ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราซการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตามที่ส ำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร ใด้มีประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแ ละ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราซการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบีจจุบันค่อนข้างทรงตัว
และมีแนวโน้มคลี่คลายใปในทางที่ดีชื้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร จึงกำหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตังต่อไปนี้
(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งตามวัน
เวลา และสถานที่สอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๒. ให้ผ ู้ส มัค รสอบเข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งก่อน
ถ้าผู้โดสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งไม่ต ากว่าร้อ ย ละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับวัน เวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
๓. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบใม่น้อยกว่า ๑ ฃั่วโมง เพื่อตรวจคัดกรอง
ตามมาตรการบีองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเรียกผู้สมัครสอบ
เข้าห้อ งสอบก่อ นเริ่ม เวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที เพื่อ ขี้แ จงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การสอบ และอนุญ าตให้
ผู้ส มัค รสอบนำอุป กรณ์ท ี่ต ้อ งใข้ในการสอบเข้าห้อ งสอบได้ต ามที่ระบุไร้ในประกาศนี้ ส่วนกระดาษคำตอบ
จะต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดไร้ให้เท่านั้น
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน ตามที่กำหนดไร้ในหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด
๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ตังนี้
๒.๑ แต่ง กายให้ส ุภ าพเรียบร้อ ยตามประเพณีน ิยม และประพฤติเป็นสุภาพซน ทั้งนี้
ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ และรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
๒.๒ หลักฐาน...

- ๒๒.๒ หลักฐานที่ต้องน่ามายื่นในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง
๒.๒.๑ บัต รประจำตัวประซาซนฉบับ จริง หรือ บัต รประจำตัว เจ้า หน้าที่ข องรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลักระบุซัดเจน หรือใบอนุญาตซับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัว
ประขาซน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หากไม่ม ีบ ัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตน
ในการเข้าสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบมีการเปลี่ยนคำน่าหน้านาม
ซื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะต้องน่าหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำน่าหน้านาม ซื่อ
หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประซาซน
๒.๒.๒ ใบสมัค ร/บัต รประจำตัวสอบที่พ ิม พ์จาก https://oae.thaijobjob.com
โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาตำ ถ่ายไร้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปีดรับสมัคร) ขนาด
๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือซื่อ ในใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบให้ครบล้วน
๒.๒.๓ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราฃการกำหนด
(วัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม หรือวัคซีน AstraZeneca อย่า งน้อ ย ๑ เข็ม หรือ วัค ซีน ยี่ห ้อ อื่น ที่ห น่วยงาน
ด้านสาธารณสุข รับ รองว่ามีป ระสิท ธิภ าพเพีย งพอ) หรือ มีห ลัก ฐานแสดงผลการตรวจที่ย ืน ยัน ว่าไม่พ บเซื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) ในระยะเวลา ๗๒ “ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการสอบ โดยวิธี RT - PCR หรือโดยขุดตรวจ
และนํ้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเซื้อ SARS-CoV-2 (เซื้อถ่อโรค C0VID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน
ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits: ATK) (ขุดตรวจ ATK) ในระยะเวลา ๒๔ ชั่ว,โมง ก่อนเข้ารับ
การสอบ

ทั้งนี้ หากไม่มีเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาแสดง ผู้สมัครสอบสามารถเข้ารับ
การตรวจหาเชื้อ โดยการใช้ข ุด ตรวจ ATK ที่ส ำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตรจัด หาให้ ในวัน อาทิต ย์ท ี่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒.๓ ห้ามน่าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใข้คำนวณได้
อุป กรณ์อ ิเล็ก ทรอนิก ส์ นาฬิก าโทรศัพ ท์ (Smart Watch) รวมทั้ง เอกสาร ตำรา หนังสือ บัน ทึก ข้อ ความ
กระเปา หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน เข้าไปห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้า
ห้องสอบ จะถือ ว่าล่อเจตนากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้น จนกว่าจะ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ และกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
๒.๔ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ และต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใข้
ในการสอบได้แก่ ปากกา (หมึกสีนํ้าเงิน) และนํ้ายาลบคำผิด (ลิค วิดเปเปอริ) ไปเอง ทั้ง นี้ถ ือ เป็น หน้าที่ซ อง
ผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
๒.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ หลังจากเวลาที่ก ำหนดให้เริ่ม สอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๒.๖ หลังจากเริ่ม เวลาสอบแล้ว ไม่อนุญ าตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้อ งสอบ เว้น แต่จะ
ได้รับ อนุญ าต และอยู่ใ นความดูแ ลซองเจ้าหน้าที่ค ุม สอบเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ท ี่ท ำตอบเสร็จ ก่อ นหมดเวลาสอบ

- ๓เมื่อเจ้าหน้าที่ค ุมสอบเก็บ แบบทดสอบและกระดาษคำตอบแล้ว ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ที่นั่งสอบจนกว่าจะถึง
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิก า จึงจะออกจากห้อ งสอบได้ หากผู้ใ ดออกจากห้อ งสอบก่อ นเวลาที่ก ำหนด จะถือว่าไม่
ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และจะไม่ไต้รับการตรวจให้คะแนน
๒.๗ ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ และวัน เวลาสอบ ที่สำนักงาน
เศรษฐกิจ การเกษตรกำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่ม เวลาสอบแล้ว จะต้องถูก ยุต ิ
การสอบ และไม่อ นุญ าตให้อ อกจากห้อ งสอบจนกว่าจะไต้รับ อนุญ าตจากเจ้าหน้าที่ค ุม สอบ รวมทั้งกระดาษ
คำตอบจะไม่ไต้รับการตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๒.๘ ห้า มผู้เข้า สอบคัด ลอกข้อ สอบ ฉีก แบบทดสอบ หรือ นำแบบทดสอบ หรือ
กระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าผ้น จะถือว่ากระทำการทุจริต และกระดาษคำตอบ
จะไม่ไต้รับการตรวจให้คะแนน และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๒.๙ ต้องเชื่อพิงและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๑๐ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๒.๑๑ เมื่อ หมดเวลาทำตอบ และเจ้าหน้าที่ค ุม สอบ สั่งให้หยุดทำตอบ จะต้องหยุด
ทันที ทั้งนี้ จะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
(ค) มาตรการบีองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑. ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดคัดกรองที่บ ริเวณหน้าทางเข้าอาคารสอบ เพื่อตรวจวัดอุณ หภูมิ
ก่อนเข้าพื้นที่ หากพบผู้เข้าสอบมีอุณ หภูมิสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หลังจากที่วัดอุณ หภูมิ ๓ ครั้งแล้ว
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบรวม โดยหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาแยกห้องสอบ
๒. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ
ผู้ใ ดไม่ป ฏิบ ัต ิต ามระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ
พยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ระหว่างการสอบ
ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องถูกยุติการสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันอาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจ
พิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราซการเป็นข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5)รทั้ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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