
สรุปป%ญหาและแนวปฏิบัติ

การสอบแข)งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป6นข7าราชการ

หรือพนักงานส)วนท7องถ่ิน พ.ศ.2564



ป"ญหา

ผู#เข#าสอบไม,แต,งกายตามประกาศ

ไม#อนุญาตให,เข,าสอบ



ไม#อนุญาตให,เข,าสอบ และไม#สามารถใช,ใบแจ,งความหรือสำเนาบัตร

แทนได, หากตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบให,ยุติการสอบ

ผู,เข,าสอบเขียนใบยุติการสอบ และน่ังอยู#ในห,องสอบจนหมดเวลา

ทำตอบในวิชาน้ัน เจ,าหน,าท่ีคุมสอบ ระบายกระดาษคำตอบในช#อง

วงกลม� ยุติการสอบ

ป"ญหา

ผู#เข#าสอบไม,มบีัตรประจำตัวผู#เข#าสอบที่อัปโหลดรูปถ,าย

มาแสดงคู,กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร

แสดงตนเข#าห#องสอบ

หัวหน%าห%องสอบ เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ เจ%าหน%าท่ีประสานงาน เขียนรายงานโดยระบุ

เลขประจำตัวสอบ ช่ือ และนามสกุลของผู%เข%าสอบให%ชัดเจน



ป"ญหา

ผู#เข#าสอบนำบัตรประจำตัวผู#เข#าสอบที่

ไม,มรีูปถ,าย หรือนำรูปถ,ายแปะทับมาแสดง 

ไม#อนุญาตให,เข,าห,องสอบ แจ,งให,ผู,เข,าสอบพิมพKบัตรประจำตัวผู,เข,าสอบท่ี

อัปโหลดรูปถ#ายจากอินเตอรKเน็ต และจะต,องเข,าสอบก#อนประชาสัมพันธK

ประกาศห,ามผู,มาสายเข,าห,องสอบ ถ,าตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบไปแล,วให,

ยุติการสอบสำหรับผู,น้ัน ผู,เข,าสอบเขียนใบยุติการสอบ และน่ังอยู#ในห,องสอบจน

หมดเวลาทำตอบในวิชาน้ัน เจ,าหน,าท่ีคุมสอบ ระบายกระดาษคำตอบใน

ช#องวงกลม� ยุติการสอบ

หัวหน%าห%องสอบ เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ เจ%าหน%าท่ีประสานงาน เขียนรายงานโดยระบุ

เลขประจำตัวสอบ ช่ือ และนามสกุลของผู%เข%าสอบให%ชัดเจน



- ให,ตรวจสอบรูปถ#ายในบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจสอบ

เลขประจำตัวประชาชนในบัตรติดโตRะ

- กรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรูปถ#ายในบัตร

ติดโตRะสอบตรงกัน อนุญาตให,เข,าสอบได, และให,เขียนรายงานใน

ใบรายงาน

ป"ญหา

กรณีรูปถ,ายในบัตรประจำตัวผู#เข#าสอบ

ไม,ชัดเจน หรือไม,เหมือนผู#เข#าสอบ



ไม#อนุญาตให,เข,าสอบ แม,ช่ือและนามสกุลจะตรงกับบัตรติดโตRะ

ถ,าตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบไปแล,ว ให,ยุติการสอบสำหรับผู,น้ัน 

ผู,เข,าสอบเขียนใบยุติการสอบ และน่ังอยู#ในห,องสอบจนหมดเวลาทำ

ตอบในวิชาน้ัน เจ,าหน,าท่ีคุมสอบ ระบายกระดาษคำตอบในช#อง

วงกลม� ยุติการสอบ

ป"ญหา

ผู#เข#าสอบที่มีเลขประจำตัวประชาชน  13 หลัก 

ในบัตรประจำตัวประชาชน ไม,ตรงกับบัตรติดโตLะ

หัวหน%าห%องสอบ เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ เจ%าหน%าท่ีประสานงาน เขียนรายงานโดยระบุ

เลขประจำตัวสอบ ช่ือ และนามสกุลของผู%เข%าสอบให%ชัดเจน



ไม#อนุญาตให,สอบ
- ถ,าตรวจพบก#อนลงมือทำตอบ

ให,ผู,เข,าสอบไปน่ังในท่ีน่ังท่ีถูกต,อง

- ถ,าตรวจพบหลังจากลงมือทำตอบไปแล,ว 

ให,ยุติการสอบสำหรับผู,น้ัน ผู,เข,าสอบเขียนใบยุติการสอบ 

และน่ังอยู#ในห,องสอบจนหมดเวลาทำตอบในวิชาน้ัน 

เจ,าหน,าท่ีคุมสอบ ระบายกระดาษคำตอบในช#องวงกลม

� ยุติการสอบ

ป"ญหา

ผู#เข#าสอบนั่งผิดที่นั่งสอบ/ผิดห#องสอบ/ผิดสนามสอบ

หัวหน%าห%องสอบ เจ%าหน%าท่ี
คุมสอบ เจ%าหน%าท่ีประสานงาน 

เขียนรายงานโดยระบุเลข
ประจำตัวสอบ ช่ือ และนามสกุล

ของผู%เข%าสอบให%ชัดเจน



หากตรวจพบภายหลัง

ทำตอบแล,วให, ยุติการสอบ

ป"ญหา

ผู#เข#าสอบนำสิ่งของทีห่#ามนำเข#าห#องสอบตามระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบเข#าไปในห#องสอบ

หากยุติการสอบให%ผู%เข%าสอบเขียนใบยุติการสอบ และน่ังอยูFในห%องสอบจนหมดเวลาทำตอบ

ในวิชาน้ัน เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ ระบายกระดาษคำตอบในชFองวงกลม� ยุติการสอบ

หากตรวจพบก0อนลงมือ

ทำตอบให,นำไปไว,

นอกห,องสอบ



ป"ญหา

สอบข,อเท็จจริงเบื้องต,นว#า

ยอมรับการกระทำทุจริตหรือไม#

และแจ,งเจ,าหน,าท่ีตำรวจประจำ

สนามสอบเชิญตัวไปสอบ

ข,อเท็จจริงท่ีกองกลาง

ก#อนดำเนินการยุติการสอบ

และให,น่ังรอ จนกว#าจะหมดเวลา

ทำตอบวิชาน้ัน

ผู#เข#าสอบกระทำการทุจริตในการสอบ

ให, หยุดทำตอบทันที

หัวหน,าห,องสอบแจ,ง

เจ,าหน,าท่ีประสานงานและ

ให,เจ,าหน,าท่ีประสานงานแจ,ง

กองกลางทราบทันที



หากตรวจพบภายหลัง

ทำตอบแล,วให, ยุติการสอบ

โดยให,ดำเนินการ

เช#นเดียวกับแนวปฏิบัติ

ของปWญหาข,อท่ี 2

ป"ญหา

พระภิกษุ หรือสามเณร มาเข#าสอบ

หากตรวจพบก0อนลงมือทำตอบ

ให,แจ,งว#าท#านไม#สามารถสอบได,

ตามคำส่ังมหาเถรสมาคม เร่ือง 

ห,ามภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ 

หรือสอบแข#งขัน หรือสอบคัดเลือก

อย#างคฤหัสถK พ.ศ. 2538



ไม#มีสิทธิเข,าสอบ ตามท่ีได,ประกาศ

ในระเบียบเก่ียวกับการสอบ

ป"ญหา

ผู#เข#าสอบมาสายเกิน 15 นาที

(ภาคเช#า เวลา 09.15 น./ภาคบ,าย เวลา 13.15 น.)



ตรวจสอบเลขประจำตัว

ประชาชน 13 หลักไม#ตรงกับ

บัตรติดโตRะไม#อนุญาตให,เข,าห,อง

สอบ หากตรวจพบภายหลัง

ทำตอบแล,วให, ยุติการสอบ

ป"ญหา

ชื่อ-นามสกุล ในบัตรแสดงตนไม,ตรงกับบัตรติดโตLะ

ตรวจสอบเลขประจำตัว

ประชาชน 13 หลักกับ

บัตรติดโตRะและใบหน,า

กับรูปถ#าย 

หากถูกต%องตรงกันอนุญาตให%สอบได% ให%ผู%เข%าสอบเขียนใบยุติการสอบ และน่ังอยูF

ในห%องสอบจนหมดเวลาทำตอบ

ในวิชาน้ัน เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ ระบาย

กระดาษคำตอบในชFองวงกลม� ยุติการสอบ



ป"ญหา

ผู#เข#าสอบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุลหลังจากสมัครสอบ

หรือหลังประกาศรายชื่อผู#สมัครสอบแล#ว

- ตรวจสอบหลักฐานการเปล่ียนช่ือและเก็บหลักฐานแนบกับใบรายงาน

- ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักกับบัตรติดโตRะและใบหน,ากับรูปถ#าย

หากตรงกัน อนุญาตให,เข,าสอบได,

- ให,ผู,เข,าสอบเขียนช่ือ และ/หรือนามสกุลท่ีใช,ในการสมัครสอบลงในใบเซ็นช่ือ

ผู,เข,าสอบ

- หัวหน,าห,องสอบและเจ,าหน,าท่ีคุมสอบเขียนรายงานในใบรายงาน



ให,แจ,งเจ,าหน,าท่ีประสานงานทันที โดยยังไม#แจกกระดาษคำตอบ 

เพ่ือตรวจนับอีกรอบ หากตรวจทานแล,วไม#ครบ ให,เจ,าหน,าท่ี

ประสานงานขอกระดาษคำตอบสำรองจากกองกลางมาแจกให,

ผู,สอบท่ีไม#มีกระดาษคำตอบ

ป"ญหา

หัวหน#าห#องสอบตรวจพบว,ากระดาษคำตอบไม,ครบ

ตามจำนวนที่ระบุไว#ที่หน#าซอง

ให%หัวหน%าห%องสอบ เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ เจ%าหน%าท่ีประสานงาน เจ%าหน%าท่ีกองกลาง เขียนรายงาน 

โดยระบุเลขประจำตัวสอบของผู%ท่ีไมFมีกระดาษคำตอบไว%ด%วย 



ให,แจ,งเจ,าหน,าท่ีประสานงานทันที โดยยังไม#แจก

แบบทดสอบ เพ่ือตรวจนับอีกรอบ หากตรวจทานแล,ว

ไม#ครบ ให,แจกแบบทดสอบให,ผู,สอบเท#าท่ีมีอยู# ซ่ึงหาก

แบบทดสอบไม#พอ ให,ติดต#อขอจากห,องสอบข,างเคียง 

และเขียนบันทึกท่ีหน,าซองแบบทดสอบ

ป"ญหา

หัวหน#าห#องสอบตรวจพบว,าแบบทดสอบ

เกินหรือไม,ครบตามจำนวนที่ระบุไว#ที่หน#าซอง

ให%หัวหน%าห%องสอบ เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ เจ%าหน%าท่ีประสานงาน เจ%าหน%าท่ีกองกลาง 

เขียนรายงานไว%ด%วย



ให,เจ,าหน,าท่ีคุมสอบนำกระดาษคำตอบท่ีมีช่ือ-สกุล 

ท่ีถูกต,องของผู,เข,าสอบไปเปล่ียนให,ถูกต,อง

ป"ญหา

กรณีแจกกระดาษคำตอบผิด

ตรวจชื่อ-สกุล 

ให1ถูกต1อง



ให,เจ,าหน,าท่ีคุมสอบแจ,งเจ,าหน,าท่ีประสานงานเพ่ือ

ขอกระดาษคำตอบสำรองจากกองกลาง และระบาย

ในกระดาษคำตอบชำรุดในช#องวงกลม � “เปล่ียน
กระดาษคำตอบแผ#นใหม#” และให,ผู,สอบเขียนและ

ระบายข,อมูลในกระดาษคำตอบแผ#นใหม#ท้ังหมด 

แนบไว,กับกระดาษคำตอบแผ#นใหม#

ป"ญหา

ผู#เข#าสอบได#กระดาษคำตอบชำรุด หรือไม,สมบูรณZ 

หรือใช#น้ำยาลบคำผิด หรือเทปลบคำผิด

** ห8ามใช8น้ำยาลบคำผิด หรือ เทปลบคำผิด บนกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด**

หัวหน%าห%องสอบ 
เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ และ
เจ%าหน%าท่ีประสานงาน 

เขียนรายงานไว%ด%วย



กรณีตรวจพบก#อนลงมือทำตอบให,เปล่ียนให,ถูกต,อง

กรณีตรวจพบหลังจากทำตอบไปแล,ว ให,นำ

กระดาษคำตอบท่ีถูกต,องไปให,และไม#ทดเวลาให,

ผู,สอบ และให,หัวหน,าห,องสอบ เจ,าหน,าท่ีคุมสอบ 

เจ,าหน,าท่ีประสานงานเขียนใบรายงานด,วย

ป"ญหา

ผู#เข#าสอบทำตอบในกระดาษคำตอบของผู#อื่น

ให%หัวหน%าห%องสอบ เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ เจ%าหน%าท่ีประสานงาน เขียนรายงานไว%ด%วย



หากพบก#อนลงมือทำตอบให,เปล่ียนแบบทดสอบ

ชุดใหม# หากตรวจพบหลังจากทำตอบไปแล,ว 

ผู,สอบจะต,องเร่ิมต,นทำตอบตั้งแต#ข,อ 1 เปdนต,นไป 

และต,องกรอกและระบายรหัสแบบทดสอบชุดใหม#

ในกระดาษคำตอบ และผู,สอบต,องเขียน

เลขประจำตัวสอบ ช่ือ-นามสกุล 

ท่ีหน,าปกแบบทดสอบชุดใหม#ด,วย

ป"ญหา

ผู#เข#าสอบได#รับแบบทดสอบไม,ครบหน#า หรือ ชำรุด

หรือ พิมพZไม,ชัด

หัวหน%าห%องสอบและ
เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ

เขียนรายงานไว%ด%วย



ไม#อนุญาตให,ออกจากห,องสอบ และแจ,งให,ผู,สอบทราบว#าหาก

ออกจากห,องสอบต,องยุติการสอบ ** กรณีผู,สอบยังยืนยันจะ

ออกจากห,องสอบให,แจ,งเจ,าหน,าท่ีประสานงานและเจ,าหน,าท่ี

กองกลาง เชิญตำรวจมาพาผู,สอบไปกองกลาง เจ,าหน,าท่ี

คุมสอบระบายกระดาษคำตอบในช#อง วงกลม � ยุติการสอบ
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กรณีผู#สอบประสงคZออกจากห#องสอบก,อนหมดเวลาสอบ

หัวหน%าห%องสอบ เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ เจ%าหน%าท่ีกองกลาง เจ%าหน%าท่ีประสานงาน เขียนรายงานใน

ใบรายงาน โดยระบุเลขประจำตัวสอบ ช่ือ และนามสกุล ของผู%เข%าสอบพร%อมท้ังระบุสาเหตุของ

การยุติการสอบด%วย



** ยุติการสอบ 

ให,เจ,าหน,าท่ีคุมสอบระบายกระดาษคำตอบ

ในช#องวงกลม � ยุติการสอบ
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ผู#เข#าสอบหนีออกจากห#องสอบโดยไม,ได#รับอนุญาต 

ก,อนหมดเวลาสอบ

ให%หัวหน%าห%องสอบ เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ เจ%าหน%าท่ีประสานงาน เขียนรายงานโดยระบุ

เลขประจำตัวสอบ ช่ือ-นามสกุล ของผู%สอบ พร%อมระบุสาเหตุของการยุติการสอบไว%ด%วย



ให,หัวหน,าห,องสอบตรวจแบบทดสอบ 

กระดาษคำตอบท่ีโตRะของผู,สอบ และตรวจดูว#า

ไม#ได,นำส่ิงของอื่นใดไปเข,าห,องน้ำ

และให,เจ,าหน,าท่ีคุมสอบพาผู,สอบไปห,องน้ำได,

คร้ังละไม#เกิน 2-3 คน และอยู#ในความดูแล

ของเจ,าหน,าท่ีคุมสอบอย#างใกล,ชิด

ป"ญหา

กรณีผู#เข#าสอบมีความจำเป]นจะเข#าห#องน้ำ



ให,เก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบและ

ให,เจ,าหน,าท่ีประสานงานพาไปกองกลางและ

ดูแลอย#างใกล,ชิดจนหมดเวลาทำตอบวิชาน้ัน 

และไม#อนุญาตให,กลับเข,าห,องสอบได,อีก 

** ไม0ต8องเขียนใบยุติการสอบ

ป"ญหา

กรณีผู#เข#าสอบป^วยจนไม,สามารถทำตอบได#

ให%หัวหน%าห%องสอบ เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ เจ%าหน%าท่ีกองกลาง และเจ%าหน%าท่ีประสานงาน 

เขียนรายงานโดยระบุเลขประจำตัวสอบ ช่ือ-นามสกุล ของผู%เข%าสอบด%วย



ให,ทดเวลาทำตอบให,ครบตามเวลาท่ีกำหนด

ให,แจ,งผู,สอบทราบเวลาเร่ิมทำตอบ

และเวลาส้ินสุดการทำตอบ 

และเขียนบนกระดานหน,าห,องด,วย

ป"ญหา

กรณีหัวหน#าห#องสอบดำเนินการไม,ทันตามเวลาที่กำหนด

หัวหน%าห%องสอบและ
เจ%าหน%าท่ีคุมสอบ

เขียนรายงานไว%ด%วย




