(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการในตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และขอปฏิบัติในการสอบเพื่อเปนการ
เฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ ของหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขัน การขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขันของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และขอ 7 ของประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการ
พัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรมพัฒนาที่ดิน จึงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังตอไปนี้
(ก) กํ าหนดวั น เวลา และสถานที่ สอบ ตํ าแหน งนิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร นั ก วิ ช าการพั ส ดุ
ปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑. ใหผูสมัครสอบเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน
ถาผูใดสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง
สําหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะประกาศใหทราบในภายหลัง
๒. ใหผู สมั ครสอบเขาสอบแขงขัน เพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ และนักวิชาการ
คอมพิวเตอรปฏิบัติการ
วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

ตามผังที่นั่งสอบ มหาวิทยาลัย
วันอาทิตย ที่ 16 มกราคม 2565 ความรูความสามารถ
เวลา 9.00 – 11.30 น.
ที่ใชเฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศ ราชภัฏพระนคร
โดยวิธีการสอบขอเขียน
แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ
- ปากกาน้ําเงิน
- ยางลบหมึก
- น้ํายาลบคําผิด

/ ตําแหนง…
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ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

ตามผังที่นั่งสอบ มหาวิทยาลัย
วันอาทิตย ที่ 16 มกราคม 2565 ความรูความสามารถ
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ที่ใชเฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศ ราชภัฏพระนคร
โดยวิธีการสอบขอเขียน
แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ
- ปากกาน้ําเงิน
- ยางลบหมึก
- น้ํายาลบคําผิด

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบแข ง ขัน จะใช วิ ธี ส อบข อเขี ย นตามที่กํา หนดไวในหลักสู ต รและวิ ธี การ
สอบแขงขัน ทั้งนี้ ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแตละวิชาอยางเครงครัด
2. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม
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
ดํ า เนิ น การสอบฯ กํ า หนดให ผู ใ ดนั่ ง สอบผิ ด ที่ นั่ ง สอบหรื อ ผิ ด ห อ งสอบในวิ ช าใดจะไม ไ ด รั บ การตรวจ
กระดาษคําตอบ
(๔) ผูสมัครสอบตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวใน
ตารางสอบไปเอง

/ (๕) ไมนํา…

-3(๕) ไมนําตํารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณอื่นใดเขาไปในหองสอบ
เวนแตวัสดุอุปกรณ ซึ่งกําหนดใหจัดหาเองในขอ (๔)
(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) ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ
(๑๑) ถาสอบเสร็จ กอนหมดเวลา หรือไมป ระสงคจ ะสอบตอไป เมื่อสง
คําตอบแลว 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 หามนําเครื่องมืออุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
2.6 จะตองถูกยุติการทําตอบ หากพบวาผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
รวมทั้งจะไมไดรับการตรวจใหคะแนนสําหรับบุคคลนั้น
๒.7 การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (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
/ ขอปฏิบัติ…
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เพื่อใหการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูเขาสอบทุกทาน รวมทั้งคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม กรมพัฒนาที่ดินจึงกําหนดขอปฏิบัติในการสอบ ดังนี้
1. ผูเขาสอบตองตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง กอนเขาอาคารที่ใชจัดสอบ หากพบวา
อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจาหนาที่จะใหทําการนั่งพักและตรวจวัดใหมอีกครั้ง หากพบวาอุณหภูมิ
ของรางกายไมลดลงจะใหผูเขาสอบทําการสอบในสถานที่ที่จัดไวใหเปนการเฉพาะ
2. ผูเขาสอบที่มีอาการ เชน อาการไข ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ ใหแจงเจาหนาที่ ณ จุดคัดกรอง
โดยจะใหผูเขาสอบที่มีอาการดังกลาวทําการสอบในสถานที่ที่จัดไวใหเปนการเฉพาะ
3. ผูเขาสอบตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาขณะอยูในสถานที่จัดสอบ
หากไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาจะไมอนุญาตใหเขาอาคารที่ใชจัดสอบหรือหองสอบเด็ดขาด
4. ผู เ ข า สอบต อ งคํ า นึง ถึงสุ ขภาพของตนเองและผูอื่ น ตลอดเวลาในขณะอยูใ นสถานที่
จัดสอบ โดยการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) จากบุคคลอื่น ๆ อยางนอย 1 – 2 เมตร
5. ผูเขาสอบควรหมั่นลางมือดวยเจลแอลกอฮอลตามจุดบริการตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวให
หรือลางมือดวยน้ําและสบูบอย ๆ
6. ใหผูเขาสอบนําสําเนาหลักฐานวาไดรับวัคซีน หรือสําเนาหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันวาไมเปนผูติดเชื้อโควิด 19 ในระยะเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง กอนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือ
การใชชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงเพื่อเขารับการสอบ โดยเปนหนาที่ของผูเขาสอบตอง
ติดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดที่เปนสถานที่สอบ เกี่ยวกับขอกําหนดหรือมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามที่
กําหนดดวย
ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือขอปฏิบัติในการสอบเพื่อเปนการเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผูใดทุจริตหรือพยายาม
ทุจ ริ ต อาจไมได รั บ อนุ ญ าตให เ ข าสอบและคณะกรรมการดําเนิน การสอบแขงขัน จะพิจ ารณาสั่งงดการให
คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕65
(ลงนาม)

เบญจพร ชาครานนท
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สําเนาถูกตอง

(นายสันธิษณ ดิษฐอําไพ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

