
 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดไห 
เรื่อง  รับสมัครบุคคล เพื่อท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 --------------------------------------- 
  ด้วย เทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัคร
บุคคล เพ่ือท าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งออก
ตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือท าการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง 

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้ 

        -ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จ านวน   1  อัตรา 
 

  2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเลือกสรร  

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังนี้ 

           2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2547 ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปี  

(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
  (ค) โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (จ) โรคพิษสุราเรื้องรัง 

  (5)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (6)  ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  (7) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

/(๘) ไม่มี.... 
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  (8) ไม่มีประวัติการกระท าผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 
  เทศบาลต าบลกุดไห ไม่รับสมัครภิกษุ สามเณรตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ 
นร.89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 
2521 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ี ก.ท.
ก าหนด แนบท้ายประกาศ(ภาคผนวก ก) 

  3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือเลือกสรร ต้องติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบ
สมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน  และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
กุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2561 ในวันและ
เวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซด์ kudhai.localgov59.in.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0 4278 4291 ต่อ 11 
 

     ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร      
  ผู้ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรร  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อม
หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน   
ไม่เกิน ๖ เดือน(นับถึงวันสมัคร)             จ านวน    3    แผ่น 

   4.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมฉบับจริง)   จ านวน    1    ฉบับ 
   4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(พร้อมฉบับจริง) จ านวน    1    ฉบับ 
   4.4  ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงตามคุณวุฒิเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน    1    ฉบับ 

4.5  ใบรับรองแพทย์ทีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด  ซึ่งออกไห้ไม่เกิน 1 เดือน (นับ
ถึงวันที่ยื่นสมัคร)      จ านวน    1    ฉบับ 
4.6  ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (ส.ด.9) เฉพาะผู้สมัครที่เป็นเพศชาย จ านวน  1  ฉบับ 
4.7  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง ทะเบียนสมรส  
ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)     จ านวน  ๑ ฉบับ 
 

  ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
        ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จ านวน 
๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
        

  ๖.  เงื่อนไขในการสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรร
หาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

    /7.การประกาศ….. 
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  ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 
  เทศบาลต าบลกุดไห จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. และด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร 
  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก หรือพิจารณา
ไม่ให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
  8. หลักเกณฑ์การเลือกสรร (เอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข) 
  หลักเกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลกุดไห จะยึดหลัก “สมรรถนะ”ที่
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
  ก.ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน             (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ข.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  ค.คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน    (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  

  9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน 
จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนน
ที่ได้ 

  10.การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   10.1 เทศบาลต าบลกุดไห จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบ

ได้ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนคร หรือทางเว็บไซด์ www.kudhailocal.go.th 

   10.2 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามล าดับหากได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอ่ืนของบุคคลมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนการประเมินลักษณะอ่ืนของบุคคลเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมินความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งของบุคคลมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนความสามารถเฉพาะต าแหน่งของบุคคล
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากัน
อีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

   10.3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ก าหนดให้มีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่
วันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 

/11.การจัดจ้าง..... 
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                   11. การจัดจ้างและการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกุดไห

ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและเทศบาลต าบลกุดไหจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.)แล้ว 
                   12. ค่าตอบแทน 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท  
                   13.ระยะเวลาการจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ จะท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามปีงบประมาณ) 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                         ประกาศ   ณ   วันที่  16  กุมภาพันธ์  ๒๕61 
 
 
 

                  (นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
           รหัสต าแหน่ง 001 
ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 
 

 คุณสมบัตสิ าหรับการจ้าง 
 ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งจะต้อง

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผนวก ข 
 

เกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยทดสอบวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน) 
          (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 -เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 -ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 -ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล 
 -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 -มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 
 -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
           -พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
           -ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
           -ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 การอนามัย
สิ่งแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐาน
ขั้นพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย  
           -ความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก เช่น จิตวิทยาเด็ก, พัฒนาการเด็ก,คุณธรรมหรือหลักธรรมในการดูแลเด็ก 
 
ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(คุณลักษณะอ่ืนๆที่จ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน)  
         (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 โดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก ปฏิกิริยาส่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติ
การท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงที 
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
----------------------------- 

1. การสอบคัดเลือก จะใช้วิธีสอบคัดเลือกแบบปรนัย ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบ และวิธีการสอบ
โดยเคร่งครัด 

2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรง สวม

รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน 

2.2 ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ออกให้ ไปในวันสอบทุกครั้งเพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีทั้ง 2 บัตร จะไม่อนุญาตให้สอบในวิชา
นั้น 

2.3 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่คุมห้องสอบ 

2.4 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสิบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบใน
วิชานั้น 

2.5 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่เทศบาลต าบลกุดไหก าหนดให้ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบส าหรับวิชานั้น 

2.6 ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในก าหนดสอบไปเองนอกนั้น
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเทศบาลต าบลกุดไหจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

2.7 ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
2.8 ห้ามผู้เข้าสอบคัดเลือกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบตลอดจนกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ

โดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
2.9 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
2.10 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือท าข้อสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
2.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอกและไม่ 

ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
2.12 ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
2.13 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด เมื่อส่งค าตอบวิชานั้นแล้วต้อง

ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้ว 
2.14 เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ จะต้องหยุดทันทีแต่จะ

ออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
2.15 ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

      3.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ
หรืออาจไม่ได้รับการตรวจคะแนน และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

                         
                          ******************************* 
 
 
 
 


