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คำนำ 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นการจัดสอบเพ่ือคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา
ที่เป็นศูนย์สอบในการพิจารณาหน่วยงานที่จะใช้เป็นสนามสอบ โดยคัดเลือกจากสถานศึกษาต่างๆ ที่มี
ความพร้อม รวมทั้งมีผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้แทนหน่วยงานกลาง และมีบุคลากร
ที่สังกัดสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภายในสนามสอบ 

มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะได้
ศึกษาคู่มือฉบับนี้ และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสอบเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้การดำเนินการสอบทุกศูนย์สอบ และทุกสนามสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

สำนักบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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รายการเอกสาร 

1. หน้าปกคู่มือปฏิบัติงานสอบ 

2. คำนำ 

3. รายการเอกสาร 

4. หัวข้อประชุมชี้แจง 

5. วิธีการ ขั้นตอนการคุมสอบ หัวหน้าห้องสอบ 

6. วิธีการ ขั้นตอนการคุมสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ 

7. กำหนดการปฏิบัติงานสอบ 

8. สรุปปัญหาและแนวปฏิบัติ 

9. บทประชาสัมพันธ์ 

10. ตัวอย่างเอกสาร 

• หน้าปกแบบทดสอบ 

• กระดาษคำตอบ 

• บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 

• ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 

• ใบยุติการสอบ 

• ใบรายงาน 

11. ระเบียบการสอบ 

14. คำสั่งมหาเถรสมาคม 

15. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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หัวข้อประชุมชี้แจง 

(สำหรับผูอ้ำนวยการสนามสอบ) 

1. การสอบในวันนี้เป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีกำหนดเวลาดังนี้ 
ภาคเช้า     เวลา  09.00 – 11.00 น.    ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
ภาคบ่าย    เวลา  13.00 – 15.30 น.    ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 

2. การรับแบบทดสอบ และวิธีดำเนินการ 
2.1 ซองแบบทดสอบที่จะแจกให้มี 2 ซอง คือ  

 - ซองแบบทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จำนวน 1 ซอง แจกในช่วงเช้า 
 - ซองแบบทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จำนวน 1 ซอง แจกในช่วงบ่าย 

2.2 ซองกระดาษคำตอบอยู่ในซองแบบทดสอบทั้งภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  
 และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 

2.3 ซองเปล่าสีน้ำตาลขนาด A4 สำหรับใส่บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบซึ่งจะเก็บในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
      (ภาค ก)  (แจกในภาคเช้า) เท่านั้น 
2.4 ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำแบบทดสอบในแต่ละวิชา  

มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
3. สิ่งท่ีอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตอบ คือ ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า และยางลบดินสอ 
- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (ห้ามใช้รูปถ่ายปิดทับรูปถ่ายท่ีอัปโหลดไว้ในระบบ) 
- เอกสารที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ลายมือชื่อ  
  และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน  
  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหาร 
  กองประจำการดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง)  
  ทั้งนี้ บัตรดังกล่าวต้องเป็นบัตรตัวจริง เท่านั้น 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

สิ่งทีไ่ม่อนุญาตให้ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ 

- ใบแจ้งความ 

- สำเนาบัตรทุกชนิด 

- หนังสือเดินทาง  

- ใบขับข่ี 

- บัตรอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนด 

สิ่งทีอ่นุญาตให้ใช้แสดงตนในการเข้าสอบได้ 

- บัตรประจำตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอาย ุ

- บัตรประจำตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐที่ยังไม่หมดอาย ุ

- บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมที่ยังไม่หมดอาย ุ

- บัตรประจำตัวทหารกองประจำการที่ยังไม่หมดอาย ุ
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4. ใหผู้้เข้าสอบใส่หน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาในการสอบ 
5. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่อัปโหลดรูปถ่าย คู่กับ บัตรประจำตัวประชาชน 

หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม บัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ซึ่งปรากฏ
รูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารรับรองรายการ
บัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มีทั้ง 2 บัตรแสดงคู่กัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

6. สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 
อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด รวมทั้ง เอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ 
กระเป๋า หรืออุปกรณ์อ่ืนใด นอกเหนือจากที่ระเบียบเกี่ยวกับการสอบกำหนด หากพบผู้ใดนำเข้าห้องสอบ 
จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

7. ในวันสอบห้ามบุคคลอ่ืน นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเข้าภายในบริเวณ 
สถานที่สอบ (มหาวิทยาลัย/โรงเรียน) โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต  
ซึ่งได้อัปโหลดภาพถ่ายไว้แล้ว แสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ 

8. ห้ามผู้เข้าสอบ นำรถยนต์หรือยานพาหนะอ่ืนใดเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบ (มหาวิทยาลัย/โรงเรียน) อย่างเด็ดขาด 
9. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที แต่จะเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อ 

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
10. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
11. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่ง 

จะถูกปรับตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ 
12. ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้เข้าสอบเท่านั้น ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ 

หรือผิดห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มทำตอบไปแล้ว จะต้องยุติการสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
13. การดำเนินการสอบทุกข้ันตอน ให้ฟังเสียงประกาศจากประชาสัมพันธ์กลาง ถ้าห้องใดไม่ได้ยินเสียง

ประชาสัมพันธ์กลาง ให้หัวหน้าห้องสอบดำเนินการตามกำหนดการปฏิบัติงานสอบฯ หากดำเนินการไม่ทัน 
ให้หัวหน้าห้องสอบทดเวลาทำตอบให้ครบตามเวลาที่กำหนด และแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบเวลาเริ่มทำตอบและ
เวลาสิ้นสุดการทำตอบ รวมทั้งเขียนบนกระดานหน้าห้องด้วย 

14. ก่อนเปิดซองแบบทดสอบ ให้ผู้เข้าสอบคนใดคนหนึ่งตรวจสอบความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบ  
หากเห็นว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อที่หน้าซองแบบทดสอบ 

15. เมื่อเปิดซองแบบทดสอบแล้ว ให้ตรวจนับจำนวนแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ว่ามีครบตามจำนวน 
ที่ระบุไว้หน้าซองหรือไม่ หากไม่ครบให้แจ้งเจ้าหนา้ที่ประสานงานเพื่อตรวจนับใหม่ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ 
จึงจะดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ภายในซองแบบทดสอบจะมีซองบรรจุกระดาษคำตอบอยู่ด้วย 

16. การแจกแบบทดสอบ ให้แจกแบบทดสอบโดยวางไว้ท่ีโต๊ะของผู้เข้าสอบทุกโต๊ะ เรียงตามลำดับที่นั่งสอบ  
17. กระดาษคำตอบมี 4 สี คือ สีฟ้า สีม่วง สีเขียว และสีแดง 

- กระดาษคำตอบสีฟ้า สำหรับผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 
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- กระดาษคำตอบสีม่วง สำหรับผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี 
- กระดาษคำตอบสีเขียว สำหรับผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 
  กระดาษคำตอบทั้ง 3 สี จะพิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ เลขประจำตัวประชาชน วิชาที่สอบ  
 ห้องสอบ ที่นั่งสอบ วันที่สอบ พร้อมทั้งระบายเลขประจำตัวสอบ และรหัสวิชาไว้แล้ว 

- กระดาษคำตอบสีแดง สำหรบัเป็นกระดาษคำตอบสำรอง ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้กรอกรายละเอียดเองทั้งหมด 
18. การแจกกระดาษคำตอบ ต้องแจกให้ตรงกับชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบ 
19. ใหผู้้เข้าสอบเขียนหรือทดเลขได้เฉพาะในแบบทดสอบเท่านั้น หากผู้เข้าสอบเขียนหรือทดเลขในกระดาษอ่ืน 

ที่ไม่ใช่แบบทดสอบ จะถือว่าผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ ต้องถูกยุติการสอบ 
20. ใหผู้้เข้าสอบลงลายมือชื่อตัวบรรจงในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบด้วยปากกาของกรรมการคุมสอบ โดยให้ดำเนินการ 

หลังประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามผู้มาสายเข้าห้องสอบแล้ว (ภาคเช้า เวลา 09.15 น./ภาคบ่าย เวลา 13.15 น.)  
โดยให้เจ้าหน้าที่คุมสอบปฏิบัติ ดังนี้ 
- ตรวจดู ผู้เข้าสอบต้องมีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่อัปโหลดรูปถ่าย แสดงคู่กับ บัตรประจำตัวประชาชน  
  หรือเอกสารที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ 
- ตรวจด ูเลขประจำตัวประชาชนที่บัตรติดโต๊ะและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ จะต้องตรงกับเลขประจำตัวประชาชน 
  ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ 
- ตรวจใบหน้าผู้เข้าสอบ กับรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ใช้ 
  แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ว่าเหมือนกันและเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ 
- ตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบว่าได้เขียน ระบายรหัสแบบทดสอบ และลงชื่อเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
- ตรวจสอบลายมือชื่อ ในกระดาษคำตอบกับลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อ และลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
  ต้องเหมือนกัน 
- เก็บบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่อัปโหลดรูปถ่าย และตรวจนับ โดยเรียงเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก  
 ใส่ซองและส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน (เฉพาะภาคเช้า) 

- เก็บเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าสอบหรือเอกสารอ่ืนๆ (ถ้าม)ี โดยแนบกับใบรายงานหัวหน้าห้องสอบ 
- เขียนหน้าซองกระดาษคำตอบ ระบุจำนวนผู้มาสอบ ผู้ขาดสอบ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

21. ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ ระบายขาดสอบในช่อง (ข) บนกระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบ และเขียน “-ขาดสอบ-”  
ในช่องลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 

22. กรณีท่ีผู้เข้าสอบมีความประสงค์จะเข้าห้องน้ำในระหว่างเวลาสอบ ให้หัวหน้าห้องตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบ 
ไม่ได้หยิบแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ และให้เจ้าหน้าที่คุมสอบควบคุมดูแลเป็นพิเศษ
เพราะผู้เข้าสอบอาจถือโอกาสกระทำการทุจริตได้ 

23. เมื่อหมดเวลาทำตอบภาคเช้า เวลา 11.00 น. (ภาคบ่าย เวลา 15.30 น.) ยังไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจาก
ห้องสอบจนกว่าจะเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ พร้อมทั้งตรวจนับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ
ให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ที่หน้าซอง จึงจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ 
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24. การเก็บแบบทดสอบ ต้องตรวจนับให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ที่หน้าซอง แล้วบรรจุใส่ซองเดิมโดยไม่ต้องปิดผนึกซอง 
ทั้งนี้ให้หัวหน้าห้องสอบเขียนหน้าซองแบบทดสอบให้ครบถ้วน ถูกต้องด้วย 

25. เก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทุกคน โดยตรวจนับกับใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบว่าครบถ้วน ถูกต้อง 
26. เรียงกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ ผู้ถูกยุติการสอบ (ถ้ามี) ให้ครบทุกแผ่น จากเลขประจำตัวสอบ 

น้อยไปหามาก กรณีท่ีมีผู้เข้าสอบใช้กระดาษคำตอบสำรอง (สีแดง) ให้แนบคู่กับกระดาษคำตอบแผ่นเดิมด้วย 
27. ให้หัวหน้าห้องสอบตรวจนับกระดาษคำตอบทั้งหมดอีกครั้งว่าครบถ้วน ถูกต้อง 
28. เมื่อตรวจนบัแบบทดสอบและกระดาษคำตอบครบถว้น ถูกต้องแล้ว จึงจะอนุญาตให้ผูเ้ข้าสอบออกจากห้องสอบได ้
29. ให้หัวหน้าห้องสอบ เขียนชื่อด้วยปากกาในช่องลายมือชื่อกรรมการคุมสอบ ของกระดาษคำตอบทุกแผ่น  

แล้วบรรจุใส่ซองกระดาษคำตอบ พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง 
30. นำซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบ ใบรายงานหัวหน้าห้องสอบ และใบรายงานของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ที่กองกลาง และเซ็นชื่อส่งคืนซองแบบทดสอบ และซองกระดาษคำตอบด้วย 

------------------------------------------------- 
  กรณีมีปัญหา ให้ศึกษาจากคู่มือปฏิบัตงิานสอบฯ 

หัวข้อ “สรุปปัญหาและแนวทางปฏิบัต”ิ 
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วิธีการ ข้ันตอนในการคุมสอบสำหรับหัวหน้าห้องสอบ 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
- ตรวจสอบว่าห้องสอบที่รับผิดชอบได้ยินเครื่องกระจายเสียงของสถานศึกษาชัดเจนหรือไม่ 
- ตรวจสอบการจัดโต๊ะ และการติดบัตรติดโต๊ะถูกต้องตรงตามรายละเอียดผังที่นั่งสอบหรือไม่ 
- ตรวจความถูกต้องของข้อความท่ีเขียนบนกระดานหน้าห้อง 

2. เข้าประชุม และรับแบบทดสอบที่กองกลาง เวลา 07.30 น. (ภาคบ่าย เวลา 12.00 น.) แล้วไปประจำที่ห้องสอบ 
3. ดำเนินการในห้องสอบตามประกาศของประชาสัมพันธ์ หากไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการเอง 

ตามกำหนดการปฏิบัติงานสอบ 
4. เรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. (ภาคบ่าย เวลา 12.30 น.) โดยให้ผู้เข้าสอบแสดง

บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่อัปโหลดรูปถ่าย แสดงคู่กับ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและ 
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลกัที่ชัดเจน และยังไม่หมดอาย ุหรือเอกสารรบัรองรายการบัตรประจำตวัประชาชน
ฉบับจริง (ท่ีนายทะเบียนรับรอง) ถ้าผู้เข้าสอบไม่มีทั้ง 2 บัตรแสดงคู่กัน ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

5. ในห้องสอบแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบ ดังนี้ 
- ผู้เข้าสอบจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่อัปโหลดรูปถ่าย แสดงคู่กับ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 
  บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ  

ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักท่ีชัดเจน และยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรประจำตัว 
ประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัว 
ทหารกองประจำการดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียน 
รับรอง) ถ้าผู้เข้าสอบไม่มีทั้ง 2 บัตรแสดงคู่กัน ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

- อุปกรณ์ที่ใช้ทำตอบ คือ ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า และยางลบดินสอ เท่านั้น 
- สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาทุกชนิด เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง  

อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า  
หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะต้องถูกยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ  
และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

- ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
6. ก่อนเปิดซองแบบทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่ง (ภาค ข) ให้ยกซองแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบดูว่า ซองแบบทดสอบอยู่ในสภาพเรียบร้อย แล้วจึงให้ 
ผู้เข้าสอบ 1 คน ตรวจสอบอีกครั้ง หากเห็นว่าเรียบร้อยให้ผู้เข้าสอบลงชื่อรับรองที่หน้าซองแบบทดสอบ 

7. เปิดซองแบบทดสอบ และตรวจนับแบบทดสอบ ให้ตรงตามจำนวนที่ระบุไว้ที่หน้าซอง 
8. ก่อนแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบ และอธิบายวิธีการกรอกข้อมูล 

ที่หน้าปกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ดังนี้ 
- ผู้เข้าสอบจะได้รับกระดาษคำตอบที่มีชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชนของตนเอง 
 ถ้าผู้เข้าสอบได้รับไม่ตรงตามชื่อ-นามสกุลของตนเอง ให้ยกมือและขอเปลี่ยนทันที  

- ให้อ่านคำแนะนำที่ปกหน้าของแบบทดสอบ และลงลายมือชื่อที่หน้าปกแบบทดสอบ 
- ให้ผู้เข้าสอบเขียนรหัสแบบทดสอบ (6 หลัก) และระบายรหัสแบบทดสอบ (6 หลัก) บนกระดาษคำตอบ 

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ถ้าระบายผิด ระบายไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
9. การแจกแบบทดสอบ ให้แจกแบบทดสอบโดยวางไว้ท่ีโต๊ะของผู้เข้าสอบทุกโต๊ะ เรียงตามลำดับที่นั่งสอบ 
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10. ลงมือทำตอบ เวลา 9.00 น. (ภาคบ่าย เวลา 13.00 น.) แจ้งใหผู้้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบ และตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ ของแบบทดสอบ ถ้ามีปัญหาให้รีบแจ้งทันที 

11. กรณีหัวหน้าห้องสอบไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา จะต้องทดเวลาทำตอบให้ครบ 
ตามท่ีระบุที่หน้าซองแบบทดสอบ โดยแจ้งเวลาเริ่มสอบและเวลาสิ้นสุดการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบด้วย 

12. เวลา 9.15 น. (ภาคบ่าย เวลา 13.15 น.) แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่า “ขณะนี้เวลา 9.15 น. (13.15 น.)  
ห้ามผู้มาสายเข้าห้องสอบ” 

13. เก็บแบบทดสอบของผู้ขาดสอบไว้ในซองแบบทดสอบ 
14. เวลา 10.45 น. (15.15 น.) แจ้งใหผู้้เข้าสอบทราบว่า เหลือเวลาทำตอบอีก 15 นาที 

และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบไปเข้าห้องน้ำ 
15. เวลา 11.00 น. (ภาคบ่าย เวลา 15.30 น.) ให้แจ้งผู้เข้าสอบทราบว่า หมดเวลาทำตอบ ห้ามผู้เข้าสอบ 

ลุกจากโต๊ะที่นั่งสอบ ให้รอจนกว่าหัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ 
พร้อมตรวจนับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบครบถ้วน ถูกต้อง แล้วจึงจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจาก
ห้องสอบได้ 

16. ตรวจนับแบบทดสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนบรรจุใส่ซองแบบทดสอบ โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง 
17. ตรวจนับกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ ผู้ถูกยุติการสอบ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน ถูกต้องอีกครั้ง 

และเซ็นชื่อด้วยปากกาในช่องลายมือชื่อกรรมการคุมสอบของกระดาษคำตอบทุกแผ่นก่อนบรรจุใส่ซอง
กระดาษคำตอบ พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง 

18. นำซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำตอบ พร้อมใบรายงาน ป้ายติดหน้าอก และอุปกรณ์การสอบส่งคืน 
ที่กองกลาง เมื่อเจ้าหน้าที่กองกลางตรวจนับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อส่งคืน 

 

“ทั้งนี้ โปรดอ่านรายละเอียดในกำหนดการปฏิบัติงานสอบ” 
 

หัวหน้าห้องสอบตรวจดูข้อความท่ีเขียนบนกระดาน ดังนี้ 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

เลขประจำตัวสอบ 64XXXXXXXXXX - 64XXXXXXXXXX 

ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 

ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 

โปรดทราบ หากผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ นาฬิกาทุกชนิด  

และสิ่งของต้องห้ามตามประกาศเข้ามาในห้องสอบ จะถูกยุติการสอบทุกกรณี 
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วิธีการ ขั้นตอนในการคุมสอบสำหรับเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

- ตรวจสอบห้องสอบที่รับผิดชอบว่าได้ยินเครื่องกระจายเสียงของสถานศึกษาชัดเจนหรือไม่ 
- ตรวจสอบการจัดโต๊ะ และการติดบัตรติดโต๊ะถูกต้องตรงตามรายละเอียดผังที่นั่งสอบหรือไม่ 
- เขียนข้อความตัวใหญ่บนกระดานหน้าห้องท่ีจะแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบและมองเห็นได้ชัดเจน 

2. ดูแลห้องสอบระหว่างที่หัวหน้าห้องสอบไปประชุมและรับแบบทดสอบที่กองกลาง 
3. ดำเนินการในห้องสอบตามประกาศของประชาสัมพันธ์ 
4. เรียกผู้มาสอบเข้าห้องสอบ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. (ภาคบ่าย เวลา 12.30 น.) 

- ใหผู้้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องสอบ 
- ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่อัปโหลดรูปถ่าย คู่กับ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบตัรประจำตัวทหารกองประจำการ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย 
และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัว 
ประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง) ก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าผู้เข้าสอบไม่มีทั้ง 2 บัตรแสดงคู่กัน  
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

- แจ้งผู้เข้าสอบไม่ให้นำโทรศัพท์มือถือ นาฬิกาทุกชนิด เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 
  อุปกรณ์ท่ีใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง เอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋าต่างๆ  
เข้ามาในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะต้องถูกยุติการสอบ 

5. ดูแลผู้เข้าสอบไม่ให้นำสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ และดูแลให้ผู้เข้าสอบนั่งให้ถูกต้อง ตรงตามผังที่นั่งสอบ 
6. เมื่อเปิดซองกระดาษคำตอบแล้ว 

- ตรวจนับจำนวนกระดาษคำตอบว่ามีครบ ตรงตามจำนวนที่ระบุไว้ที่หน้าซองหรือไม่ 
- ตรวจเลขประจำตัวสอบบนกระดาษคำตอบ ว่าตรงตามที่ระบุไว้ที่หน้าซองหรือไม่ 
- แจกกระดาษคำตอบโดยวางไว้ท่ีโต๊ะของผู้เข้าสอบทุกโต๊ะ เรียงตามลำดับที่นั่งสอบ ตรวจสอบข้อมูล 
ในกระดาษคำตอบว่าตรงกับข้อมูลในบัตรติดโต๊ะหรือไม่ 

7. เวลา 9.15 น. (ภาคบ่าย เวลา 13.15 น.) ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบดำเนินการ ดังนี้ 
- ตรวจดูว่าผู้เข้าสอบมีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่อัปโหลดรูปถ่ายและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร 
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ  
ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอาย ุหรือเอกสารรับรอง 
รายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง) หรือไม่ ถ้าไม่มีทั้ง 2 บัตรแสดงคู่กัน  
ต้องยุติการสอบ ให้ผู้เข้าสอบเขียนใบยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 

- ตรวจดูเลขประจำตัวประชาชนที่บัตรติดโต๊ะ ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ใช้ 
ในการแสดงตนเข้าสอบ ถ้าเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกัน ต้องยุติการสอบ ใหผู้้เข้าสอบเขียนใบยุติการสอบ 

- ตรวจดูใบหน้าของผู้เข้าสอบกับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่อัปโหลดรูปถ่าย และบัตรประจำตัวประชาชน  
หรือเอกสารที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ 

- ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อตัวบรรจง และรหัสแบบทดสอบ (6 หลัก) ในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
- เก็บบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบของผู้เข้าสอบทุกคน (เฉพาะภาคเช้า) 
- เก็บเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้เข้าสอบหรือเอกสารต่างๆ (ถ้ามี) แนบกับใบรายงานหัวหน้าห้องสอบ 
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8. หลังจากให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อครบทุกคนแล้ว กรณีผู้ขาดสอบ ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบเขียนคำว่า -ขาดสอบ-  
ลงในช่องลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ และระบายกระดาษคำตอบในช่องวงกลม (ข) ด้วยดินสอที่มีความดำ
เท่ากับ 2B หรือมากกว่า แล้วตรวจนับจำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่เหลือว่าตรงกับจำนวน 
ผู้ขาดสอบหรือไม่ 

9. ตรวจนับและเรียงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ครบ เขียนหน้าซอง และบรรจุซองส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
10. กรอกรายละเอียดที่หน้าซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำตอบโดยระบุเลขประจำตัวสอบของผู้ขาดสอบ      

ให้ครบทุกหมายเลข แล้วเก็บกระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบใส่ไว้ในซองกระดาษคำตอบพร้อมใบเซ็นชื่อ 
11. เมื่อหมดเวลาทำตอบ เวลา 11.00 น. (ภาคบ่ายเวลา 15.30 น.) ให้เก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของ 

ผู้เข้าสอบทุกคนตรวจนับแบบทดสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่หน้าซองระบุ แล้วส่งให้หัวหน้าห้องสอบ
ตรวจนับอีกครั้ง ก่อนบรรจุใส่ซองเดิม 

12. ตรวจนับกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกับใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกัน 
13. เรียงกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบทั้งหมดจากเลขประจำตัวสอบน้อยไปหามาก พร้อมตรวจนับ 

ให้ครบถ้วน แล้วส่งให้หัวหน้าห้องสอบตรวจนับอีกครั้ง ก่อนใส่ซองกระดาษคำตอบพร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง 

14. เมื่อนับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่ระบุไว้ที่หน้าซองแล้ว จึงจะอนุญาต 
ใหผู้้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ 

15. นำซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบ พร้อมใบรายงาน ป้ายติดหน้าอก และอุปกรณ์การสอบ ส่งคืนที่
กองกลาง พร้อมหัวหน้าห้องสอบ และรอให้เจ้าหน้าที่กองกลางตรวจนับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ
เรียบร้อยแล้ว จึงจะอนุญาตให้กลับได้ 

 

“ทั้งนี้ โปรดอ่านรายละเอียดในกำหนดการปฏิบัติงานสอบ” 

 

เจ้าหน้าที่คุมสอบเขียนข้อความบนกระดานหน้าห้องด้วยอักษรตัวใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังนี้ 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

เลขประจำตัวสอบ 64XXXXXXXXXX - 64XXXXXXXXXX 

ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 

ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 

โปรดทราบ หากผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ นาฬิกาทุกชนิด 

และสิ่งของต้องห้ามตามประกาศเข้ามาในห้องสอบ จะถูกยุติการสอบทุกกรณี 
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กำหนดการปฏิบัติงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 

06.00 น. ผู้อำนวยการสนามสอบและเจ้าหน้าที่กองกลาง 
- ไปถึงสนามสอบ ลงชื่อปฏิบัติงานที่กองกลาง ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบและห้องสอบ 

06.30 น. แบบทดสอบและกระดาษคำตอบเดินทางถึงสนามสอบ  ผู้อำนวยการสนามสอบ เจ้าหน้าที่กองกลาง 
ร่วมกันตรวจสอบกล่องแบบทดสอบ 

07.00 น. เจ้าหน้าที่รับ-ส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคำตอบ 
- นำแบบทดสอบมาส่งที่กองกลางสนามสอบ  

 

เจ้าหน้าที่กองกลาง  
- รับแบบทดสอบจากเจ้าหนา้ที่รับ-ส่งแบบทดสอบ 

และจัดเรียงซองแบบทดสอบ สำหรับเตรียมแจก 
ให้หัวหน้าห้องสอบ  

 

07.00 น. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เริ่มประชาสัมพันธ์ 
07.30 น. 
(12.00 น.) 

หัวหน้าห้องสอบ  
- ลงชื่อปฏิบัติงานสอบที่กองกลาง  
- ประชุมและรับแบบทดสอบที่กองกลาง 

 

เจ้าหน้าที่คุมสอบ  
- ลงชื่อปฏิบัติงานสอบที่กองกลาง      
- ตรวจดูความเรียบร้อยของห้องสอบที่รับผิดชอบ  

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
- ประชุมกับผู้อำนวยการสนามสอบ  
 และไปประจำบริเวณหน้าห้องที่รับผิดชอบ  

 

เจ้าหน้าที่กองกลาง  
- ประชุมกับผู้อำนวยการสนามสอบ  

07.45 น. หัวหน้าห้องสอบ  
1. ตรวจสอบว่าห้องสอบที่รับผิดชอบได้ยินเสียง 

จากเครื่องกระจายเสียงของสถานศึกษา
ชัดเจนหรือไม่  

2. ตรวจดูความเรียบร้อยของห้องสอบ/โต๊ะ 
 ที่นั่งสอบตลอดจนการจัดโต๊ะและการติด 
 สติ๊กเกอร์ติดโต๊ะให้เป็นไปตามผังทีน่ั่งสอบ  

3. ตรวจรายละเอียดชื่อวิชา เวลาที่สอบและ  
สิ่งของต้องห้ามนำเข้าห้องสอบที่กระดานดำ  
หน้าห้องสอบ  

 

เจ้าหน้าที่คุมสอบ  
1. ตรวจสอบว่าห้องสอบที่รับผิดชอบ ได้ยินเสียง         

จากเครื่องกระจายเสียงของสถานศึกษา 
ชัดเจนหรือไม่  

2. ตรวจดูความเรียบร้อยของห้องสอบ/โต๊ะ 
ที่นั่งสอบตลอดจนการจัดโต๊ะ และการติด 
สติ๊กเกอร์ติดโต๊ะให้เป็นไปตามผังที่นั่งสอบ  

3. เขียนรายละเอียดชื่อวิชา เวลาที่สอบและ
สิ่งของต้องห้ามนำเข้าห้องสอบที่กระดานดำ
หน้าห้องสอบ 

 

08.30 น. ให้ผู้มาสอบเข้าห้องสอบ 
 
 
 
 

หัวหน้าห้องสอบ 
ดำเนินการในห้องสอบตามเสียงประชาสัมพันธ์
หากไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการเอง
ตามกำหนดการปฏิบัติงานสอบ ดังนี้  

 

เจ้าหน้าที่คุมสอบ : เป็นผู้ช่วยหัวหน้าห้องสอบ 
ตรวจสอบผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ  
1. ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 

ที่อัปโหลดรูปถ่ายคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 
เพ่ือแสดงตนในการเข้าห้องสอบ  
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 1. แจ้งผู้เข้าสอบว่าจะต้องแสดงบัตรประจำตัว 
ผู้เข้าสอบที่อัปโหลดรูปถ่ายคู่กับบัตรประจำตัว 
ประชาชน  

    
เอกสารแสดงตนในการเข้าสอบ คือ  
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
กลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ 
ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 
13 หลักท่ีชัดเจน และยังไม่หมดอาย ุหรือ
เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง เท่านั้น (ที่นายทะเบียนรับรอง)  

2. สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ได้แก ่ดินสอดำ 
ที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า และ 
ยางลบดินสอ เท่านั้น 

3. ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ  
เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง เอกสาร  
ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า  
เครื่องประดับทุกชนิด หรืออุปกรณ์อ่ืนใด   
นอกเหนือจากที่ระเบียบการสอบกำหนด  
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใด 
นำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการ 
ทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ 
ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในวิชานั้น  
และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน  

2. สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ  
- ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า  
- ยางลบดินสอ 
 
 
 

 
 
3. สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ 
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8.45 น./ 
12.45 น. 

หัวหน้าห้องสอบ แจ้งผู้เข้าสอบทราบ ดังนี้  
1. ให้วางบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่อัปโหลด 

รูปถ่ายและบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
บัตรทีใ่ช้แสดงตนเข้าห้องสอบไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ  
ถ้าไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงคู่กัน ห้ามเขา้สอบ 
โดยเด็ดขาด 

2. ห้องท่ีรับผิดชอบมีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ 
เลขใดถึงเลขใด  

3. ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำตอบ   
ในวิชานั้น มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

4. แจ้งใหผู้้เข้าสอบอ่านข้อแนะนำและคำชี้แจง
ทั่วไปที่ปกหน้าของแบบทดสอบ และห้าม
เปิดแบบทดสอบอ่านจนกว่าจะได้รับคำสั่ง  

5. อธิบายการกรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบทดสอบ 
และกระดาษคำตอบ โดยให้ผู้เข้าสอบ  
- นำเลขรหัสแบบทดสอบ 6 หลักของ 

     แบบทดสอบมาเขียนลงในกระดาษคำตอบ  
ระบายวงกลมด้วยดินสอที่มีความดำเท่ากับ  
2B หรือมากกว่า  

- ให้เขียนเลขประจำตัวสอบ และชื่อ - นามสกุล  
     ที่หน้าปกแบบทดสอบ  

      
 

เจ้าหน้าที่คุมสอบ  
1. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าห้องสอบในการตรวจสอบ 
    ให้ผู้เข้าสอบนั่งให้ตรงกับที่นั่งของตนเอง  
2. ให้ผู้เข้าสอบวางบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่อัปโหลด

รูปถ่ายคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร
แสดงตนในการเข้าสอบบนโต๊ะ 
ที่นั่งสอบ 
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8.45 น. / 
12.45 น. 

(ต่อ) 

หัวหน้าห้องสอบ (ต่อ)  
6. แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบอีกครั้งว่า ห้ามนำ 

สิ่งที่ไม่อนุญาตตามที่ได้แจ้งแล้ว เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด ทั้งนี ้ในระหว่างดำเนินการสอบ 
ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดนำเข้ามาในห้องสอบ 
จะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ 
และต้องยุติการสอบ 

7. แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่า ถ้าผู้ใดเขียน หรือ 
ระบายข้อมูลผิด หรือไม่ชัด จะไม่ได้รับ 
การตรวจกระดาษคำตอบ 

8. แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่าจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบ 
จนหมดเวลาทำตอบในวิชานั้น 

 

09.00 น./ 
13.00 น. 

ลงมือทำตอบ 

 หัวหน้าห้องสอบ  
- แจ้งใหผู้้เข้าสอบลงมือทำตอบ โดยให้ผู้เข้าสอบใช้ดินสอตัดสติ๊กเกอร์ด้านขวามือที่ปิดบน 

แบบทดสอบออกและตรวจนับจำนวนหน้าแบบทดสอบ ถ้าไม่ครบหรือพิมพ์ไม่ชัด ให้แจ้ง 
เจ้าหน้าที่คุมสอบทันที (กรณีที่หัวหน้าห้องสอบไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา  
จะต้องทดเวลาทำตอบให้ครบตามท่ีระบุที่หน้าซองแบบทดสอบ โดยแจ้งเวลาเริ่มสอบและเวลา 
สิ้นสุดการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบด้วย) หากต้องการขีดเขียน หรือทดเลข ให้กระทำในแบบทดสอบ  
ห้ามขีดเขียน หรือทดเลขในกระดาษคำตอบ หรือกระดาษอ่ืนใด 

09.15 น./
13.15 น. 

ห้ามผู้มาสายเข้าห้องสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าห้องสอบ  
1. แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่าขณะนี้เวลา  

9.15 น. (ภาคบ่าย เวลา 13.15 น.)  
“ห้ามผู้มาสายเข้าห้องสอบ”  

2. เก็บแบบทดสอบที่เหลือไว้ในซอง 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่คุมสอบ  
1. ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงในใบเซ็นชื่อ 

ผู้เข้าสอบให้ตรงกับช่องชื่อ -นามสกุล เลขประจำตัวสอบ 
เลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ  

2. ขณะผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อ ให้ดำเนินการ ดังนี้  
- ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวสอบ เลขประจำตัว 

ประชาชนให้ตรงกับบัตรติดโต๊ะและบัตรประจำตัวประชาชน  
- ตรวจดูบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบว่ามีรูปถ่ายที่อัปโหลดไว้ 

หรือไม่ โดยรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตร 
      ประจำตัวประชาชน จะต้องตรงกับใบหน้าของผู้เข้าสอบ  
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3. เก็บบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากผู้เข้าสอบทุกคน  
(เฉพาะภาคเช้า)   

4. เรียงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากเลขประจำตัวสอบ 
จากน้อยไปมาก รวบรวมใส่ซองบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
และกรอกรายละเอียดหน้าซองให้เรียบร้อย  

5. ส่งซองบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
เพ่ือนำส่งกองกลาง 

6. หลังจากให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อครบทุกคนแล้ว  
ให้ดำเนินการดังนี้  

กรณีของผู้ขาดสอบ  
- ให้เขียนคำว่า -ขส- ลงในช่องลายมือชื่อของผู้เข้าสอบ 
  ในใบเซ็นชื่อ  
- ให้ระบายกระดาษคำตอบในช่องวงกลม (ข) 
  ด้วยดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือ มากกว่า  
- ตรวจสอบจำนวนผู้ขาดสอบกับจำนวนแบบทดสอบและ

กระดาษคำตอบที่เหลือตรงกันหรือไม่  
- ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบในกระดาษคำตอบ  

ที่เหลือว่าตรงกับผู้ขาดสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบหรือไม่  
- กรอกรายละเอียดที่หน้าซองแบบทดสอบ และ 

ซองกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน เก็บกระดาษคำตอบของ 
ผู้ขาดสอบใส่ไว้ในซองกระดาษคำตอบพร้อมกับใบเซ็นชื่อ 
ผู้เข้าสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ต้อง เขียน 
และระบาย 

รหัสแบบทดสอบ  
(ในกรณี ขาดสอบ) 

ในใบเซ็นชื่อ ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบเขียน
ในช่องลายเซ็นว่า –ขส-   

(ในกรณี ขาดสอบ) ไม่ต้อง เขียนและระบาย 
รหัสแบบทดสอบ (ในกรณี ขาดสอบ) 
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ภาคเช้า 10.00 – 10.30 น.  
ภาคบ่าย 14.00 – 14.30 น. ทำเวลาใดก็ได้ในช่วงนี้ 

ระหว่างเวลานี้ให้หัวหน้าห้องสอบแจ้งให้ผู้เข้าสอบลุกจากท่ีนั่งเปลี่ยนอิริยาบถ 2 นาที 
และทดเวลาสอบให้เมื่อหมดเวลาสอบ 2 นาท ี

10.00 น. 
(เฉพาะ   
ภาคเช้า) 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
- เก็บซองบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 

ของแต่ละห้องสอบที่รับผิดชอบ  
และนำส่งที่กองกลาง 

เจ้าหน้าที่กองกลาง 
1. ตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบว่ามีรูปถ่าย 

ทีอั่ปโหลดหรือไม่  
2. ตรวจนับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ครบ 

ตามทีร่ะบุหน้าซอง บรรจุซองปิดผนึก 
พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และนำซอง 
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบบรรจุลงกล่อง 
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 

11.00 น. / 
15.30 น. 

หมดเวลาทำตอบ 

 หัวหน้าห้องสอบ 
1. แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่า หมดเวลาทำตอบ 

ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำตอบและนั่งรอจนกว่า
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและ
กระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว และจะออก
จากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศ
ให้ออกจากห้องสอบได้  

2. ตรวจนับแบบทดสอบให้ครบตามจำนวน 
ที่ระบุไว้ที่หน้าซองแล้วบรรจุใส่ซอง
แบบทดสอบซองเดิม โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง  

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจนับกระดาษคำตอบ 
ของผู้มาสอบ และแบบทดสอบเรียบร้อยแลว้ 
จึงให้แจ้งผู้เข้าสอบให้ออกจากห้องสอบได้ 

4. ตรวจสอบการระบายข้อมูล  
- ขาดสอบ  
- ยุติการสอบ  
- เปลี่ยนกระดาษคำตอบ พร้อมลงลายมือชื่อ 

ในกระดาษคำตอบทุกแผ่น  
5. เขียนใบรายงาน  

เจ้าหน้าที่คุมสอบ 
1. เก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจาก 

ผู้เข้าสอบ 
2. ตรวจนับกระดาษคำตอบของผู้มาสอบว่า 

มีเลขประจำตัวสอบและจำนวนถูกต้อง 
ตรงตามใบเซ็นชื่อ  

3. เรียงกระดาษคำตอบทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน จาก
เลขประจำตัวสอบน้อยไปหามาก และนับให้ครบ
ตามจำนวนที่ระบุไว้ที่หน้าซอง ส่งให้หัวหน้าห้อง
สอบลงลายมือชื่อในกระดาษคำตอบทุกแผ่น  

4. เมื่อหัวหน้าห้องสอบลงลายมือชื่อใน
กระดาษคำตอบทั้งหมดแล้ว บรรจุ 
กระดาษคำตอบใส่ซองพร้อมใบเซ็นชื่อ 
ผู้เข้าสอบ โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง  

5. เขียนใบรายงาน  
6. ส่งซองแบบทดสอบ และซองกระดาษคำตอบ 

ที่กองกลาง และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่กองกลาง 
จะตรวจนับเรียบร้อย 
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6. ส่งซองแบบทดสอบ และซองกระดาษคำตอบ
ที่กองกลาง และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่กองกลาง
จะตรวจนับเรียบร้อย  

7. ส่งใบรายงานการปฏิบัติงานสอบ           
ใบยุติการสอบ (ถ้าม)ี ป้ายติดหน้าอก    
และอุปกรณ์การสอบที่กองกลาง  
เซ็นชื่อส่งซองแบบทดสอบและ 
ซองกระดาษคำตอบคืนที่กองกลาง 

 

7. ส่งใบรายงานการปฏิบัติงานสอบ ใบยุติการสอบ (ถ้า
มี) ป้ายติดหน้าอกและอุปกรณ์การสอบ 
ที่กองกลาง 

11.00 น./ 
15.30 น. 

(ต่อ) 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
- ส่งใบรายงานการปฏิบัติงานสอบ ป้ายติดหน้าอก และอุปกรณ์การสอบที่กองกลาง 

 เจ้าหน้าที่กองกลาง 
1. ตรวจนับจำนวนแบบทดสอบให้ครบตาม

จำนวน 
ที่ระบุไว้ที่หน้าซองแล้วปิดผนึกซองของ
แต่ละวิชาพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ  

2. ตรวจนับกระดาษคำตอบให้ครบตาม
จำนวนที่ระบุไว้ที่หน้าซองบรรจุ
กระดาษคำตอบลงในซอง
กระดาษคำตอบ พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
แล้วปิดผนึกซองพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ  

3. ตรวจนับจำนวนซองแบบทดสอบให้ครบ
แล้วบรรจุลงกล่องแบบทดสอบ (กล่อง
เดิม) แล้วปิดผนึกกล่อง พร้อมลงลายมือ
ชื่อกำกับ  

4. ตรวจนับจำนวนซองกระดาษคำตอบให้
ครบแล้วบรรจุลงกล่องกระดาษคำตอบที่
เตรียมไว้ แล้วปิดผนึกกล่องพร้อมลง
ลายมือชื่อกำกับ  

 
 

รายการเอกสารที่ส่งคืน  
- กล่องแบบทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก) (ภาคเช้า) และวิชาความรู้ความสามารถ
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (ภาคบ่าย)    

 
- กล่องกระดาษคำตอบ ภาคเช้า-ภาคบ่าย  
- กล่องบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  

(เฉพาะภาคเช้า) 
- ซองใบรายงานการปฏิบัติงานสอบ  

ภาคเช้า -ภาคบ่าย  
- ซองใบยุติการสอบ ภาคเช้า-ภาคบ่าย 
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5. ตรวจนับจำนวนซองบัตรประจำตัวผู้เข้า
สอบ ให้ครบทุกห้องแล้วบรรจุลงกล่อง
และเขียนรายละเอียดข้างกล่องให้
เรียบร้อยแล้วปิดผนึกกล่องพร้อมลง
ลายมือชื่อกำกับ  

6. รวบรวมใบรายงานการปฏิบัติงานสอบ
บรรจุลงในซองใบรายงาน  

7. รวบรวมใบยุติการสอบ บรรจุลงในซอง
ใบยุติการสอบ 

 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งแบบทดสอบ  
- นำกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคำตอบ กล่องบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ซองใบรายงาน 
การปฏิบัติงานสอบ ซองใบยุติการสอบ ส่งกองอำนวยการกลางศูนย์สอบ   
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การยุติการสอบ 
หลังจากเริ่มลงมือทำตอบแล้ว หากพบกรณีท่ีต้องยุติการสอบ ให้หัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบ

ดำเนินการตามขั้นตอนใน “สรุปปัญหาและแนวทางปฏิบัติ” ท้ายเล่ม 
 
 

 

 

การเปลี่ยนกระดาษคำตอบ 
หลังจากเริ่มลงมือทำตอบแล้ว หากพบกรณีท่ีต้องเปลี่ยนกระดาษคำตอบ ให้หัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
ดำเนินการดังนี้  
1. ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน เพ่ือขอกระดาษคำตอบสำรองมาใช้แทน  
2. ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ ระบายในช่องวงกลม เปลี่ยนกระดาษคำตอบแผ่นใหม่ ด้วยดินสอดำ 

ที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า เฉพาะในกระดาษคำตอบที่ชำรุด โดยไม่ต้องระบายช่องนี้ 
ในกระดาษคำตอบสำรอง  

3. ให้ผู้เข้าสอบเขียน และระบายข้อมูลต่างๆ ในกระดาษคำตอบแผ่นใหม่ทั้งหมด 
4. เมื่อหมดเวลาทำตอบให้นำกระดาษคำตอบที่ชำรุดไปแนบไว้กับกระดาษคำตอบแผ่นใหม่  
5. ให้หัวหน้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ และเจ้าหน้าที่ประสานงานเขียนใบรายงานไว้ด้วย 
 

 

 

ข้อปฏิบัติระหว่างคุมสอบ 
1. ห้ามถ่ายภาพข้อสอบ ไม่อ่านข้อสอบ ซึ่งถือเป็นเอกสารลับของทางราชการที่อนุญาตให้อ่านได้เฉพาะ 

ผู้เข้าสอบเท่านั้น  
2. หลังจากลงมือทำตอบแล้ว ห้ามอธิบายข้อความใดๆ โดยเด็ดขาด 
3. ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ มิให้คัดลอกข้อสอบ หรือกระทำการทุจริตในการสอบ โดยให้ปฏิบัติ 

ตามระเบียบและวิธีการสอบที่กำหนดไว้  
4. วางตนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เข้าสอบเกิดความเชื่อถือและศรัทธา 
5. ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ นิยาย ฟังวิทยุ หรือนำงานส่วนตัวมาทำในระหว่างปฏิบัติงานสอบ  
6. ไม่ละเลย หรือละทิ้งหน้าที่การคุมสอบ เช่น นั่งหลับ หรือออกมายืนคุยกันนอกห้องสอบ หรือเล่น line  

หรือ Social Media ต่างๆ ฯลฯ  
7. ไม่คุยเสียงดังในห้องสอบ เพ่ือจะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบ  
8. ไม่ถ่ายรูปและ Post ลงในสื่อ Social Media ต่างๆ ขณะปฏิบัติงานสอบ  
9. ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการคุมสอบ ยกเว้น มีเหตุจำเป็นที่ต้องประสานงาน  

เรื่องการสอบ และต้องมีพยานในระหว่างพูด (ให้เปลี่ยนสัญญาณเรียกเข้าเป็นระบบสั่น)  
10. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสอบ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานทันที 
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สรุปปัญหาและแนวปฏิบัติ 
 

1. ผู้เข้าสอบไม่แต่งกายตามประกาศ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  
2. ผู้เข้าสอบไม่มบีัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 

ทีอั่ปโหลดรูปถ่ายมาแสดงคู่กับ 
บัตรประจำตัวประชาชน  
หรือเอกสารแสดงตนเข้าห้องสอบ 

2.1 ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และไม่สามารถใช้ใบแจ้งความ 
หรือสำเนาบัตรแทนได้  

2.2 ถ้าตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบไปแล้วให้ยุติการสอบ  
โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้  
- ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  
- ให้ผู้เข้าสอบเขียนใบยุติการสอบ และนั่งอยู่ในห้องสอบ 

จนหมดเวลาทำตอบในวิชานั้น โดยให้หัวหน้าห้องสอบ  
เจ้าหน้าที่คุมสอบ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ลงชื่อเป็นพยานในใบยุติการสอบ  

- ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบระบายกระดาษคำตอบในช่องวงกลม           
   ยุติการสอบ ด้วยดนิสอทีม่ีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า  
- ให้หัวหน้าห้องสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบและ 

   เจ้าหน้าที่ประสานงาน เขียนรายงานในใบรายงาน โดยระบุ 
  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ และนามสกุลของผู้เข้าสอบให้ชัดเจน 

3. ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
 ที่ไมมี่รูปถ่าย หรือนำรูปถ่ายแปะทับ 
มาแสดง  

3.1 ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ แจ้งให้ผู้เข้าสอบพิมพ์บัตรประจำตัว 
  ผู้เข้าสอบที่อัปโหลดรูปถ่ายจากอินเตอร์เน็ต และจะต้องเข้าสอบ 
  ก่อนประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามผู้มาสายเข้าห้องสอบ  

3.2 ถ้าตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบไปแล้วให้ยุติการสอบ 
  สำหรับผู้นั้น โดยให้ดำเนินการเช่นเดียวกับแนวปฏิบัติ  
  ของปัญหาข้อที่ 2.2 

4. กรณีรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
ไม่ชัดเจน หรือไม่เหมือนผู้เข้าสอบ 

4.1 ให้ตรวจสอบรูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจสอบ 
  รูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนในบัตรติดโต๊ะ 

4.2 กรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรูปถ่าย 
  ในบัตรติดโต๊ะสอบตรงกัน อนุญาตให้เข้าสอบได้ และให้เขียน 
  รายงานในใบรายงาน 

5. ผู้เข้าสอบที่มีเลขประจำตัวประชาชน  
 13 หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน 
ไม่ตรงกับบัตรติดโต๊ะ 

5.1 ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ แม้ชื่อและนามสกุลจะตรงกับบัตรติดโต๊ะ 
5.2 ถ้าตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบไปแล้ว ให้ยุติการสอบ 

  สำหรับผู้นั้น โดยให้ดำเนินการเช่นเดียวกับแนวปฏิบัติ 
  ของปัญหาข้อที่ 2.2 

6. ผู้เข้าสอบนั่งผิดที่นั่งสอบ/ ผิดห้องสอบ/  
 ผิดสนามสอบ   

6.1 ไม่อนุญาตให้สอบ  ถ้าตรวจพบก่อนลงมือทำตอบ  
ให้ผู้เข้าสอบไปนั่งในที่นั่งที่ถูกต้อง 
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6.2 ถ้าตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบไปแล้ว ให้ยุติการสอบ 
สำหรับผู้นั้น โดยให้ดำเนินการเช่นเดียวกับแนวปฏิบัติ  
ของปัญหาข้อที่ 2.2 

7. กรณีพบผู้เข้าสอบนำสิ่งที่ห้ามนำเข้า 
ห้องสอบ เช่น  
1. โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 
2. วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร 
3. นาฬิกา  
4. เครื่องบันทึกภาพ 
5. เครื่องบันทึกเสียง 
6. อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ 
7. แว่นตา สร้อย ต่างหู เข็มกลัด กระดุม 

ฯลฯ ที่มีการดัดแปลงให้สามารถ
บันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือคำนวณได้ 

8. กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ 
9. กระเป๋าเงินใบเล็ก  
10. เครื่องประดับทุกชนิด  

7.1 แจ้งใหผู้้เข้าสอบทราบก่อนเข้าห้องสอบ 
7.2 ตรวจสิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบก่อนให้ผู้เข้าสอบเข้าหอ้งสอบ 
7.3 ให้หัวหน้าห้องสอบแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบอีกครั้ง 

ก่อนแจกแบบทดสอบ 
7.4 ถ้าตรวจพบก่อนลงมือทำตอบ ให้นำไปไว้นอกห้องสอบ 
7.5 ถ้าตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบไปแล้ว ให้ยุติการสอบ 

  สำหรับผู้นั้น โดยให้ดำเนินการเช่นเดียวกับแนวปฏิบัติ 
  ของปัญหาข้อที่ 2.2 

 

8. ผู้เข้าสอบกระทำการทุจริตในการสอบ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น การส่งสัญญาณ 
คำตอบด้วยเครื่องมือสื่อสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ การดูคำตอบกัน  
การคัดลอกแบบทดสอบ หรือการ 
นำแบบทดสอบออกจากห้องสอบ ฯลฯ 

8.1 ให้ผู้เข้าสอบที่กระทำการทุจริตหยุดทำตอบทันที  
ให้หัวหน้าห้องสอบแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน  
และให้เจ้าหน้าที่ประสานงานแจ้งกองกลางทราบทันที 

8.2 ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานและหัวหน้าห้องสอบร่วมกัน 
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในห้องสอบ หากผู้เข้าสอบยอมรับว่า 
กระทำการทุจริตจริง ให้เขียนใบยุติการสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ 

 ในใบยุติการสอบ และนั่งรอจนกว่าจะหมดเวลาทำตอบในวิชานั้น  
 ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้อำนวยการสนามสอบ ทราบด้วย 

8.3 กรณีที่มีการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้เข้าสอบไม่ยอมรับ 
 ว่ากระทำการทุจริตจริง ให้เจ้าหน้าที่กองกลาง แจ้งเจ้าหน้าที่ 
ตำรวจประจำสนามสอบเชิญตัวไปสอบข้อเท็จจริงที่กองกลาง  

 ให้เจ้าหน้าที่กองกลางบันทึกการสอบข้อเท็จจริง และให้ 
 ผู้กระทำการทุจริตเขียนใบยุติการสอบ และนั่งรอ จนกว่า 
 จะหมดเวลาทำตอบวิชานั้น 

9. พระภิกษุ หรือสามเณรมาเข้าสอบ 9.1 แจ้งให้ท่านทราบว่า ไม่สามารถให้เข้าสอบได้ตามประกาศ 
รับสมัครสอบ และตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี 
ฝ่ายบริหาร และคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร 
เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์  
พ.ศ. 2538 
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9.2 ถ้าตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบไปแล้ว ให้ยุติการสอบ 
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรรูปนั้น โดยให้ดำเนินการ 
เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติ ของปัญหาข้อที่ 2.2 

10. ผู้เข้าสอบมาสายเกิน 15 นาท ี
       - ภาคเช้า เวลา 09.15 น. 
       - ภาคบ่าย เวลา 13.15 น. 

-  แจ้งใหผู้้เข้าสอบทราบว่ามาสายเกินเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ 
   เกี่ยวกับการสอบ และประชาสัมพันธ์ได้ประกาศ ห้ามผู้มาสาย 
   เข้าห้องสอบแล้ว จึงไม่มีสิทธิเข้าสอบ หากผู้เข้าสอบมีข้อสงสัย  
   ให้ไปติดต่อที่กองกลางเพ่ืออ่านระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

11. ผู้เข้าสอบที่มีชื่อ นามสกุล  
ในบตัรประจำตัวประชาชน 
ไม่ตรงกับบัตรติดโต๊ะ เชน่ สะกดชื่อ/
นามสกุลผดิ เป็นต้น 

11.1 ให้ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
ในบัตรประจำตัวประชาชนกับบัตรติดโต๊ะและใบหน้า 
กับรูปถ่าย หากตรงกัน เหมือนกัน อนุญาตให้เข้าสอบได้ 

11.2 หากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับบัตรติดโต๊ะ  
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หรือถ้าตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบ 
ไปแล้ว ให้ยุติการสอบ โดยให้ดำเนินการ เช่นเดียวกับ 
แนวปฏิบัติของปัญหาข้อที่ 2.2 

12. ผู้เข้าสอบเปลี่ยนชื่อและ/หรือ 
นามสกุล หลังจากสมัครสอบหรือ 
หลังประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว 

12.1 ให้ตรวจสอบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุลและ 
 เก็บสำเนาหลักฐานแนบกับใบรายงาน 

12.2 หากไม่มีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล  
 ให้ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับบัตรติดโต๊ะ  
และตรวจใบหน้ากับรูปถ่าย หากเลขประจำตัวประชาชน  
13 หลักตรงกัน และใบหน้าเหมือนกัน อนุญาตให้เข้าสอบ 

12.3 ให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ และ/หรือนามสกุลที่ใช้ในการสมัครสอบ  
ลงในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 

12.4 ให้หัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบเขียนรายงาน  
ในใบรายงาน 

13. หัวหน้าห้องสอบตรวจพบว่า 
กระดาษคำตอบไม่ครบจำนวน 
ตามท่ีระบุไว้ที่หน้าซอง 

13.1 ให้หัวหน้าห้องสอบแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานทราบทันที  
       โดยยังไม่แจกกระดาษคำตอบ 
13.2 ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานตรวจนับกระดาษคำตอบอีกครั้ง  

 ถ้าพบว่ากระดาษคำตอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุที่หน้าซอง  
ให้หัวหน้าห้องสอบดำเนินการ ดังนี้ 

 ● ให้แจกกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบให้ตรงตาม  
ชื่อ-นามสกุล ที่ระบุ 

       ● ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพ่ือขอกระดาษคำตอบ  
สำรองจากกองกลางมาแจกให้ผู้สอบที่ไม่มีกระดาษคำตอบ  
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13.3 ให้หัวหน้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
 เจ้าหน้าที่กองกลาง เขียนรายงานโดยระบุเลขประจำตัวสอบ 
ของผู้ที่ไม่มีกระดาษคำตอบไว้ด้วย  

14. หัวหน้าห้องสอบตรวจพบว่า 
แบบทดสอบเกิน หรือไม่ครบ 
ตามจำนวนที่ระบุไว้ที่หน้าซอง 

14.1 ให้หัวหน้าห้องสอบแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานทราบทันที 
โดยยังไม่แจกแบบทดสอบ 

14.2 ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานตรวจนับแบบทดสอบอีกครั้ง  
 ถ้าพบว่าแบบทดสอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุที่หน้าซอง  
 ให้หัวหน้าห้องสอบดำเนินการ ดังนี้ 

    ● ให้แจกแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเท่าที่มีอยู่ 
    ● ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพ่ือขอแบบทดสอบสำรอง 

จากกองกลางมาแจกให้ผู้สอบที่ไม่มีแบบทดสอบ 
    ● เขียนบันทึกท่ีหน้าซองแบบทดสอบ 

14.3 ให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน หัวหน้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ  
และเจ้าหน้าที่กองกลาง เขียนรายงานไว้ด้วย 

15. แจกกระดาษคำตอบผิด 15.1 เจ้าหน้าที่คุมสอบแจกกระดาษคำตอบที่มีชื่อ – นามสกุล 
       ให้ตรงกับผู้เข้าสอบ โดยดูที่บัตรติดโต๊ะที่นั่งสอบ 
15.2 แจ้งใหผู้้เข้าสอบทราบว่า ผู้ใดที่ได้รับกระดาษคำตอบ 

 ที่ไม่ใช่ของตนเอง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบทันที 
15.3 กรณีท่ีผู้เข้าสอบได้รับกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง  

 ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบนำกระดาษคำตอบที่มีชื่อ – นามสกุล  
 ที่ถูกต้องของผู้เข้าสอบไปเปลี่ยนให้ถูกต้อง 

16. ผู้เข้าสอบได้รับกระดาษคำตอบชำรุด  
หรือไม่สมบูรณ์หรือผู้เข้าสอบ 
ใช้น้ำยาลบคำผิด หรือเทปลบคำผิด 
** ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด หรือ  
เทปลบคำผิดบนกระดาษคำตอบ 
โดยเด็ดขาด ** 

16.1 ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
เพ่ือขอใช้กระดาษคำตอบสำรอง 

16.2 ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ ระบายในกระดาษคำตอบที่ชำรุด  
       ในช่องวงกลม  เปลีย่นกระดาษคำตอบแผ่นใหม่  

ด้วยดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า 
16.3 ให้ผู้เข้าสอบเขียนและระบายข้อมูลต่าง ๆ  

ในกระดาษคำตอบ แผ่นใหม่ทั้งหมด 
16.4 เมื่อหมดเวลาทำตอบ ให้นำกระดาษคำตอบที่ชำรุด  

 ไปแนบไว้กับกระดาษคำตอบแผ่นใหม่ 
16.5 ให้หัวหน้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ และเจ้าหน้าที่ 

 ประสานงานเขียนใบรายงานไว้ด้วย 
17. ผู้เข้าสอบทำตอบในกระดาษคำตอบ 

ของผู้อ่ืน 
17.1 กรณีท่ีตรวจพบก่อนลงมือทำตอบ ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ 

 เปลี่ยนกระดาษคำตอบที่ถูกต้องให้ผู้เข้าสอบ 



- 24 - 

17.2 กรณีท่ีตรวจพบหลังจากทำตอบไปแล้ว ให้นำกระดาษคำตอบสำรอง
ไปใช้แทน และไม่ทดเวลาให้ผู้เข้าสอบ ถือว่าผู้เข้าสอบไม่ตรวจสอบ
ตั้งแต่ได้รับกระดาษคำตอบ 
17.3 ให้หัวหน้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  

 เขียนใบรายงานไว้ด้วย 
18. ผู้เข้าสอบได้รับแบบทดสอบ 

ไม่ครบหน้า หรือแบบทดสอบชำรุด  
หรือแบบทดสอบพิมพ์ไม่ชัด 

18.1 กรณีท่ีตรวจพบก่อนลงมือทำตอบ ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 นำแบบทดสอบชุดใหม่ชุดใดก็ได้มาเปลี่ยนให้ผู้เข้าสอบ 

18.2 กรณีท่ีตรวจพบหลังจากทำตอบไปแล้ว ให้แจ้งผู้เข้าสอบ  
ทราบว่า กรณีที่เปลี่ยนแบบทดสอบชุดใหม่ ผู้เข้าสอบ 
จะต้องเริ่มต้นทำตอบตั้งแต่ข้อ 1 เป็นต้นไป และ 
● ให้ผู้เข้าสอบกรอกและระบายรหัสแบบทดสอบ 

ของแบบทดสอบชุดใหม่ในกระดาษคำตอบ 
● ให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ –นามสกุล  

ที่หน้าปกแบบทดสอบชุดใหม่ 
18.3 หัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบเขียนรายงานด้วย 

19. ผู้เข้าสอบประสงค์จะออกจากห้องสอบ 
ก่อนหมดเวลาทำตอบ 

19.1 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาทำตอบ  
19.2 แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่า กรณีท่ีผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ 

 ก่อนหมดเวลาทำตอบ ถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ  
 ต้องยุติการสอบ 

19.3 กรณีท่ีผู้เข้าสอบยืนยันจะออกจากห้องสอบให้ได้  
 ให้ดำเนินการดังนี้ 

    ● แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่กองกลาง  
เชิญตำรวจประจำสนามสอบมาพาผู้เข้าสอบ 
ไปไว้ที่กองกลาง 

        ● ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบระบายกระดาษคำตอบในช่อง  
วงกลม  ยุติการสอบ ด้วยดินสอที่มีความดำ  
เท่ากับ 2B หรือมากกว่า 

19.4 หัวหน้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ เจ้าหน้าที่กองกลาง  
 เจ้าหน้าที่ประสานงาน เขียนรายงานในใบรายงาน 
 โดยระบุเลขประจำตัวสอบ ชื่อ และนามสกุล ของผู้เข้าสอบ  
 พร้อมทั้งระบุสาเหตุของการยุติการสอบด้วย 

20. ผู้เข้าสอบหนีออกจากห้องสอบ 
โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนหมดเวลา 
ทำตอบ 

20.1 ถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ ต้องยุติการสอบ 
20.2 ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบระบายกระดาษคำตอบในช่อง  

 วงกลม  ยุติการสอบ ด้วยดินสอที่มีความดำ เท่ากับ 2B  
หรือมากกว่า  
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20.3 ให้หัวหน้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ และเจ้าหน้าที่ 
 ประสานงาน เขียนรายงานในใบรายงานโดยระบุ  
เลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุลของผู้เข้าสอบ  
พร้อมทั้งระบุสาเหตุของการยุติการสอบ 

21. กรณีผู้เข้าสอบมีความจำเป็น 
จะเข้าห้องน้ำ 

21.1 ให้หัวหน้าห้องสอบตรวจแบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่โต๊ะ 
ของผู้เข้าสอบ และตรวจดูว่าผู้เข้าสอบไม่ได้นำสิ่งของอ่ืนใด 
ไปเข้าห้องน้ำ 

21.2 ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบพาผู้เข้าสอบไปห้องน้ำได้ครั้งละไม่เกิน 
จำนวน 2-3 คน และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
อย่างใกล้ชิด 

22. กรณีผู้เข้าสอบป่วยจนไม่สามารถ 
ทำตอบได้ 

22.1 ให้เก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ 
22.2 ให้หัวหน้าห้องสอบแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานนำตัวไปที่ 

กองกลาง และให้เจ้าหน้าที่กองกลางดูแลอย่างใกล้ชิด 
จนหมดเวลาทำตอบวิชานั้นและไม่อนุญาตให้กลับ 
เข้าห้องสอบได้อีก ทั้งนี้ ไม่ต้องเขียนใบยุติการสอบ 

22.3 หัวหน้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ เจ้าหน้าที่กองกลาง  
และเจ้าหน้าที่ประสานงาน เขียนรายงานในใบรายงาน  
โดยระบุเลขประจำตัวสอบ ชื่อ–นามสกุลของผู้เข้าสอบไว้ด้วย 

23. กรณีหัวหน้าห้องสอบดำเนินการ 
ไม่ทันตามกำหนดการสอบ 

23.1 ให้ทดเวลาทำตอบให้ครบตามเวลาที่กำหนด 
23.2 ให้แจ้งผู้เข้าสอบทราบเวลาเริ่มทำตอบและเวลาสิ้นสุด 

การทำตอบ และเขียนบนกระดานหน้าห้องด้วย 
23.3 ให้หัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบเขียนใบรายงานด้วย 

 

*************************************************  
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บทประชาสัมพันธ ์

สนามสอบ   (ชื่อสถานศึกษา)................................................................................... 

เวลา รายละเอียดการประกาศ 
07.00 น. – 07.45 น. 
(ประกาศเป็นระยะ ๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ที่นี่ สนามสอบ..................................................................เป็นสถานที่สอบ 
เพ่ือดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

-  เจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติงานทุกท่าน เมื่อมาถึงสนามสอบแล้ว โปรดไปลงชื่อปฏิบัติงาน
และรับเอกสารที่กองกลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ห้อง................ชั้น...........อาคาร...................... 

-  หัวหน้าห้องสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบ เมื่อลงชื่อปฏิบัติงาน และรับเอกสารแล้ว  
โปรดไปตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่ท่านได้รับมอบหมาย และเขียนชื่อ
วิชา เวลาสอบ เลขประจำตัวสอบและวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านที่กระดาน 
หน้าห้องด้วย 

-  การสอบในวันนี้ จะสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  

       ภาคเช้า เริ่มสอบเวลา  9 นาฬิกา ถึงเวลา 11 นาฬิกา  
       ภาคบ่าย   เริ่มสอบเวลา 13 นาฬิกา ถึงเวลา 15 นาฬิกา 30 นาที  

ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำตอบในทุกวิชา  
มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ 

-  ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจดูรายละเอียดที่ป้ายประกาศ ว่าท่านจะต้องเข้าสอบที่ห้องใด 
ชั้นใด อาคารใด และตรวจสอบเลขประจำตัวสอบของท่านกับผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ 
ที่ป้ายประกาศ หากมีปัญหา ให้รีบไปติดต่อที่กองกลางโดยด่วน 

-  อุปกรณ์ท่ีใช้ทำตอบ จะใช้เฉพาะดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า และ 
ยางลบดินสอเท่านั้น 

- สิ่งทีผู่้เข้าสอบจะนำเข้าห้องสอบได้ คือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่มีรูปถ่ายอัปโหลดไว้
และพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ 
ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ 
หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการดังกล่าว ให้ใช้
เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง) และ
ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า และยางลบดินสอ เท่านั้น 
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-  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเสื้อยืด สีใดก็ได้ ไม่มีปก ไม่มีกระเป๋า ไม่มีกระดุมและต้อง
สวมกางเกงวอร์มชนิดผ้ายืดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆ 

-  การสอบในภาคเช้า จะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบเวลา 8 นาฬิกา 30 นาที และ 
ลงมือทำตอบพร้อมกัน เวลา 9 นาฬิกาตรง ผู้ที่ไปถึงห้องสอบภายหลังที่การสอบ 
ได้ดำเนินการไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

07.00 น. – 07.45 น. 
(ต่อ) 

-  ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ท่ีใช้
คำนวณได ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง เอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ 
กระเป๋า หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่นอกเหนือจากสิ่งที่อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ เข้าห้อง
สอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริต 
จะต้องถูกยุติการสอบ และจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำตอบวิชานั้น และ
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

- ขอเชิญหัวหน้าห้องสอบทุกท่าน ประชุมและรับแบบทดสอบ ที่กองกลางในเวลา  
7 นาฬิกา 30 นาที 

07.30 น. 
(12.00 น.) 

- ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา 30 นาที ขอเชิญหัวหน้าห้องสอบทุกท่าน เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ทุกท่านประชุม และรับแบบทดสอบที่กองกลาง (ภาคบ่าย : เวลา 12 นาฬิกา ) 

08.30 น. 
(12.30 น.) 

 
(กรุณาพูดช้าๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขณะนี้เวลา 8 นาฬิกา 30 นาที (ภาคบ่าย : ขณะนี้ เวลา 12 นาฬิกา 30 นาที ) 
ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านเข้าห้องสอบ (ซ้ำ) 

- อุปกรณ์ที่ใช้ทำตอบ จะใช้เฉพาะดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า และ
ยางลบดินสอเท่านั้น 

- สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะนำเข้าห้องสอบได้ คือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่มีรูปถ่ายอัปโหลดไว้
และพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ 
ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ 
หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที ่ของรัฐ หรือบัตร
ประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการดังกล่าว ให้ใช้
เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง เท่านั้น (ที่นายทะเบียน
รับรอง) และดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า และยางลบดินสอ เท่านั้น 

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ท่ีใช้คำนวณได้ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด รวมทั้ง เอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึก
ข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ที่นอกเหนือจากสิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำ
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การทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำตอบใน
วิชานั้น และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

- การสอบในวันนี ้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะไม่รับเอกสารการสมัครสอบ 
นอกจากบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่มีรูปถ่ายอัปโหลดไว้และพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต
เท่านั้น ผู้ใดนำเอกสารการสมัครสอบเข้ามาในห้องสอบ ขอให้นำไปวางไว้นอกห้องสอบ 

- ผู ้เข้าสอบที ่ไม่มีบัตรประจำตัวผู ้เข้าสอบที ่มีร ูปถ่ายอัปโหลดไว้และพิมพ์จาก
อินเตอร์เน็ตมาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน ห้ามเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

- ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามาบริเวณสนามสอบ 
- ขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่า การดำเนินการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     

มีระเบียบและวิธีการที่รัดกุมมาก ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากมีผู้ใด
แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ท่านสอบได้ หรือ มีพฤติกรรมทำนองนี้ โปรดอย่าได้
หลงเชื่อ และขอได้โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที เพ่ือที่จะได้ดำเนินการกับผู้นั้น
ตามกฎหมายต่อไป 

08.35 น. 
(12.35 น.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หัวหน้าห้องสอบโปรดทราบ ขอให้ดำเนินการสอบทุกขั้นตอนตามประกาศจาก
ประชาสัมพันธ์ 

-  ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านวางบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่มีรูปถ่ายอัปโหลดไว้ 
และพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะ ถ้าไม่มีบัตร
ดังกล่าวแสดงคู่กันจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

- หัวหน้าห้องสอบทุกห้อง โปรดตรวจดูด้วยว่า ผู้เข้าสอบทุกคนมีบัตรดังกล่าว 
แสดงคู่กันหรือไม่ ถ้าไม่มีไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

- หัวหน้าห้องสอบ โปรดแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่า ในห้องที่ท่านรับผิดชอบ  
มีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่เลขใดถึงเลขใด และสอบวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก) และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  

- ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำตอบในแต่ละวิชา มิฉะนั้น  
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

- หัวหน้าห้องสอบ โปรดยกซองแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบดู และให้เชิญผู้เข้าสอบ  
1 คน ตรวจสอบความเรียบร้อยของซองแบบทดสอบ หากเห็นว่า เรียบร้อย  
ให้เซ็นชื่อรับรองที่หน้าซองแบบทดสอบ 

- หัวหน้าห้องสอบ โปรดเปิดซองแบบทดสอบ 
- หัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบ ตรวจนับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ 

ว่าครบตามจำนวนที่ระบุไว้ที่หน้าซองหรือไม่ ถ้าไม่ครบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน
เพ่ือตรวจนับ ใหม่อีกครั้ง 
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08.50 น. 
(12.50 น.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- หัวหน้าห้องสอบ แจกแบบทดสอบโดยวางไว้ที่โต๊ะของผู้เข้าสอบทุกโต๊ะ  
เรียงตามลำดับที่นั่งสอบ โดยแจกหงายขึ้น 

- ห้ามผู้เข้าสอบ เปิดแบบทดสอบออกอ่านจนกว่าจะได้รับคำสั่ง 
- เจ้าหน้าที่คุมสอบ แจกกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบทุกโต๊ะ เรียงตามลำดับที่นั่งสอบ

โดยแจกให้ตรงกับชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน 
ของผู้เข้าสอบ 

- ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบว่า ได้รับกระดาษคำตอบตรงกับ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ 
และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่านหรือไม่ หากได้รับกระดาษคำตอบ 
ไม่ตรงให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบทันที 

- ให้ผู้เข้าสอบอ่านข้อแนะนำและคำชี้แจงทั่วไปที่ปกหน้าของแบบทดสอบ ถ้ามีปัญหา
หรือข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ทันที ทั้งนี้ เมื่อสั่งให้ลงมือทำตอบแล้ว 
จะไม่มีการอธิบายข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น 

-  หัวหน้าห้องสอบ อธิบายวิธีการเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล เลขรหัสแบบทดสอบ 
และวิธีการระบายวงกลมในกระดาษคำตอบ  

- ห้ามคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบ หรือกระดาษคำตอบ 
ออกจากห้องสอบ โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต จะไม่ได้รับ
การตรวจให้คะแนน และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ท่ีใช้คำนวณได้ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง เอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรือ 
อุปกรณ์อ่ืนใด ที่นอกเหนือจากสิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หาก
พบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และ
จะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำตอบในวิชานั้น และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

- ขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบว่า ถ้าผู้ใดเขียน หรือระบายข้อมูลในกระดาษคำตอบผิดพลาด 
หรือ ไม่ชัดเจน หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
หรือ พยายามทุจริตในการสอบ ต้องถูกยุติการสอบ หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้าม ที่จะเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป   

- ในการสอบครั้งนี้ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำตอบในแต่ละวิชา     
คือ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา ถึง 11 นาฬิกา (ประกาศเฉพาะภาคเช้า) /  
ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกา ถึง 15 นาฬิกา 30 นาที (ประกาศเฉพาะภาคบ่าย) 
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
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เวลา รายละเอียดการประกาศ 
09.00 น. 
(13.00 น.) 

- ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาตรง (ภาคบ่าย : ขณะนี้ เวลา 13 นาฬิกาตรง) ลงมือทำตอบ 
- ขอให้ผู้เข้าสอบใช้ดินสอในการตัดสติ๊กเกอร์ด้านขวามือออก และตรวจนับจำนวน

หน้าแบบทดสอบ ถ้าไม่ครบ หรือพิมพ์ไม่ชัด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทันที 
09.15 น. 
(13.15 น.) 

- ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา 15 นาที (ภาคบ่าย : ขณะนี้ เวลา 13 นาฬิกา 15 นาที) 
ห้ามผู้มาสายเข้าห้องสอบ 

- เจ้าหน้าที่คุมสอบโปรดให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อ ให้ตรงกับ ช่องชื่อ นามสกุล  
ของผู้เข้าสอบ และ ให้ผู้เข้าสอบนำเลขรหัสแบบทดสอบที่หน้าปกแบบทดสอบ  
เขียนลงในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ และให้ผู้สอบลงลายมือตัวบรรจงในกระดาษคำตอบด้วย 
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจดูชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่บัตรติดโต๊ะ  
ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนในการเข้าสอบของผู้เข้าสอบ 
ตรวจใบหน้าของผู้เข้าสอบกับรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบและเอกสารแสดงตนในการ
เข้าสอบ พร้อมทั้งเก็บบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบของผู้เข้าสอบทุกคนด้วย (เฉพาะภาคเช้า) 

10.45 น. 
(15.15 น.) 

- ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกา 45 นาที (ภาคบ่าย : ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา 15 นาที) 
   เหลือเวลาทำตอบอีก 15 นาท ี

11.00 น. 
(15.30 น.) 

- ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา (ภาคบ่าย : ขณะนี้ เวลา 15 นาฬิกา 30 นาที) หมดเวลาทำ
ตอบ 

- ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำตอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ 
ทั้งนี้ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด จนกว่าเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้
ออกจากห้องสอบ 

 
15.30 น. 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยดำเนินการสอบ
ครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณ (ชื่อสถานศึกษา)........................ 

   ที่อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่สอบ ขอขอบคุณ 
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เขียนชื่อ – นามสกุลตัว

บรรจง 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ภาค ก. (ต่ำกว่าปริญญาตร)ี  
(สีฟ้า) 

 

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ภาค ก. (ปริญญาตร)ี 
(สีม่วง) 

 

 

เขียนช่ือ – นามสกุล ตัวบรรจง 

เขียนช่ือ – นามสกุล ตัวบรรจง 

เขียนและระบายรหัสแบบทดสอบ

อบ 

เขียนและระบายรหัสแบบทดสอบ

อบ 
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ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ภาค ข. 
(สีเขียว) 

 
 

 
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (สำรอง) 

(สีแดง) 

 

เขียนช่ือ – นามสกุล ตัวบรรจง 

เขียนและระบายรหัสแบบทดสอบ

อบ 



- 34 - 

 
  

 

 

นายตั้งใจ เรียนด ี
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ผู้อำนวยการสนามสอบ 
1. กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบประจำสนามสอบ 
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข และตัดสินปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ ตามแนวทางที่กำหนด 
3. กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. กำกับดูแล การรับ-ส่ง และรักษาความปลอดภัยของแบบทดสอบ 
5. ประชุมชี้แจง หัวหน้าห้องสอบ ที่กองกลางก่อนรับแบบทดสอบ 
6. มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่กองกลางปฏิบัติงานสอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 - การลงชื่อปฏิบัติงานและตรวจบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานสอบ 
 - การแจกป้ายติดหน้าอกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ 
 - การแจกใบเซ็นชื่อผู้สอบ ใบรายงานของหัวหน้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
 - ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานคุมสอบว่ามาครบหรือไม่ กรณีเจ้าหน้าที่มาไม่ครบ  

  มาไม่ทันเวลาภายในเวลาที่กำหนด ให้ส่งเจ้าหน้าที่กองกลางประจำสนามสอบไปปฏิบัติงานแทน 
 - การรับ-ส่ง และตรวจนับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ 
 - การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ 
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่กองกลางประจำสนามสอบให้ปฏิบัติงานสอบแทนผู้ที่ไม่มาปฏิบัติงานหรือ 

  มาไม่ทันเวลา 
 
2. เจ้าหน้าที่กองกลางประจำสนามสอบ 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบ 
2. ดูแลการลงชื่อปฏิบัติงานและตรวจบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน 
3. แจกป้ายติดหน้าอกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ 
4. แจกใบเซ็นชื่อผู้สอบ ใบรายงานของหัวหน้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบและเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
5. ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานสอบว่ามาครบหรือไม่ กรณีเจ้าหน้าที่มาไม่ครบ  

มาไม่ทันเวลาภายในเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้อำนวยการสนามสอบ 
6. การรับ – ส่ง แบบทดสอบและเอกสารอื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่รับส่งแบบทดสอบ 
7. ตรวจนับบัตรประจำตัวสอบที่เจ้าหน้าที่ประสานงานนำมาส่งและตรวจนับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ  

ใบรายงานต่างๆ ที่หัวหน้าห้องสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบนำมาส่งคืนที่กองกลางและบรรจุลงกล่องบัตร
ประจำตัวผู้เข้าสอบ กล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคำตอบ กล่องใบรายงานต่างๆ ส่งคืนเจ้าหน้าที่
รับส่งแบบทดสอบ 

8. จ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสอบ 
9. อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาให้กับผู้สอบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ 
10. ปฏิบัติงานสอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ไม่มาปฏิบัติงานหรือมาสาย 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อำนวยการสนามสอบมอบหมาย 
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3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รับผิดชอบ 
2. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างห้องสอบกับกองกลาง โดยปฏิบัติงานประจำบริเวณหน้าห้องสอบที่รับผิดชอบ 
3. ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบตามขั้นตอน 
4. ช่วยดูแลการรักษาความปลอดภัยของแบบทดสอบ 
5. นำซองบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากห้องสอบที่รับผิดชอบมาส่งที่กองกลางและช่วยกองกลาง 

ตรวจนับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
6. ช่วยกองกลางตรวจนับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ใบรายงานต่างๆ ที่หัวหน้าห้องสอบและ 

เจ้าหน้าที่คุมสอบ นำมาส่งคืนที่กองกลางและบรรจุกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคำตอบ  
กล่องบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  กล่องใบรายงานต่าง ๆ ส่งคืนเจ้าหน้าที่รับส่งแบบทดสอบ 

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการสนามสอบมอบหมาย 
 

4. หัวหน้าห้องสอบ 
1. หัวหน้าห้องสอบจะต้องไปถึงสนามสอบภายในเวลา 07.30 น. และลงชื่อปฏิบัติงานพร้อมกับ 

รับเอกสาร เช่น ใบรายงาน ป้ายติดหน้าอกท่ีกองกลาง 
2. ตรวจดูความเรียบร้อยของห้องสอบที่รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

- ตรวจสอบว่าห้องสอบที่รับผิดชอบได้ยินเครื่องกระจายเสียงของสถานศึกษาชัดเจนหรือไม่ 
- ตรวจสอบการจัดโต๊ะ และการติดบัตรบนโต๊ะที่นั่งสอบให้เป็นไปตามผังที่นั่งสอบ 
- เขียนวันสอบ ชื่อวิชา เวลาสอบ เลขประจำตัวสอบและวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านบนกระดานหน้าห้อง 

3. เข้าประชุมและรับแบบทดสอบที่กองกลาง เวลา 07.30/12.00 น. แล้วไปประจำห้องสอบ ดำเนินการ
ในห้องสอบตามประกาศของประชาสัมพันธ์ หากไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการเองตาม
กำหนดการปฏิบัติงานสอบ 

4. แจกแบบทดสอบโดยวางไว้ที่โต๊ะของผู้เข้าสอบทุกโต๊ะเรียงตามลำดับที่นั่งสอบ 
5. ดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบภายในห้องที่รับผิดชอบ (ช่วยรักษาความปลอดภัยของ

แบบทดสอบและดูแลไม่ให้มีการคัดลอกหรือนำไปทดสอบออกจากห้องสอบ) 
6. ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแบบทดสอบและการดำเนินการสอบในห้อง 

ที่รับผิดชอบ 
7. หลังจากการดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้วจัดเก็บแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและลงลายมือชื่อ 

ในกระดาษคำตอบทุกแผ่น พร้อมกับตรวจนับให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องปิดผนึกซองแล้วนำซอง
แบบทดสอบและซองกระดาษคำตอบที่ได้ดำเนินการแล้วพร้อมเอกสารอ่ืน ๆ ส่งคืนท่ีเจ้าหน้าที่
กองกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองกลางตรวจสอบและปิดผนึกซอง เซ็นชื่อกำกับแล้วจึงเซ็นชื่อส่งคืน 

8. หากมีปัญหาใด ๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานทราบทันที 
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5. เจ้าหน้าที่คุมสอบ 
1. เจ้าหน้าที่คุมสอบจะต้องไปถึงสนามสอบภายในเวลา 07.30 น. และลงชื่อปฏิบัติงานพร้อมกับ 

รับเอกสาร เช่น ใบเซ็นชื่อผู้สอบ ใบรายงาน ป้ายติดหน้าอกท่ีกองกลาง  
2. ให้ไปประจำห้องสอบที่รับผิดชอบเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของการจัดโต๊ะและการติดบัตรบนโต๊ะ 

ที่นั่งสอบให้เป็นไปตามผังที่นั่งสอบ 
3. เจ้าหน้าที่คุมสอบจะต้องอยู่ประจำที่ห้องสอบระหว่างที่หัวหน้าห้องสอบไปประชุมและรับแบบทดสอบ

ที่กองกลาง 
4. ดำเนินการในห้องสอบตามขั้นตอนที่ประชาสัมพันธ์ประกาศทุกข้ันตอน 
5. แจกกระดาษคำตอบให้ตรงกับชื่อ- นามสกุล เลขประจำตัวสอบ และเลขประจำตัวประชาชน  
6. ให้ผู้สอบเซ็นชื่อเข้าสอบและเก็บบัตรประจำตัวสอบผู้สอบทุกคน (ภาคเช้า เวลา 09.15 น./ภาคบ่าย 

เวลา 13.15 น.) 
7. ดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบภายในห้องที่รับผิดชอบ (ช่วยรักษาความปลอดภัยของ

แบบทดสอบและดูแลไม่ให้มีการคัดลอกหรือนำแบบทดสอบออกจากห้องสอบ) 
8. ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแบบทดสอบและการดำเนินการสอบในห้องท่ี

รับผิดชอบ 
9. หลังการดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้วจัดเก็บแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ นำมาเรียงและตรวจ

นับให้ถูกต้องส่งให้หัวหน้าห้องสอบลงลายมือชื่อในกระดาษคำตอบทุกแผ่นแล้วนำซองแบบทดสอบ
และซองกระดาษคำตอบที่ได้ดำเนินการแล้วพร้อมเอกสารอ่ืนส่งคืนท่ีกองกลาง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
กองกลางตรวจนับและปิดผนึกซอง 

10. หากมีปัญหาใด ๆ ให้แจ้งหัวหน้าห้องสอบทันที 
 

6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะต้องไปถึงสนามสอบภายในเวลา 06.30 น. ลงชื่อปฏิบัติงานและตรวจสอบ

ความเรียบร้อยของเครื่องกระจายเสียงให้พร้อมใช้งาน 
2. ประชาสัมพันธ์ตามบทประชาสัมพันธ์ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด 

 
7. เจ้าหน้าที่รับ – ส่งแบบทดสอบ 

1. รับแบบทดสอบจากสถานที่เก็บรักษาแบบทดสอบ 
2. นำแบบทดสอบส่งสนามสอบต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
3. รวบรวมกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคำตอบ กล่องบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและกล่องเอกสาร เช่น 

ใบรายงานต่าง ๆ จากกองกลางของสนามสอบที่รับผิดชอบไปยังกองอำนวยการกลางของศูนย์สอบ 
 
8. เจ้าหน้าที่ตำรวจ/พนักงานรักษาความปลอดภัย 

1. ดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยของแบบทดสอบ 
2. อำนวยความสะดวกดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยที่สนามสอบ 
3. อำนวยการจราจรบริเวณหน้าสนามสอบ 
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การจัดเก็บเอกสารเข้าซอง ให้ปฏิบัตดิังนี้ 

 

ซองกระดาษคำตอบ 

บรรจุเอกสารดังนี้ 

1. กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ ผู้ที่ขาดสอบ  

และผู้ท่ีถูกยุติการสอบ (ถ้ามี) โดยเรียงตามลำดับ

เลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก 

2. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 

ซองแบบทดสอบ 

- บรรจุแบบทดสอบของผู้เข้าสอบ 

  และผู้ขาดสอบท้ังหมด 

ซองบัตรประจำตัวสอบ 

- บรรจุบัตรประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบ 












