
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการด าเนินการ 

สรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการ 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจแุต่งต ัง้ 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 



ค ำน ำ 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทาง ตามหนังสือที่ ศธ 04009/ว
4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ .ศ.2552 และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินการการสรรและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์แนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ เล่มนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่ในการสรรหาและให้เป็นแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

---------------------------- 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดแนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลัง
พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2560 ตำมหนังสือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 และ
ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 511/2559 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทน
เกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร โดยให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรกำรสรรหำและเลือกสรร
พนักงำนรำชกำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรร
หำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ .ศ.2552 โดยแต่งตั้งกรรมกำร
ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 

การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการในสถานศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับบัญชีจัดสรรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1) ตรวจสอบปริมำณงำนสถำนศึกษำในสังกัดว่ำมีอัตรำก ำลังครูเกินเกณฑ์หรือต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด กรณีสถำนศึกษำมีอัตรำก ำลังครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด มีจ ำนวนเท่ำใด ขำดแคลนในสำขำวิชำเอก 
กลุ่มวิชำ หรือทำงใด 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรร โดยเรียงล ำดับตำมควำมขำดแคลน จ ำเป็น และมีปัญหำด้ำน
บุคลำกรจำกมำกไปหำน้อย 
 3) แจ้งผลกำรพิจำรณำจัดสรรให้สถำนศึกษำทรำบ 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ 
 ให้ค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ ควำมเท่ำเทียมในโอกำส และประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคัญ และด้วยกระบวนกำรที่ได้มำตรฐำน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับกำรตรวจสอบตำมแนว
ทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
 

การด าเนินการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรสรรหำหรือเลือกสรรพนักงำนรำชกำรตำมประกำศ คณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและเลื อกสรรพนักงำน
รำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2552 โดยแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน 
ประกอบด้วย 
 1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นประธำน 
 2) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นกรรมกำร 
     ที่รับผิดชอบกำรบริหำรงำนบุคคล 
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 3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีเห็นว่ำเหมำะสม  เป็นกรรมกำร 
 4) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนพนักงำนรำชกำร เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
สำมำรถแต่งตั้งกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ อ่ืน เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสรรหำหรือเลือกสรรได้ตำมควำม
เหมำะสม เช่น คณะกรรมกำรออกข้อสอบ คณะกรรมกำรสัมภำษณ์ เป็นต้น 
 

การด าเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ตำมตำมประกำศคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำน
รำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2552 และแนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลัง
พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2560 ตำมหนังสือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 และ
ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 511/2559 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทน
เกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร 

 1. การประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
     ประกำศรับสมัครกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร โดยระบุรำยละเอียด ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรและเงื่อนไข ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ดังนี้ 

1) มีรำยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงำน กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน ชื่อต ำแหน่ง ควำมรับผิดชอบของ
ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรจ้ำง ค่ำตอบแทนที่จะได้รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวีกำรสรรหำและ
เลือกสรร เกณฑ์กำรตัดสิน กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร และเงื่อนไขกำรจ้ำงอ่ืน ๆ ตลอดจน ก ำหนวันและ
เวลำของกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2) ให้ปิดประกำศกำรรับสมัครไว้ในที่เปิดเผยเป็นกำรทั่วไป และให้แพร่ข่ำวกำรรับสมัครในเว็บไซด์
ของส่วนรำชกำร และเว็บไซต์อ่ืน ๆ โดยให้มีระยะเวลำแพร่ข่ำวไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร ก่อนก ำหนดวันรับสมัคร 

3) สั่งจ้ำงและท ำสัญญำจ้ำงผู้สรรหำได้ครั้งแรกตำมก ำหนดวันที่ประกำศ 
4) ระยะเวลำกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำน

กำรเลือกสรรและกำรจัดจ้ำงพนักงำนรำชกำรต้องเรียกมำรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำงภำยในอำยุบัญชี 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
     ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ 8 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547  

 3. การรับสมัครเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร 
 1) ให้คณะกรรมกำรรับสมัครสอบกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ตำมก ำหนดกำรใน
ประกำศ 
 2) จัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบ โดยก ำหนดเลขประจ ำตัวผู้สอบ 7 หลัก ประกอบด้วย 
     หลักท่ี 1-2  เป็นรหัสเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
     หลักท่ี 3-4  เป็นรหัสกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอกท่ีเปิดสอบ 
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     หลักท่ี 5-7  เป็นรหัสล ำดับที่ของผู้สมัครรำยกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก 
 3) ให้ลงลำยมือชื่อในบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบเพ่ือเลือกสรรและสรรหำเป็นพนักงำนรำชกำร 
 4) กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ำมำใช้สมัครสอบเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตลบตำมประกำรรับสมัคร หรือกรณี
หลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิชำที่ศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัคร ให้พิจำรณำนับหน่วยกิต
ใน Transcript ของผู้สมัคร ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิจ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก .ค.ศ.ก ำหนด ตำม
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2560 ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ ตรวจสอบและพิจำรณำวินิจฉัย
คุณวุฒิของผู้สมัครสอบให้ถูกต้องตรงตำมประกำศรับสมัคร  

        4. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
    พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือรับผิดชอบงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้เหมำะสมและ
เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน โดยระบุจ ำนวนกรรมกำรและหน้ำที่ที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น 

1) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบ 
2) คณะกรรมกำรรับสมัครสอบ 
3) คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
4) คณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบและกระดำษค ำตอบ ประจ ำสถำนที่เก็บรักษำข้อสอบและ

กระดำษค ำตอบ และห้องม่ันคง 
5) คณะกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบ 
6) คณะกรรมกำรรับ-ส่ง ข้อสอบ/กระดำษค ำตอบประจ ำสนำมสอบ 
7) คณะกรรมกำรจัดสถำนที่สอบ 
8) คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
9) คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
10) คณะกรรมกำรออกข้อสอบ 
11) คณะกรรมการจัดท า-พิมพ์ข้อสอบ 
12) คณะกรรมกำรตรวจกระดำษค ำตอบ 
13) คณะกรรมกำรประมวลผล 
14) คณะกรรมกำรอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม  

           หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
   1) คณะกรรมการอ านวยการสอบ  มีหน้าที่ 
         1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม เพ่ือชี้เจงกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และก ำชับให้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง 
  1.2 ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
        1.3 สนับสนุนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
        1.4 อ ำนวยควำมสะดวงในกำรปฏิบัติที่โดยทั่วไป 
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 2) คณะกรรมการรับสมัครสอบ  มีหน้าที่ 
        2.1 ตรวจสอบกำรกรอกข้อมูลในใบสมัคร 
  2.2 ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง
ของหลักฐำนที่แนบทุกฉบับ และเจ้ำหน้ำที่ลงชื่อในกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนของใบสมัครและบัตรประจ ำตัว
ผู้สมัครสอบ 
  2.3 รวบรวมเอกสำรทั้งหมด ส่งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
  2.4 จัดท ำสถิติจ ำนวนผู้สมัคร แยกตำมกลุ่มวิชำเอก เป็นรำยวัน (ด ำเนินกำรโดยเลขำนุกำร) 
  2.5 แนะน ำ ชี้แจง อ ำนวยควำมสะดวงในกำรรับสมัคร 

 3) คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  มีหน้าที่ 
  3.1 รับเอกสำรกำรสมัครจำกคณะกรรมกำรรับสมัครสอบแข่งขัน 
  3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดในประกำศรับสมัคร 
  3.3 ลงชื่อรับรองกำรตรวจคุณสมบัติในใบสมัคร 
  3.4 จัดเอกสำรแยกตำมกลุ่มวิชำเอกท่ีสมัคร 
  3.5 พิจำรณำคุณสมบัติของผู้สมัคร เมื่อสิ้นสุดกำรรับสมัครของแต่ละวัน 
  3.6 หลักวันปิดรับสมัครให้จัดท ำบัญชีสรุปจ ำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ แยกตำมกลุ่มวิชำเอก (ด ำเนินกำรโดย
เลขำนุกำร) 

 4) คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ  มีหน้าที่ 
  4.1 เก็บรักษำข้อสอบและกระดำษค ำตอบ เพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบประจ ำสนำม
สอบ 
  4.2 รับข้อสอบและกระดำษค ำตอบหลังจำกเสร็จสิ้นกำรสอบแต่ละวิชำจำกคณะกรรมกำร รับ – ส่ง
ข้อสอบ และกระดำษค ำตอบ และเก็บรักษำเพ่ือน ำส่งยังหน่วยตรวจกระดำษค ำตอบและประมวลผลกำรสอบ 

 5) คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ  มีหน้าที ่
   5.1. เตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับกำรสอบก่อนวันสอบ ดังนี้ 
       1) วัสดุต่ำง ๆ เช่น เทปใส ดินสอชนิด 2B ขึ้นไป ยำงลบอ่อน กรรไกร ตลับหมึกส ำหรับพิมพ์
ลำยนิ้วมือผู้เข้ำสอบ นำฬิกำจับเวลำ และเครื่องส่งสัญญำณบอกเวลำ เป็นต้น 
       2)  บัญชีรับ  – ส่ งข้อสอบและกระดำษค ำตอบระหว่ำงกรรมกำรรับ – ส่ งข้อสอบ/
กระดำษค ำตอบกับกรรมกำรกลำง 
    3) บัญชีรับ – ส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบ ระหว่ำงกรรมกำรกลำงกับกรรมกำรก ำกับกำร
สอบ 
    4) ค ำร้องขอใบแทนบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน 
    5) ใบแทนบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน 
            6) บัญชีรำยนำมผู้ขอใบแทนบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน 
            7) บัญชีลำยมือชื่อผู้เข้ำสอบ    
            8) จัดท ำแบบรำยงำนผู้เข้ำสอบ – ขำดสอบ 



5 
 

         5.2 ออกใบแทนบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบแข่งขันในกรณีที่ผู้เข้ำสอบท ำบัตรหำย หรือมิได้น ำมำใน
วันสอบ โดยก่อนจะออกใบแทนให้พิจำรณำดังนี้ 
             1) ตรวจสอบบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยติดอยู่ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐว่ำเป็นบุคคลคนเดียวกัน  
              2) ท ำใบแทนบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบในกรณีที่วินิจฉัยแล้วว่ำเป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธำน
คระกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบเป็นผู้ลงนำมใบแทน 
         5.3 ตรวจรับข้อสอบและกระดำษค ำตอบ ข้อสอบและกระดำษค ำตอบส ำรองจำกกรรมกำรรับ -ส่ง
ข้อสอบและกระดำษค ำตอบ อยู่ในสภำพปกติหรือไม่ โดยตรวจตำมรำยกำรดังนี้ 
           1) จ ำนวนซองข้อสอบและกระดำษค ำตอบครบตำมจ ำนวนห้อง 
           2) จ ำนวนซองขอ้สอบและกระดำษค ำตอบส ำรองให้ครบตำมจ ำนวน 
           3) รหัสวิชำของข้อสอบตรงตำมตำรำงสอบ 
         5.4 ส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบให้กรรมกำรก ำกับกำรสอบ และให้ลงลำยมือชื่อรับข้อสอบและ
กระดำษค ำตอบ ในบัญชีรับ-ส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบทุกครั้ง 
         5.5 ควบคุมเวลำในกำรสอบแข่งขันโดยให้สัญญำณตำมที่ก ำหนด 
         5.6 รับข้อสอบและกระดำษค ำตอบจำกกรรมกำรก ำกับกำรสอบหลักจำกสิ้นสุดกำรสอบแต่ละวิชำ 
โดยให้ผู้ส่งข้อสอบลงลำยมือชื่อในบัญชีรับ – ส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบ กำรตรวจรับให้ตรวจสอบดังนี้ 
           1) ตรวจนับจ ำนวนข้อสอบ 
           2) ตรวจนับจ ำนวนกระดำษค ำตอบ 
         5.7 ปิดผนึกซองบรรจุกระดำษค ำตอบและข้อสอบต่อหน้ำกรรมกำรก ำกับกำรสอบที่น ำมำส่ง
พร้อมใหผู้ส่งลงลำยมือชื่อก ำกับ น ำเทปใสปิดทับลำยมือชื่อนั้นอีกครั้งหนึ่ง 
         5.8 น ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบส่งมอบให้คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบ 
พร้อมทั้งให้คณะกรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบลงลำยมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐำน 
         5.9 รำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรหลังจำกสิ้นสุดกำรปฏิบัติหน้ำที่  

 6) คณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบประจ าสนามสอบ  มีหน้าที่ 
         6.1 คณะกรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบ ต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และหำก
จ ำเป็นต้องน ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบไปส่งยังสนำมสอบ ซึ่งอยู่ห่ำงไกลควรมีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ติดตำมไปด้วย 
         6.2 รับข้อสอบและกระดำษค ำตอบ และข้อสอบและกระดำษค ำตอบส ำรอง จำกหน่วยผลิตข้อสอบ 
โดยตรวจสอบว่ำอยู่ในสภำพปกติหรือไม่ เพ่ือส่งมอบให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบและกระดำษค ำตอบโดย
ตรวจสอบ ดังนี้ 
          1) ตรวจนับซองข้อสอบและกระดำษค ำตอบให้ครบตำมจ ำนวน 
          2) ตรวจนับซองข้อสอบและกระดำษค ำตอบส ำรองให้ครบตำมจ ำนวน 
          3) ตรวจสอบรหัสวิชำให้ตรงตำมตำรำงสอบ 
   6.3 รับข้อสอบและกระดำษค ำตอบจำกคณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบและกระดำษค ำตอบส่งมอบ
ให้คณะกรรมกลำงประจ ำสนำมสอบพร้อมบันทึกกำรส่งมอบไว้เป็นหลักฐำน 
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   6.4 รับข้อสอบและกระดำษค ำตอบจำกคณะกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบหลักจำกเสร็จสิ้นกำร
สอบแต่ละวิชำ เพ่ือน ำไปส่งมอบให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบและกระดำษค ำตอบ 
   6.5 เมื่อด ำเนินกำรสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นทุกวิชำ ให้ส่งมอบข้อสอบให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำ
ข้อสอบ/กระดำษค ำตอบ และส่งมอบกระดำษค ำตอบทุกวิชำให้หน่วยผลิตข้อสอบ เพื่อน ำไปตรวจ 

 7) คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ  มีหน้าที ่
  7.1 จัดสถำนที่ด ำเนินกำรสอบแข่งขันให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้มีสิทธิสอบ 
   7.2 จัดท ำแผนผังสนำมสอบ แสดงที่ตั้งของอำคำรต่ำง ๆ ที่ใช้สอบและห้องสอบโดยปิดประกำศไว้
ด้ำนหน้ำของสนำมสอบ 
   7.3 จัดโต๊ะส ำหรับผู้เข้ำสอบนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 25 ที่นั่ง ตำมแผนผังที่นัง่สอบ 
   7.4 ติดบัญชีรำยชื่อและเลขประจ ำตัวของผู้มีสิทธิสอบ ผังที่นั่งสอบ ไว้ด้ำนหน้ำห้องสอบ 
   7.5 ติดบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบแข่งขั้นไว้ที่โต๊ะสอบแต่ละคน 
   7.6 จัดโต๊ะกรรมกำรก ำกับกำรสอบให้อยู่ด้ำนหน้ำและอยู่ด้ำนหลังห้องสอบ ด้ำนละหนึ่งชุด 
   7.7 ติดระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2555 ไว้ด้ำนหน้ำห้องสอบ 

 8) คณะกรรมการก ากับการสอบ  มีหน้าที่ 
  8.1 ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของห้องสอบที่ต้องรับผิดชอบ 
   8.2 รับข้อสอบและกระดำษค ำตอบ พร้อมบัญชีลำยมือชื่อผู้เข้ำสอบจำกคณะกรรมกำรกลำงประจ ำ
สนำมสอบ ในกำรรับข้อสอบและกระดำษค ำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ตรวจสอบรหัสวิชำให้ตรงกับตำรำงสอบ 
   2) ตรวจสภำพซองบรรจุข้อสอบ ในกรณีที่เห็นว่ำซองข้อสอบอยู่ในสภำพผิดปกติ ไม่ควรรับ
จนกว่ำประธำนคณะกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบจะลงลำยมือชื่อรับผิดชอบ 
   3) ลงลำยมือชื่อรับข้อสอบและกระดำษค ำตอบแล้ว ให้น ำไปห้องสอบโดยพลัน 
   4) ตรวจสอบว่ำผู้เข้ำสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบ โดยดูรูปถ่ำยจำกบัตรประจ ำตัว
ผู้สอบ และบัตรประจ ำตัวประชำชน/บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือลำยนิ้วมือ 
   5) ให้ตัวแทนผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 2 คน มำตรวจสภำพซองบรรจุข้อสอบและลงลำยมือชื่อก ำกับ
ก่อนเปิดซองข้อสอบ 
   6) เปิดซองบรรจุข้อสอบโดยกำรตัดปำงซอง 
   7) ให้ผู้เข้ำสอบทุกคนลงลำยมือชื่อ และพิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือด้ำนขวำในบัญชีลงลำยมือชื่อผู้
เข้ำสอบ 
   8) ให้ผู้ก ำกับกำรสอบทุกคนในแต่ละห้องสอบ ลงนำมในกระดำษค ำตอบทุกแผ่นโดยไม่กระทบ
ต่อกำรตรวจกระดำษค ำตอบ 
   9) สอดส่อง ก ำกับและดูแลผู้เข้ำสอบให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
ปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
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   10) หำกข้อสอบมีควำมไม่ชัดเจนท ำให้เกิดข้อสงสัยแก่ผู้เข้ำสอบ กรรมกำรก ำกับกำรสอบต้อง
รีบแจ้งกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบ เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำทันที 
   11) ปฏิบัติตำมระเบียบกระรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ.2548 
   12) ตรวจสอบกำรลงรหัสวิชำ รหัสประจ ำตัวผู้สมัครของผู้ เข้ำสอบทุกคนก่อนเก็บ
กระดำษค ำตอบ 
   13) เก็บกระดำษค ำตอบและข้อสอบกลับคืน โดยตรวจนับให้ครบถ้วน 
   14) น ำส่งซอข้อสอบและกระดำษค ำตอบมอบให้กรรมกำรกลำงพร้อมลงชื่อในบัญชีก ำกับและ
ให้กรรมกำรกลำงตรวจนับจ ำนวนข้อสอบและจ ำนวนกระดำษค ำตอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตำมที่ระบุ
รำยละเอียดไวหน้ำซองข้อสอบและซองกระดำษค ำตอบ 
   15) ตรวจสอบและป้องกันมิให้ผู้ เข้ำสอบน ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตำมตัววิทยุสื่อสำร เป็นต้น รวมทั้งต ำรำ หนังสือ บันทึกข้อควำม เอกสำรหรือ
กระดำษสิ่งพิมพ์อ่ืนใด หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋ำสะพำย เครื่องค ำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรค ำนวณได้ 
เครื่องบันทึกภำพ เครื่องบันทึกเสียง เข้ำห้องสอบโดยเด็ดขำด 
   16) ควบคุม ก ำกับและดูแลมิให้ผู้เข้ำสอบกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบ ในกรณีที่พบผู้เข้ำสอบ
ทุจริต ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
     (1) เชิญผู้เข้ำสอบที่ท ำกำรทุจริตออกจำกห้องสอบ 
     (2) จัดท ำบันทึกกำรทุจริตพร้อมแนบหลักฐำนกำรทุจริต (ถ้ำมี) แล้วให้ผู้เข้ำสอบที่ท ำกำร
ทุจริตลงลำยมือชื่อรับทรำบ ในกรณีผู้ทุจริตไม่ยอบลงลำยมือชื่อรับทรำบ ให้ผู้ก ำกับกำรสอบบันทึกต่อท้ำยไว้เป็น
หลักฐำน 
     (3) รำยงำนคณะกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบ หลักเสร็จสิ้นกำรสอบวิชำนั้น ๆ  
  8.3 ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 9) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์ มีหน้าที่ 
        ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่จะน ำมำปฏิบัติงำนในหน้ำที่ พิจำรณำตำมองค์ประกอบกำร
ประเมิน ตัวชี้วัด โดยยึดระบบคุณธรรม ควำมเสมอภำค ควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 10) คณะกรรมการออกข้อสอบ มีหน้าที่ 
 ออกข้อสอบและพิจำรณำข้อสอบให้เป็นไปตำมหลักสูตรกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำน

รำชกำร ตำมแนบท้ำยประกำศรับสมัคร และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ มีควำมรับผิดชอบสูงสุด โดยถือเป็น
ควำมลับ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 

 11) คณะกรรมการจัดท า-พิมพ์ข้อสอบ 
        จัดท ำ-พิมพ์ข้อสอบ จัดท ำกระดำษค ำตอบ ตรวจทำนควำมถูกต้อง ตรวจนับข้อสอบและ

กระดำษค ำตอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน บรรจุซองข้อสอบและกระดำษให้เรียบร้อยโดยไม่มีกำรฉีกขำด ส่งมอบให้
ประธำนกรรมกำรออกข้อสอบตรวจสอบ และให้ถือเป็นควำมลับ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 
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 12) คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบ 
  ตรวจกระดำษค ำตอบของผู้เข้ำสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง ตำมกฎหมำย และ

ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนด และน ำส่งผลให้คณะกรรมกำรประมวลผล โดยให้เก็บรักษำคะแนนไว้เป็น
ควำมลับในที่ปลอดภัย จนเสร็จสิ้นด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ให้ส่งมอบคณะกรรมกำรเก็บ
รักษำข้อสอบและกระดำษค ำตอบจัดเก็บต่อไป   

 12) คณะกรรมการประมวลผล 
        ประมวลผลคะแนนกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และจัดท ำ ต .2 ข ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ถูกต้อง ตำมกฎหมำย และด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดกำร น ำเสนอผลคะแนนให้ประธำน
คณะกรรมกำรรับทรำบและพิจำรณำประกำศผลผู้ผ่ำนกำรสรรหำ และเก็บรักษำคะแนนไว้เป็นควำมลับในที่
ปลอดภัยต่อไป 

 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
     ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ภำยในก ำหนดวันตำม
ประกำศ  

  6. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
       ประกำศผลกำรสอบเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ภำยในก ำหนดวันตำมประกำศ จะ
ประกำศเฉพำะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ โดยให้เรียบล ำดับที่ผู้ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำ
น้อย แยกตำมกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก 
      กรณีผู้สอบเพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภำค 
ข.มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนภำค ข เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภำค ก มำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่
ล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนน ภำค ก เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล ำดับที่ดีกว่ำ 

  7. อายุการข้ึนบัญชีผู้สอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ก ำหนดเวลำขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไม่เกิน 2 ปี 
นับตั้งแต่วันประกำศบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรจัดจ้ำงพนักงำนรำชกำรต้องเรียกมำรำยงำนตัวและ
ท ำสัญญำจ้ำงภำยในอำยุบัญชี 

  8. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
      ให้ด ำเนินกำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรมำรับกำรจ้ำงครั้งแรก ในวัน เวลำ และจ ำนวน
ตำมท่ีได้ประกำศ 
       อนึ่ง ผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรร ซึ่งได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ถือเป็นกำรจ้ำงลูกจ้ำง
ชั่วครำว จะไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต ำแหน่งลู กจ้ำงประจ ำหรือ
ข้ำรำชกำร หำกผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้ำงประจ ำ หรือข้ำรำชกำร ต้องด ำเนินกำรสมัครและสอบแข่งขันหรือ
สอบคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่องค์กรกลำงก ำหนด และหำกปรำกฎว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ตำมท่ีก ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสม ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำงอำจบอกเลิกจ้ำงโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงรับทรำบล่วงหน้ำ 
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ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 
1. ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 
 1.1 ตรวจสอบควำมพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบ ได้แก่ ปำกกำ ดินสอ 2B ยำงลบ กบ หรือมี
เหลำดินสอ บัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบ บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ำย
ให้เรียบร้อย 
 1.2 ต้องเข้ำสอบตำมวัน เวลำ และสถำนที่สอบที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้ำที่ของผู้สอบที่จะต้องทรำบวัน 
เวลำ สถำนที่สอบของตนเอง 
 1.3 แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภำพชน 
 1.4 ตรวจชื่อและห้องสอบของตนเองจำกแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบและรออยู่ในบริเวณนั้น หำกหำชื่อ
และห้องสอบของตนเอกไม่พบให้รีบติดต่อกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบ 
 1.5 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และห้ำมเข้ำห้องสอบก่อนได้รับอนุญำตจำก
กรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
 1.6 หำกท ำบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบหำย ให้รีบแจ้งประธำนคณะกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบ เพ่ือขอ
ใบอนุญำตเข้ำสอบ 
 
2. ก่อนเวลาสอบ 
 2.1 กรรมกำรก ำกับกำรสอบจะเชิญผู้เข้ำสอบเข้ำห้องสอบก่อนเวลำสอบอย่ำงน้อย 15 นำท ี
 2.2 ห้ำมน ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตำมตัววิทยุสื่อสำร 
เป็นต้น รวมทั้งต ำรำ หนังสือ บันทึกข้อควำม เอกสำรหรือกระดำษสิ่งพิมพ์อ่ืนใด หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋ำ
สะพำย เครื่องค ำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรค ำนวณได้ เครื่องบันทึกภำพ เครื่องบันทึกเสียง เข้ำห้องสอบโดย
เด็ดขำด หำกพบว่ำผู้ใดน ำเข้ำห้องสอบจะถือว่ำมีเจตนำกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบและต้องยุติกำรสอบทันที และ
หำกเกิดกำรสูญหำยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบในข้อ 1.1 
 2.3 ผู้เข้ำสอบต้องแสดงบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบ หรือแสดงใบอนุญำตเข้ำสอบควบคู่กับบัตรอ่ืนที่
หน่วยงำนของรัฐออกให้ต่อกรรมกำรก ำกับกำรสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบ 
 2.4 ผู้เข้ำสอบต้องนั่งตำมท่ีนั่งสอบที่กรรมกำรก ำกับกำรสอบก ำหนดให้ 
 2.5 นั่งรอด้วยอำกำรสงบเรียบร้อยอย่ำงสุภำพชนในขณะที่ผู้เข้ำสอบ 2 คน ถูกก ำหนดให้เป็นตัวแทนผู้เข้ำ
สอบร่วมตรวจสภำพซองข้อสอบ และตรวจนับจ ำนวนข้อสอบร่วมกับกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
 2.6 รับแจกกระดำษค ำตอบและข้อสอบจำกกรรมกำรก ำกับกำรสอบ หำกได้รับกระดำษค ำตอบ ที่มีรอยยับ
หรือฉีกขำด ให้รีบน ำไปเปลี่ยนกับกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
 2.7 ห้ำมผู้เข้ำสอบท ำข้อสอบก่อนมีสัญญำณให้ลงมือสอบ 
 2.8 ให้ใช้ปำกกำเขียนรหัสประจ ำตัวผู้เข้ำสอบและรหัสวิชำที่สอบบนกระดำษค ำตอบ  
 2.9 ตรวจทำนรหัสประจ ำตัวผู้สมัครสอบและรหัสวิชำสอบให้ถูกต้องและลงลำยมือชื่อผู้เข้ำสอบ 
 2.10 เชื้อฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่งและข้อแนะน ำของกรรมกำรก ำกับห้องสอบโดยเคร่งครัด 
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3. ในเวลาสอบ 
 3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญำณให้ลงมือสอบจำกกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
 3.2 ตรวจสอบจ ำนวนข้อและหน้ำซองข้อสอบ ถ้ำมีไม่ครบหรือหน้ำใดพิมพ์ไม่ชัดเจนให้รีบแจ้งกรรมกำร
ก ำกับกำรสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
 3.3 เมื่อมีค ำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข้ข้อสอบจำกกรรมกำรก ำกับกำรสอบให้รีบปฏิบัติตำมทันที 
 3.4 ลงมือท ำข้อสอบโดยปฏิบัติตำมค ำสั่งและข้อแนะน ำของกรรมกำรก ำกับกำรสอบรวมทั้งระเบียบแบบ
แผนเกี่ยวกับกำรสอบ 
 3.5 ในกรณีที่ต้องใช้กระดำษทดหรือใช้กระดำษร่ำงเค้ำโครงกำรตอบ ให้ท ำในที่ว่ำงของกระดำษข้อสอบ 
 3.6 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ ำเป็นห้ำมลุกจำกที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพ่ือแจ้งกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
 3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้สอบอ่ืนหรือบุคคลภำยนอกเว้นแต่จะได้รับอนุญำต
และอยู่ในควำมดูแลของกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
 3.8 ลงลำยมือชื่อในบัญชีลำยมือชื่อผู้เข้ำสอบ 
 3.9 ผู้เข้ำสอบต้องแสดงบัตรประจ ำตัวผู้สอบหรือใบอนุญำตเข้ำสอบควบคู่กับบัตรอ่ืนที่หน่วยงำนของรัฐ
ออกให้ เพ่ือให้กรรมกำรก ำกับกำรสอบตรวจสอบว่ำ ผู้เข้ำสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบ จำกกำรดูตัวจริง
กับรูปถ่ำยในบัตร และจำกลำยมือชื่อในบัญชีลำยมือชื่อในบัตร 
 3.10 รับกำรตรวจกำรเขียนเลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ และกำรลงลำยมือชื่อผู้เข้ำสอบบนกระดำษค ำตอบ
ก่อนที่กรรมกำรก ำลับกำรสอบจะลงลำยมือชื่อของกรรมกำรก ำกับห้องสอบบนกระดำษค ำตอบ 
 3.11 ผู้เข้ำสอบถึงสถำนท่ีสอบก่อนเวลำเริ่มสอบตำมสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลำที่ก ำหนดให้เริ่มสอบในวิชำใด
ไม่มีสิทธิเข้ำสอบวิชำนั้น แต่ส ำหรับกำรสอบวิชำแรกในตอนเช้ำของแต่ละวันผู้ใดเข้ำสอบหลังจำกเวลำลงมือสอบ
แล้ว 15 นำที จะไม่ได้รับอนุญำตให้สอบวิชำนั้น เว้นแต่มีเหตุควำมจ ำเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธำนด ำเนินกำร
สอบ พิจำรณำอนุญำต 
 3.12 หำกกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบหรือพยำยำมกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบวิชำใดไม่ว่ำจะกระท ำโดย
วิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระท ำกำรให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่ำผิดจริงถือว่ำสอบตก 
 3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้ำสอบคนอื่นมีโอกำคัดลอกค ำตอบของตน 
 3.14 กำรส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมกำรก ำกับกำรสอบมำเก็บข้อสอบที่โต๊ะโดยห้ามลุกจากที่นั่ง
สอบก่อนหมดเวลาสอบ 
 3.15 ห้ำมน ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบออกนอกห้องสอบ 
 
4. หลังเวลาสอบ 
 4.1 หำกยังมีกำรสอบวิชำต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนำมสอบ หรือไม่ไกลจำกสนำมสอบ
เพ่ือทรำบควำมเคลื่อนไหวของกำรสอบหรือกรรมกำรก ำกับกำรสอบหรือกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบ อำจจะ
มีกำรเรียกตัวในบำงกรณ ี
 4.2 เมื่อหมอวิชำสอบในวันนั้น ควรส ำรวจรำยกำรสิ่งของที่น ำมำให้ครบก่อนกลับที่พัก 
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รหัสเขตพื้นที่/กลุ่มวิชา 
 

 รหัสเขตพื้นที่การศึกษา    02 
 รหัสกลุ่มวิชา ตามแนบท้ายประกาศการสรรหาและเลือกสรร  

ตัวอย่าง  
 ผู้สมัครสอบล าดับที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์   0201001 
 ผู้สมัครสอบล าดับที่ 1 วิชาเอกวิทยาศาสตร์   0202001 
 ผู้สมัครสอบล าดับที่ 1 วิชาเอกสังคมศึกษา 0203001 
 ผู้สมัครสอบล าดับที่ 1 วิชาเอกปฐมวัย   0204001 
 ผู้สมัครสอบล าดับที่ 1 วิชาเอกพลศึกษา   0205001 
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ผู้ประสานงานการด าเนินการสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 
หมำย
เหตุ 

1 นำงณัฎฐกันย์ ใจกันทำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 091-8532555  
2 นำงยุพิน  จันทะสินธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 093-2696097  
3 ส.ต.ต.(ญ)ศรีวรรณ สุวรรณ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 086-1941040  
4 นำงสุพัตรำ  สุภำมณี นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 086-1842947  
5 นำงสุกัญญำ  ปวงมำทำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 094-4427327  
6 นำงพัชรี  รูปะวิเชตร นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 086-9171324  
7 นำยดวงแก้ว  ศรีมำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 091-7865240  
8 นำงภำพร  มูลไชย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 086-3806226  
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ผังการจัดห้องสอบ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

 



































 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื�อง  หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  

และแบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

---------------------------------- 

  โดยที�สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขการสรรหาและ      

การเลอืกสรรพนักงานราชการ เพื�อให้ส่วนราชการสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างคล่องตวั 

และยดืหยุน่ เป็นไปอย่างมรีะบบและเกดิประสทิธภิาพแก่งานของทางราชการยิ�งขึ.น  

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ ๑๐ วรรคหนึ�ง และขอ้ ๑๑ วรรคสอง ของ

ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะกรรมการบรหิาร

พนักงานราชการจงึเหน็สมควรกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและ

การเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการไว ้เพื�อเป็น

มาตรฐานทั �วไปใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปนี. 

ขอ้ ๑ ประกาศนี.เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ 
เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ           
แบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื�อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และ         
แบบสญัญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗  
  ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี. 
  “การสรรหา”  หมายความว่า  การเสาะแสวงหาบุคคลที�มีความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบตัอิื�น ๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏบิตังิานในตําแหน่งที�ส่วนราชการ
กําหนดจาํนวนหนึ�ง เพื�อที�จะทาํการเลอืกสรร 
  “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที�ได้ทําการสรรหา
ทั .งหมดและทาํการคดัเลอืกเพื�อใหไ้ดบุ้คคลที�เหมาะสมที�สุด 
 



 

๒ 

 
  “พนักงานราชการทั �วไป” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
บริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั �วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญเฉพาะ  
  “พนักงานราชการพเิศษ” หมายความว่า พนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี�ยวชาญพเิศษ   

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลอืกสรร 
  ขอ้ ๔ การสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนักงานราชการ ใหค้ํานึงถงึ
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ ความเท่าเทยีมในโอกาส และประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคญั และด้วยกระบวนการที�ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื�อ
รองรบัการตรวจสอบตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ด ี
  ข้อ ๕ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้หัวหน้า        
ส่วนราชการแต่งตั .งคณะกรรมการ มจีาํนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบดว้ย 

(ก)  หวัหน้าสว่นราชการหรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธาน 
(ข)  ผูแ้ทนที�รบัผดิชอบงานหรอืโครงการ   เป็นกรรมการ 
  ที�มตีําแหน่งที�จะสรรหาและเลอืกสรร  
(ค)  นกัทรพัยากรบุคคล หรอืผูป้ฏบิตังิาน  เป็นกรรมการ 

 ดา้นการเจา้หน้าที�     และเลขานุการ 
การเลือกสรรตําแหน่งใด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรให้มี

ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่งนั .น ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
หวัหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั .งผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูม้ปีระสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบัตําแหน่ง
นั .น เป็นคณะกรรมการทั .งจากภายในหรอืภายนอกสว่นราชการกไ็ด ้

ให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที�ดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขที�กําหนดในประกาศรบัสมคัร  

การดําเนินการตามขอ้นี. คณะกรรมการอาจแต่งตั .งคณะกรรมการอื�นเพื�อ
ดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ได ้เช่น คณะกรรมการออกขอ้สอบ คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
เป็นตน้ 
 
 



 

๓ 

 
  ขอ้ ๖ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการทั �วไป ให้ดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้ส่วนราชการจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ�งมีรายละเอียดเกี�ยวกับ
ลักษณะงาน กลุ่มงานตามลักษณะงาน ชื�อตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ระยะเวลาการจา้ง คา่ตอบแทนที�จะไดร้บั คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
สรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึ.นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเงื�อนไข        
การจ้างอื�นๆ ตลอดจน กําหนดวนัและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และเสนอ
หวัหน้าสว่นราชการเพื�อประกาศใหผู้ม้สีทิธสิมคัรทราบ 
   ประกาศรบัสมคัรนั .น ให้ปิดไว้ในที�เปิดเผยเป็นการทั �วไป และใหแ้พร่ข่าว          

การรบัสมคัรในเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ และเวบ็ไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหม้รีะยะเวลา

แพรข่า่วไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ ก่อนกําหนดวนัรบัสมคัร 

(๒) ส่วนราชการอาจกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบไดต้ามความจําเป็น

และเหมาะสม 

(๓) สว่นราชการอาจกําหนดระยะเวลาในการรบัสมคัรไดต้ามความเหมาะสม 
แต่ทั .งนี. ตอ้งไมน้่อยกวา่ ๕ วนัทาํการ  

(๔) ให้ส่วนราชการกําหนดหลกัเกณฑ์การเลอืกสรรบุคคลเพื�อปฏบิตัิงาน 
โดยยดึหลกัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ที�จําเป็นสําหรบัการปฏบิตังิานใน
ตําแหน่ง  

(๕) ให้ส่วนราชการกําหนดคะแนนเต็มของความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะแต่ละเรื�องไดต้ามความจําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน ทั .งนี. ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเรื�องใด ที�จําเป็นและสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงานมากที�สุด 
ควรมนํี.าหนักของคะแนนเตม็มากที�สุด  

(๖) ใหส้ว่นราชการกําหนดวธิกีารประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะแต่ละเรื�อง ดว้ยวธิกีารหลายวธิ ีหรอืความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
หลาย ๆ เรื�อง ประเมนิได้ดว้ยวธิกีารประเมนิวธิเีดยีวกนั ตามที�เห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�จะประเมนิดงักลา่ว  
 
 



 

๔ 

 
(๗) ส่วนราชการจะกําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ 

และสมรรถนะที�มคีะแนนเต็มมากที�สุด และประกาศรายชื�อผูผ้า่นการประเมนิเฉพาะเรื�องนั .น 
เพื�อเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะในเรื�องที�เหลอือยูต่่อไป
กไ็ด ้

(๘) ให้ส่วนราชการกําหนดเกณฑ์การตัดสินให้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร           
เพื�อจดัจา้งเป็นพนกังานราชการไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัตําแหน่งงาน 

การดาํเนินการตาม (๑) ถงึ (๘) สว่นราชการอาจใหค้ณะกรรมการพจิารณา
ก่อนเสนอหวัหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรบัสมคัรกไ็ด ้
  ขอ้ ๗ เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนกังานราชการทั �วไป
เสรจ็สิ.นแลว้ ใหร้ายงานผลการดาํเนินการต่อหวัหน้าสว่นราชการ เพื�อประกาศบญัชรีายชื�อ
ผูผ้า่นการเลอืกสรรและดาํเนินการจดัจา้งต่อไป 
  ขอ้ ๘ ใหบ้ญัชรีายชื�อผูผ้่านการเลอืกสรรมอีายุตามที�เหน็สมควร แต่ทั .งนี. 
ต้องไม่เกนิ ๒ ปี นับแต่วนัประกาศบญัชรีายชื�อผูผ้ ่านการเลอืกสรร และการจดัจา้ง
พนักงานราชการต้องเรยีกมารายงานตวัและทาํสญัญาจา้งภายในอายุบญัช ี 

ในกรณีมเีหตุผลความจําเป็นที�จะจดัจา้งพนักงานราชการภายหลงับญัชี
หมดอาย ุตอ้งเป็นกรณีที�ส่วนราชการไดด้ําเนินการเรยีกผูผ้า่นการเลอืกสรรมารายงานตวั
ภายในระยะเวลาของอายุบญัช ีและต้องทําสญัญาจา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นับจาก
วนัที�บญัชหีมดอาย ุ 
   ขอ้ ๙ ในกรณีที�บญัชผีูผ้่านการเลือกสรรพนักงานราชการยงัไม่หมดอาย ุ
และส่วนราชการมตีําแหน่งว่างเพิ�ม หวัหน้าส่วนราชการอาจจดัจา้งผูผ้่านการเลอืกสรร
จากบญัชดีงักล่าวก็ได ้โดยตําแหน่งว่างดงักล่าวต้องเป็นตําแหน่งว่างในงานลกัษณะ
เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั และต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งอย่างเดยีวกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งเดยีวกนั ให้ส่วนราชการจดัจา้งเป็น
พนักงานราชการตามลําดบัที�ที�สอบได้ แต่หากเป็นตําแหน่งว่างในชื�อตําแหน่งอื�น ให้
เป็นดุลพนิิจของส่วนราชการที�จะจดัจา้งตามลําดบัที� หรอืประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ทกัษะและสมรรถนะเพิ �ม เตมิก ็ได  ้ ในกรณีที �ม กีารประเมนิ เพิ �ม เตมิ  ให้แต่งตั .ง
คณะกรรมการ  เพื�อประเมนิความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการ
กําหนดเพิ�มเติม ตามขอ้ ๖ (๔) ถึง (๘) 
 



 

๕ 
 

   ขอ้ ๑๐ ในกรณีที �ส ่วนราชการมตีําแหน่งว ่าง และไม ่มบีญัชผีู ผ้ ่าน             
การเลอืกสรรพนักงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร       
พนักงานราชการของส่วนราชการอื�นได ้ซึ�งตําแหน่งที�จะขอใช้บญัชผีูผ้่านการเลอืกสรร
กบัตําแหน่งที�ขึ.นบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรไว้ จะต้องมลีกัษณะงานเหมอืนกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนั และตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งอยา่งเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 
โดยส่วนราชการผูจ้ะขอใช ้บญัชปีระสานกบัส ่วนราชการเจ ้าของบญัชโีดยตรง        
ในเรื�องจํานวนรายชื�อผู้ผ่านการเลือกสรร และให้แต่งตั .งคณะกรรมการ เพื�อประเมนิ
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที�ส่วนราชการกําหนดเพิ�มเตมิตามขอ้ ๖ (๔) 
ถงึ (๘) โดยการขึ.นบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรมรีะยะเวลาหมดอายุบญัชเีท่าระยะเวลาของ
อายบุญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรที�ขอใช ้  
   สําหรับผู้ผ่านการเลือกสรรที�ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะเพิ�มเตมิในส่วนราชการที�ขอใชบ้ญัช ีหรอืผูผ้ ่าน      
การเลือกสรรที�ไปรบัการประเมินในส่วนราชการที�ขอใช้บญัชีและไม่ผ่านการประเมิน       
จะยงัมสีทิธทิี�จะไดร้บัการจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี
และกรณีที�สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้่านการเลอืกสรรของส่วนราชการเจา้ของบญัช ี               
จะไมถ่อืวา่สละสทิธกิารจดัจา้งในบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรของสว่นราชการผูข้อใชบ้ญัช ี   
   ขอ้ ๑๑ การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษ ให้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไข ดงันี. 

(๑) ให้หวัหน้าส่วนราชการและผูร้บัผดิชอบงานหรอืโครงการของตําแหน่งที�    
จะสรรหาและเลือกสรรกําหนดขอบข่ายงานของตําแหน่ง ชื�อตําแหน่ง คุณสมบตัิของ
ตําแหน่ง ระยะเวลาการจา้ง ค่าตอบแทนที�จะไดร้บั หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรรที�จําเป็น 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตําแหน่ง เกณฑก์ารตดัสนิ และเงื�อนไขการจา้งอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจน แสดงแหล่งข้อมูลที�จะสรรหา ได้แก่ สถาบนัการเงนิ องค์การระหว่างประเทศ 
สมาคมอาชพี สถานทูต ศูนยท์ี�ปรกึษากระทรวงการคลงั ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิต่างๆ    
ที�เคยจา้งบุคคลในงานประเภทเดยีวกนั หรอืแหลง่ขอ้มลูอื�นๆ ตามที�เหน็สมควร     

(๒) หวัหน้าส่วนราชการ หรอืคณะกรรมการที�หวัหน้าส่วนราชการแต่งตั .ง 
และผู้รบัผดิชอบงานหรือโครงการ ดําเนินการสรรหารายชื�อผู้ที�มีความเหมาะสมจาก
แหล่งขอ้มูลที�กําหนด และเลอืกสรรพนักงานราชการพเิศษจากรายชื�อดงักล่าว ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร และเกณฑก์ารตดัสนิที�กําหนด 



 

๖ 

 
(๓ )  เมื �อส ่วนราชการได ้ชื �อผู ้ผ ่านการสรรหาและ เล ือกสรร เป็น

พนักงานราชการพิเศษแล้ว ให้หวัหน้าส่วนราชการดาํเนินการจดัจ้างผู้นั .นต่อไป 
ขอ้ ๑๒ ผูไ้ดร้บัการสรรหาและเลอืกสรรใหเ้ป็นพนักงานราชการจะต้องทํา

สญัญาจา้งตามแบบที�คณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการกําหนดทา้ยประกาศนี. 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที�มีการประกาศขึ.นบัญชีรายชื�อผู้ผ่านการเลอืกสรร     

พนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของ
พนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ แลว้ ใหอ้ายุบญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรรนั .น        
มรีะยะเวลาเท่าที �เหลอือยู ่เดมิตามที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการบรหิาร  
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขการสรรหาและการเลอืกสรร
พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๗ 

การใดที �อยู ่ระหว ่างดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบรหิาร
พนักงานราชการ เรื�อง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนักงานราชการ ลงวนัที� ๕ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๗ 

ก่อนวนัที�ประกาศฉบบันี.ใช้บงัคบั ให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไข      
การสรรหาและการเลอืกสรรพนกังานราชการตามประกาศดงักลา่วจนกวา่จะแลว้เสรจ็  

 
  

                ประกาศ ณ วนัที�  ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๒ 
 

     ลงชื�อ       
       (นายวรีะชยั  วรีะเมธกุีล) 
           รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี
                  ประธานคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 
 

 

 

 



 

        สญัญาเลขที� ……./…………. 

สญัญาจ้างพนักงานราชการ 
   กรม/สาํนกังาน …………………………………………………….. 
 

  สญัญาจา้งพนกังานราชการฉบบันี.  ทาํขึ.น ณ ………………………………………… 
เมื�อวนัที� ……………………………. ระหว่างกรม/สาํนกังาน ………………………………………….. 
โดย ………………………………………………. ตําแหน่ง ………………………………………….. 
ผูแ้ทน/ผูร้บัมอบอํานาจตามคาํสั �งกรม/สาํนกังาน ………………………..……… ที�………./………..… 
ลงวนัที� ……………………………….. ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “กรม/สํานักงาน” ฝ่ายหนึ�ง กบั
นาย/นาง/นางสาว ……………………….………..……… อายุ …..… ปี หมายเลขประจาํตวัของผูถ้อื 
บตัรประจาํตวัประชาชน ………………………………… อยูบ่า้นเลขที� ……  ถนน …………………..  
ซอย ………………… แขวง/ตําบล …………...……..……… เขต/อําเภอ …………………………
จงัหวดั ……………………….….….. รหสัไปรษณยี ์………………. โทรศพัท ์………………………. 
ซึ�งต่อไปในสญัญานี.เรยีกว่า “พนักงานราชการ”อกีฝ่ายหนึ�ง ทั .งสองฝ่ายต่างไดต้กลงร่วมกนัทําสญัญาจา้ง
ไวต่้อกนั ดงัต่อไปนี. 

  ขอ้ 1 กรม/สาํนกังานตกลงจา้ง และพนกังานราชการตกลงรบัจา้งทํางานใหแ้ก่กรม/
สาํนกังานโดยเป็นพนกังานราชการ ดงัต่อไปนี. 

� พนกังานราชการพเิศษ 
ลกัษณะงาน ……………………………………………………………………… 

� พนกังานราชการทั �วไป 
กลุ่มงาน  ………………………………………………………………………… 

ตําแหน่ง  ………………………………………………………………………… 

  ขอ้ 2 พนกังานราชการมหีน้าที�รบัผดิชอบภาระงานตามรายละเอยีดที�กรม/สาํนกังาน
กําหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�ง
ของสญัญาจา้งนี. 
  ในกรณีที�มปีญัหาว่างานใดเป็นหน้าที�การงานตามสญัญาจ้างนี.หรอืไม่ หรอืกรณีที�
มขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัขอ้ความของสญัญาจา้ง หรอืขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง ใหก้รม/สาํนักงาน
เป็นผูว้นิิจฉัย และพนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามคาํวนิิจฉัยนั .น 
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  ขอ้ 3 กรม/สาํนกังานตกลงจา้งพนกังานราชการมกีําหนด …. ปี …….. เดอืน เริ�มตั .งแต่
วนัที� …  เดอืน ……………. พ.ศ. ……. และสิ.นสุดในวนัที� ….  เดอืน ………….…… พ.ศ. ……… 

  กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที�กรม/สํานักงานให้เป็นไปตามรายละเอียด     
แนบทา้ยสญัญาจา้ง และใหถ้อืว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้งดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้ง 

  ข้อ 4 กรม/สาํนักงานตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรบัค่าตอบแทน ดงันี.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  ทั .งนี.  พนกังานราชการตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในการเสยีภาษเีงนิได ้โดยกรม/สาํนกังาน 
จะเป็นผูห้กัไว ้ณ ที�จ่าย 

  ขอ้ 5 พนกังานราชการอาจไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื�น ตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 หรอืตามที�คณะกรรมการ หรอืกรม/สาํนกังานกําหนด 

  ขอ้ 6 กรม/สาํนักงานจะทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารที�กรม/สาํนักงานกําหนด 
  ผลการประเมนิตามวรรคหนึ�งเป็นประการใด ใหถ้อืเป็นที�สุด 

  ขอ้ 7 สญัญานี.สิ.นสุดลงเมื�อเขา้กรณใีดกรณหีนึ�ง ดงัต่อไปนี. 

  (1) เขา้กรณใีดกรณหีนึ�งตามที�กําหนดในขอ้ 28 ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี    
ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  (2) พนักงานราชการลาออกจากการปฏบิตัิงาน ตามข้อ 29 ของระเบยีบสํานัก-
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (3) มกีารเลกิสญัญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  (4) เหตุอื�น ๆ ดงัต่อไปนี. 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………… 

  (5) เหตุอื�น ๆ ตามที�กรม/สาํนกังานประกาศกําหนด 
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  ขอ้ 8 พนกังานราชการมหีน้าที�ตอ้งรกัษาวนิัยและยอมรบัการลงโทษทางวนิยัตามที�

กําหนดในระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 และหรอืที�กรม/สาํนกังาน

ประกาศกําหนด 

  ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ.งงานก่อนครบกําหนดเวลาตามข้อ 3 หรอื

ปฏบิตังิานใดๆ จนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่กรม/สํานักงาน ในระหว่างอายุสญัญาพนักงานราชการ

ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหก้รม/สาํนกังานทุกประการภายในกําหนดเวลาที�กรม/สํานักงานเรยีกรอ้งให้

ชดใช้ และยินยอมให้กรม/สํานักงานหักค่าจ้างหรือเงินอื�นใดที�พนักงานราชการมีสิทธิได้รบัจาก       

กรม/สาํนกังานเป็นการชดใชค้่าเสยีหายได ้ เวน้แต่ความเสยีหายนั .นเกดิจากเหตุสุดวสิยั 

  ขอ้ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศหรอืมตขิองคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  ประกาศ

หรอืคาํสั �งของกรม/สาํนกังานที�ออกตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  

  ขอ้ 11 พนกังานราชการจะตอ้งประพฤต ิและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

คาํสั �งของทางราชการ ทั .งที�ไดอ้อกใชบ้งัคบัแก่พนกังานราชการอยูแ่ลว้ก่อนวนัที�ลงนามในสญัญาจา้งนี. 

และที�จะออกใชบ้งัคบัต่อไปในภายหลงั โดยพนกังานราชการยนิยอมใหถ้อืว่า กฎหมาย ระเบยีบ หรอื

คาํสั �งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาจา้งนี. 

  ขอ้ 12 พนักงานราชการต้องปฏบิตังิานใหก้บักรม/สํานักงานตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ และตั .งใจปฏบิตังิานอยา่งเตม็กําลงัความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้

และทักษะเพิ�มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื�อให้ผลงานในหน้าที�มคีุณภาพดีขึ.น ทั .งนี.  ต้องรกัษา

ผลประโยชน์ และชื�อเสยีงของราชการ และไม่เปิดเผยความลบัหรอืขอ้มูลของทางราชการให้         

ผู้หนึ�งผู้ใดทราบ โดยมไิด้รบัอนุญาตจากผู้รบัผดิชอบงานนั .น ๆ  

  ขอ้ 13 ในระหว่างอายสุญัญาจา้งนี. หากพนกังานราชการปฏบิตังิานตามสญัญาจา้งแลว้  

ก่อใหเ้กดิผลงานสรา้งสรรคข์ึ.นใหม ่ ใหล้ขิสทิธิ [ของผลงานดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ [ของกรม/สาํนกังาน 

  ขอ้ 14 พนกังานราชการจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอื   

สทิธใิดๆ ในสทิธบิตัร หรอืลขิสทิธิ [ของบุคคลที�สาม ซึ�งพนกังานราชการนํามาใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญานี. 

  ขอ้ 15 สทิธ ิหน้าที�และความรบัผดิชอบของพนกังานราชการนอกเหนือจากที�กําหนด

ไวใ้นสญัญาจา้งนี. ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที�ทางราชการกําหนดไว ้
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  สญัญานี.ทําขึ.นสองฉบบัมขีอ้ความถูกต้องตรงกนั คู่สญัญาอ่าน ตรวจสอบและเขา้ใจ        

ขอ้ความในสญัญาโดยละเอียดแล้ว  จงึลงลายมอืชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน ณ วนั เดอืน ปี 

ดงักล่าวขา้งตน้ และต่างฝา่ยต่างเกบ็รกัษาไวฝ้า่ยละฉบบั 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. กรม/สาํนักงาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) …………………………………….. พนกังานราชการ 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ) ……………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

     (ลงชื�อ ………………………………………….. พยาน 

              (……………………………………….) 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ก. 

-------------------------- 

 

หน้าที�ความรบัผิดชอบของพนักงานราชการ 
 

 1. พนักงานราชการพิเศษ (ใหร้ะบุขอบเขตของลกัษณะการปฏบิตังิาน ระยะเวลา ผลผลติ 

หรอืวธิปีฏบิตังิานกรณอีื�นที�แสดงใหเ้หน็ผลสาํเรจ็ของงาน) 

     ………………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………………………….… 

………………….………………………………………………………………………………………. 

………………….………………………………………………………………………………………. 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

.………………….……………………………………………………………………………………… 
 

 2. พนักงานราชการทั �วไป (ใหร้ะบุหน้าที�ความรบัผดิชอบหรอืผลผลติตามระยะเวลา) 

     ………………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………..…………………… 

………………….………………………………………………………………………..………………… 

………………….…………………………………………………………………………..……………… 

………………….……………………………………………………………………………..…………… 

………………….………………………………………………………………………………..………… 

………………….…………………………………………………………………………………..……… 
 

 หมายเหตุ   1. ในกรณีที�กรม/สํานักงานไดก้ําหนดรายละเอยีดมาตรฐานทั �วไปของงาน           
ในตําแหน่งใดไวแ้ลว้ อาจกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบของพนักงานราชการใหป้ฏบิตัติามที�         
กรม/สาํนักงานกําหนดไว ้สาํหรบัตําแหน่งนั .นกไ็ด ้
       2. ในกรณีจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน อาจมคีําสั �ง
มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏบิตัิเป็นพเิศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบ         
ที�กําหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสญัญา และพนักงานราชการยนิยอมปฏิบตัิตามคําสั �งของกรม/
สาํนกังาน โดยถอืเป็นการกําหนดหน้าที�ความรบัผดิชอบตามสญัญานี. 
 



 

เอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 
ผนวก ข. 

--------------------------- 

 

 กาํหนดระยะเวลาการมาปฏิบติัหน้าที� 
 

1. พนักงานราชการพิเศษ 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  ปฏบิตังิานตามผลผลติของงาน ดงันี. ………………………………………… 

      …………………………………………………………….…………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 
 

2. พนักงานราชการทั �วไป 
�  ปฏบิตังิานตามเวลาการปฏบิตัริาชการปกต ิ

�  ปฏบิตังิานตามระยะเวลา ดงันี. ……………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

�  อื�น ๆ  ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 
 

  หมายเหต ุ  ในกรณีที�มคีวามจาํเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ กรม/สํานักงาน       

อาจมคีําสั �งเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏบิตัิหน้าที�หรอืมคีําสั �งให้ปฏบิตัิหน้าที�เป็นอย่างอื�นได ้       

โดยไมต่อ้งแกไ้ขสญัญา และพนกังานราชการยนิยอมปฏบิตัติามคําสั �งของกรม/สํานักงาน โดยถอืเป็น

การกําหนดระยะเวลาการมาปฏบิตังิานตามสญัญานี. 
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แบบฟอร์มต่าง ๆ 
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ค าร้องขออนุญาตเข้าสอบ ส าหรับผู้ที่ไม่น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบมาแสดง 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
 
  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 
รหัสประจ าตัว....................................................................สมัครสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่ง....................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี พ.ศ.2563 
กลุ่มวิชาเอก................................................................................... ห้องสอบที่............................ไม่ได้น าบัตร
ประจ าตวัผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการมา 
 

  จึงขออนุญาตเข้าสอบ 
 
 
       (ลงชื่อ)............................................................( ผู้เข้าสอบ) 
               (...........................................................)  
               ............../........................../................. 
 
.............................................................................................................................................................................. 

 
ใบอนุญาตเข้าสอบ ส าหรับผู้ที่ไม่น าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบมาแสดง 

 
เรียน  หัวหน้ากรรมการก ากับการสอบ ห้องสอบที่.............. 
 
  ด้วย (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................  
รหัสประจ าตัว............................................................................... สมัครสอบเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่งครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี พ.ศ.2563 กลุ่มวิชาเอก
...................................................................................ห้องสอบที่............................ไม่ได้น าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร
สอบเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการมา และอนุญาตให้เข้าสอบในครั้งนี้ได้ 
 

  จึงขออนุญาตเข้าสอบ 
 
       (ลงชื่อ)...............................................................  
     (...........................................................)  
                                       ประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
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บันทึกการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง………………………………. 

(ระหว่างคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบกับคณะกรรมการก ากับการสอบ) 
 
หน่วยสอบ..............................................................................สนามสอบ.................................................................... 

วิชา.........................................................................................รหัสวิชา....................................................................... 

สอบวันที.่................................................................................เวลาสอบ..................................................................... 
ห้องสอบที่ ข้อสอบและกระดาษค าตอบ (ก่อนสอบ) ข้อสอบและกระดาษค าตอบ (หลังสอบ) 

ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ ผู้ส่งมอบ ผู้รับอบ 
1     
     
2     
     
3     
     
4     
     
5     
     
6     
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 (หน่วยผลิตข้อสอบส่งให้คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบประจ าสนามสอบ) 

บันทึกการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง………………………………. 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
........................................................... 

        สถานที.่.................................................................... 

     วันที่..........เดือน........................................พ.ศ......................เวลา..................น. 

  ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้าสอบการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 

หน่วยสอบ...................................................................................... 

สนามสอบ...................................................................................... 

จ านวน...............................................................................วิชา 

 [    ]  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  ซองข้อสอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
       ซองกระดาษค าตอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
 [    ]  วิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและวิชาเอก  ซองข้อสอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
       ซองกระดาษค าตอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
อยู่ในสภาพ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
      หน่วยผลิตข้อสอบ     คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
                          ประจ าสนามสอบ 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)....................................................ประธานผู้รับมอบ 
        (...................................................)           (....................................................)  

(ลงชื่อ)....................................... .............ผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)....................................................กรรมการผู้รับมอบ 
        (...................................................)           (....................................................)  

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)....................................................กรรมการผู้รับมอบ 
        (...................................................)           (..................................... ...............) 
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(คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบประจ าสนามสอบส่งมอบให้คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ) 

บันทึกการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง………………………………. 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
........................................................... 

        สถานที.่.................................................................... 

     วันที่..........เดือน........................................พ.ศ......................เวลา..................น. 

  ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกและเลือกสรร
พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 

หน่วยสอบ...................................................................................... 

สนามสอบ...................................................................................... 

จ านวน...............................................................................วิชา 

 [    ]  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  ซองข้อสอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
       ซองกระดาษค าตอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
 [    ]  วิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและวิชาเอก  ซองข้อสอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
       ซองกระดาษค าตอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
 
อยู่ในสภาพ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

   คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ    คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
                     ประจ าสนามสอบ   
(ลงชื่อ)...............................................ประธานผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)...........................................ประธานผู้รับมอบ 
        (..............................................)                  (..............................................) 

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ).........................................กรรมการผู้รับมอบ 
        (..............................................)                  (..............................................) 

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ).........................................กรรมการผู้รับมอบ 
        (............................................ ..)                  (..............................................) 
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(คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบส่งให้คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบประจ าสนามสอบ) 

บันทึกการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง………………………………. 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
........................................................... 

        สถานที.่.................................................................... 

     วันที่..........เดือน........................................พ.ศ......................เวลา..................น. 

  ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกและเลือกสรร
พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 

หน่วยสอบ...................................................................................... 

สนามสอบ...................................................................................... 

จ านวน...............................................................................วิชา 

 [    ]  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  ซองข้อสอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
       ซองกระดาษค าตอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
 [    ]  วิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและวิชาเอก  ซองข้อสอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
       ซองกระดาษค าตอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
 

อยู่ในสภาพ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
   คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ                         คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ                          
                                                                                         ประจ าสนามสอบ   
 
(ลงชื่อ)...............................................ประธานผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)...........................................ประธานผู้รับมอบ 
        (..............................................)                  (........................................... ...) 

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ).........................................กรรมการผู้รับมอบ 
        (..............................................)                  (..............................................) 

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ).........................................กรรมการผู้รับมอบ 
        (............................................ ..)                  (..............................................) 
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 (คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบประจ าสนามสอบส่งให้หน่วยผลิตข้อสอบ) 

บันทึกการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง………………………………. 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
........................................................... 

        สถานที.่.................................................................... 

     วันที่..........เดือน........................................พ.ศ......................เวลา..................น. 

  ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกและเลือกสรร
พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 

หน่วยสอบ...................................................................................... 

สนามสอบ...................................................................................... 

จ านวน...............................................................................วิชา 

 [    ]  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  ซองข้อสอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
       ซองกระดาษค าตอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
 [    ]  วิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและวิชาเอก  ซองข้อสอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
       ซองกระดาษค าตอบจ านวน............................กล่อง/ซอง 
 

อยู่ในสภาพ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

   คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ                         หน่วยผลิตข้อสอบ               
                    ประจ าสนามสอบ    
 
(ลงชื่อ)...............................................ประธานผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)................................................ ผู้รับมอบ 
        (..............................................)                     (..............................................) 

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)............................................... ผู้รับมอบ 
        (..............................................)                     (..............................................) 

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ)............................................... ผู้รับมอบ 
        (..............................................)                     (..............................................) 
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ห้องสอบท่ี........................... 
 

บันทึกเหตุการณ์การก ากับการสอบ 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง………………………………. 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ปี พ.ศ.2563 

................................................................................................................................................................ 
 
สนามสอบ..............................................................................วิชา.............................................................................. 

สอบวันที.่................................................................................รหัสวิชา..................................................................... 
เวลาสอบ......................................................น. 
ขอรายงานเหตุการณ์.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 

 
 
    (ลงชื่อ)....................................................หัวหน้ากรรมการก ากับการสอบ 
            (....................................................) 
 
    (ลงชื่อ).................................................... กรรมการก ากับการสอบ 
            (....................................................) 
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บัญชีลงลายมือชื่อผู้เขา้สอบ 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง………………………………. 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

สถานที่สอบ........................................................................... 
ชื่อวิชาที่สอบ.........................................................................ห้องสอบที่................................ 
วันที่สอบ................................................................................เวลา..........................................น. 
รหัสประจ าผู้สมัคร (ตั้งแต่วันที่..................................................ถึง.....................................................) 

ล าดับ
ที ่

รหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
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24     
25     
     

 
จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบ........................คน จ านวนผู้เข้าสอบจริง....................คน จ านวนผู้ขาดสอบ....................คน 
ผู้ขาดสอบ ได้แก่ รหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบ............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
   (ลงชื่อ)................................................................... หัวหน้ากรรมการก ากับการสอบ 
          (....................................................................)     

 
   (ลงชื่อ)........................................................... ........ กรรมการก ากับการสอบ 
          (....................................................................)     
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แบบรายงานจ านวนผู้เข้าสอบ/ขาดสอบ 

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง………………………………. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ท่ี กลุ่มวชิาเอก จ านวน ขาดสอบคิดเป็นร้อยละ
ของผูมี้สิทธิสอบ ผูส้มคัรสอบ ผูมี้สิทธิสอบ ผูเ้ขา้สอบ ขาดสอบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 




