ต้ อ ง น่ั ง ส อบต ามที่ น่ั ง ส อบ  แล ะห้ อ ง ส อบ 
ที่คณะกรรมการดําเนินการสอบฯ กําหนดให้ ผู้ใดน่ังสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจ
กระดาษคําตอบ 
 ๒.๔.๔  ต้องจัดหาเคร่ืองเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตาราง
สอบไปเอง นอกน้ันจะต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมพัฒนาที่ดินจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
 ๒.๔.๕ ไม่นําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปใน
ห้องสอบเว้นแต่ตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งกําหนดให้จัดหาเองในข้อ ๒.๔.๔ และที่
กรรมการออกข้อสอบประจําวิชาได้กําหนดให้นําเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบแล้ว 
 ๒.๔.๖ เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
 ๒.๔.๗ ภายในเวลา ๓๐ นาที นับต้ังแต่เวลาที่กําหนดเร่ิมสอบในตาราง
สอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 
คุมสอบ 
 ๒.๔.๘ เขียนเลขประจําตัวสอบแทนช่ือทุกกรณีที่เก่ียวข้องกับการตอบ
ข้อสอบ และให้เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน  ห้ามเขียนช่ือลงบนกระดาษคําตอบโดย
เด็ดขาด 
 ๒.๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 ๒.๔.๑๐ ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 ๒.๔.๑๑   ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป 
ในวิชาใด เมื่อส่งคําตอบวิชาน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะ 
ออกจากห้องสอบได้ 
 2.4.12 ห้ามผู้สมัครสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และ
กระดาษคําตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทําการทุจริต 
 ๒.๔.๑๓ เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทํา
คําตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
 ๒.๔.๑๔ เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ทําการใดๆ อันเป็นการ
รบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 ๒.๕   ห้ามนําเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 

/ 2.6 จะต้อง... 



สําเนาถูกต้อง 

 

(นายธนัท  จิ๋ววิเศษ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
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 2.6 จะต้องถูกยุติการทําตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบฯ ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4.3 ข้อ 2.4.5 ข้อ 2.4.12 และข้อ 2.5 รวมท้ังจะไม่ได้รับการตรวจ 
ให้คะแนนสําหรับบุคคลน้ัน 
 ๒.7   การทดสอบเพือ่วัดความรู้ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (สมัภาษณ์) 
 ๒.7.๑ ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาท่ีกําหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ
ภายหลังที่การสอบได้ดําเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้ 
 ๒.7.๒ ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
 ๒.7.๓ เข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้
เท่าน้ัน 
 ๒.7.๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้
ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ  และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบน้ีหรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชา
หน่ึงหรือทุกวิชาก็ได้ 

       ประกาศ  ณ  วันที่    10     เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 

(ลงนาม)                  ปราโมทย์  ยาใจ 

 

               
   

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(นายปราโมทย์  ยาใจ) 
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ 

ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ 


