(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง กําหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
ตามที่กรมคุมประพฤติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ และกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากในหลายพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยเป็น
บริเวณกว้างจนไม่สามารถประเมินสถานการณ์ และระดับความรุนแรงได้อย่างชัดเจน จึงขอเลื่อนวันสอบ
ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ นั้น
บัดนี้ สถานการณ์จากเหตุอุทกภัยได้คลี่คลายลงแล้ว และคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เข้าสู่ภาวะปกติ กรมคุมประพฤติจึงขอประกาศวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
(๑) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง/
อุปกรณ์ทใี่ ช้
วันทีส่ อบ
เวลา
สอบวิชา
จํานวน
สถานทีส่ อบ
เลขประจําตัวสอบ
ในการสอบ
- ปากกาสีน้ํา
วันที่ ๑๓ ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. - ข้อเขียน พนักงานคุมประพฤติ
๖๔ คน - ห้องประชุมกระทรวง เงินหรือสีดํา
- ๑๐๐๐๑-๑๐๐๖๔
ธันวาคม
ยุติธรรม ห้อง ๒ ชั้น ๘ - น้ํายาลบ
๒๕๕๔
๖๑ คน - ห้องประชุมสํานัก
- ๑๐๐๖๕-๑๐๑๒๕
คําผิด
พัฒนาบุคลากร ชั้น ๗
- ปากกาสีน้ํา
- ห้องประชุม
วันที่ ๑๓ ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. - ข้อเขียน เจ้าพนักงานธุรการ
๒๗ คน กรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ เงินหรือสีดํา
๒๐๐๐๑-๒๐๐๒๗
ธันวาคม
- น้ํายาลบ
๒๕๕๔
คําผิด
(๒) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
จะต้องเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป ส่วนวัน เวลาและสถานที่ในการ
ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง กรมคุมประพฤติจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทาง WWW.PROBATION.GO.TH
หัวข้อสมัครงาน/รับโอน
/(๓) ระเบียบ..

-๒(๓) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายืดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกาย
ตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง
เพื่อใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ใบรับรองบัตรประจําตัว
ประชาชน (บั ตรเหลือง)/ใบแทนใบรั บบั ตรประจํ าตั วประชาชน (บั ตรชมพู )/บั ตรประจํ าตั วที่ส่ วนราชการ/
สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และหากไม่มีบัตรประจําตัวสอบ ให้ใช้
ใบอนุ ญาตของคณะกรรมการประจํ ากองกลางในการสอบแทน) ทั้ งนี้ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณี บั ต รประจํ า ตั ว สอบหายก่ อ นวั น สอบ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบความรู้ ความ
สามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่งนํารูปถ่ายในครั้งเดียวกันกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จํานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อกรมคุมประพฤติ
จะได้ดําเนินการออกใบแทนบัตรประจําตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรั บตําแหน่ง ต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนําเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้องจัดเตรียมเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเอง
นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่กรมคุมประพฤติ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคํานวณทุกชนิด
หรื อวั สดุ อุ ปกรณ์ อื่ นใดนอกเหนื อจากที่ คณะกรรมการฯ กํ าหนดเข้ าไปในห้ องสอบ เว้ นแต่ วั สดุ อุ ปกรณ์ ซึ่ ง
กําหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาทีนับตั้งแต่เวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(๗) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/(๘) ผู้เข้า...

-๓(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กําหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตําแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้า
รับการในตําแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้ เข้ าสอบจะต้ องนั่ งสอบตามที่ นั่ งสอบและห้ องสอบที่ กํ าหนดให้ ผู้ ใด
นั่งสอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสําหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(๑๐) เขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล วิชาที่สอบ ตําแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจําตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทําการสอบ
(๑๓) เมื่อสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุด
ทําคําตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่
ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง และ
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกําหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์
และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

กนกพรรณ กัลยาณสุต

(นางสาวกนกพรรณ กัลยาณสุต)
ผู้อํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดกรมคุมประพฤติ
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) จรัส รื่นจินดา
(นายจรัส รื่นจินดา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
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