ตอนที่ 5
การบริหารการจัดสอบ ระดับศูนย์ สอบ

1. การบริหารการจัดสอบของศูนย์ สอบ
หน้ าที่หลักของศูนย์ สอบ
1. ประสานงานและดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิของ สทศ.
2. ประสานงาน กํากับดูแล และติดตาม การส่งข้ อมูลสถานศึกษา ข้ อมูลนักเรี ยน ข้ อมูลห้ องเรี ยนที่ใช้
เป็ นห้ องสอบ ให้ เป็นตามกําหนดการและแนวปฏิบตั ิของ สทศ.
3. กําหนดสนามสอบ และแจ้ งข้ อมูลห้ องสอบให้ สทศ.ทราบผ่านระบบ V-NET
4. จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ
5. แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบเพื่อรับ - ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคําตอบและเอกสาร
การจัดสอบ ระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ ตามวันและเวลากําหนด และกํากับการดําเนินการจัดสอบในสนามสอบให้
้
่ สทศ. กําหนดไว้
เป็นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่งใส ยุตธิ รรม และเป็นไปตามขันตอนที
6. แต่ง ตั้งคณะทํ างานระดับศูน ย์ ส อบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ (เก็ บรวบรวมคํ าสั่งไว้ ที่
ศูนย์สอบ)
7. ควบคุม กํากับให้ การดําเนินการจัดสอบของศูนย์ สอบและสนามสอบเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
8. แก้ ปัญหาในการดําเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ และติดตามข้ อมูลจากสนามสอบ
เพื่อดําเนินการรายงานสถิติจํานวนผู้เข้ าสอบและผู้ขาดสอบ ในวันสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เลือก
เมนูหวั ข้ อ "ข้ อมูลการสอบ"  "รายงานจํานวนสถิติผ้ เู ข้ าสอบ"  "เลือกประเภทการสอบ V-NET" ใส่ Username
และ Password ของศูนย์สอบ ดําเนินการกรอกรายละเอียดและบันทึกข้ อมูล เมื่อเสร็จสิ ้นการสอบในแต่ละรายวิชา
9. บริ หารค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรที่ได้ รับจาก สทศ.
10. รายงานสรุ ปผลการดําเนินการจัดสอบ และสรุ ปค่าใช้ จ่ายในการจัดสอบ แจ้ งให้ สทศ. ทราบ ภายใน
30 วัน หลังเสร็จสิ ้นการสอบ
11. กํากับให้ สนามสอบตรวจนับแบบทดสอบให้ ครบตามจํานวน และบรรจุลงในกล่องแบบทดสอบ ส่งคืน
ให้ ศนู ย์สอบเก็บรักษาไว้ ให้ ปลอดภัยจนกว่าเจ้ าหน้ าที่ สทศ. จะไปรับกล่องบรรจุแบบทดสอบกลับจากศูนย์สอบ (วันที่
23-24 กุมภาพันธ์ 2559)
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คณะทํางานระดับศูนย์ สอบ
เพื่ อ กํ า กับ การจัด สอบให้ โ ปร่ ง ใส และเป็ นไปตามมาตรฐานด้ า นการทดสอบทางการศึก ษาแห่ ง ชาติ
ด้ านบริ หารการทดสอบและด้ านบุคลากรเกี่ยวกับการทดสอบ คณะทํางานระดับศูนย์สอบ ประกอบด้ วย
1. ประธานศูนย์สอบ คือ อธิการบดี หรื อรองอธิการบดี หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
2. คณะทํางานประสานงานการจัดสอบ
3. คณะทํางานรับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ
4. คณะทํางานจัดทําข้ อมูลนักเรี ยน สถานศึกษา สนามสอบ และศูนย์สอบ
5. คณะทํางานการเงินและบัญชี
6. ตัวแทนศูนย์สอบ
ทั้งนี ้ การแต่งตั้งคณะทํางานและจํานวนเจ้ าหน้ าที่แต่ละคณะทํางานให้ อยู่ในดุลยพินิจและการบริ หารจัดการ
ของศูนย์สอบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของจํานวนนักเรียนที่เข้ าสอบ และอยูภ่ ายใต้ งบประมาณที่ สทศ. จัดสรรให้
บทบาทหน้ าที่ของคณะทํางานระดับศูนย์ สอบ
1. ประธานศูนย์ สอบ มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
1.1 บริ หารการทดสอบ V-NET ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
1.2 แต่งตั้งคณะทํางานระดับศูนย์สอบ คณะทํางานระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ
1.3 ควบคุม กํ ากับ ติดตาม การบริ หารการทดสอบ ระดับศูนย์ สอบและสนามสอบ ให้ เป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อย
1.4 พิจารณาอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงินจัดสรรในการบริ หารการทดสอบ V-NET ให้ อยู่ภายใต้ บญ
ั ชีแนบ
ท้ าย 3 ของข้ อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์ การมหาชน) ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พ.ศ. 2555 ทั้งนี ้ หากการสัง่ จ่ายเงินหรื อการอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงินจําเป็ นต้ องมีการ
ดําเนินการนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในบัญชีแนบท้ ายดังกล่าว หรื อที่กําหนดไว้ แล้ วแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของประธานประจําศูนย์สอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานประจําศูนย์สอบ โดยคํานึงถึงความจําเป็ น
เหมาะสม และประหยัดภายในวงเงินงบประมาณค่าใช้ จ่ายเหมาจ่ายที่ได้ รับ โดยยึดถือประโยชน์ของการดําเนินงาน
เป็นสําคัญ
1.5 พิจารณาตรวจสอบ สัง่ การ ติดตามกรณีที่เกิดปั ญหาในการบริ หารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบ
และระดับสนามสอบ
2. คณะทํางานประสานงานการจัดสอบ มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
2.1 ประสานงานการจัดสอบในด้ านต่าง ๆ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษา
2.2 จัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ
2.3 เตรี ยมจัดประชุมชี ้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ
2.4 ตอบข้ อซักถามและบริ หารการจัดสอบให้ เป็นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
2.5 จัด ทํ า รายงานสรุ ป การดํ า เนิ น การจัด สอบฯ และจัด ส่ง ให้ สทศ. ตามกํ า หนดการ ผ่ า นทาง
ไปรษณีย์
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3. คณะทํ า งานรั บ – ส่ งแบบทดสอบ กระดาษคํ า ตอบ เอกสารและอุ ป กรณ์ การจั ด สอบ
มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
3.1 จัดเตรี ยมสถานที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อใช้ ในการเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ ก่อนที่จะ
มีการส่งมอบให้ กบั สนามสอบ
3.2 ควบคุม ดูแล กํากับการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบระหว่างศูนย์สอบไปยังสนามสอบ
3.3 จัดเจ้ าหน้ าที่เพือ่ ดูแลรักษา ควบคุมแบบทดสอบและกระดาษคําตอบที่เก็บรักษาไว้ ศนู ย์สอบ
3.4 ประสานงานเรื่องการรับแบบทดสอบจาก สทศ. ตามวันและเวลาที่กําหนด
3.5 หลังเสร็ จสิ ้นการสอบประสานงานกับสนามสอบเรื่ องการรับกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ
กล่องแบบทดสอบ และเอกสารการจัดสอบจากสนามสอบแต่ละแห่ง
3.6 ประสานงานเรื่ อ งการส่ ง กล่ อ งบรรจุ ซ องกระดาษคํ า ตอบกลั บ และเอกสารการจั ด สอบ
(ได้ แก่ สทศ.5 และ สทศ.6) ส่งมายัง สทศ. ตามวันและเวลาที่กําหนด
4. คณะทํางานจัดทําข้ อมูลนักเรี ยน โรงเรี ยน สนามสอบ และศูนย์ สอบ มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
4.1 ดําเนินการปรับปรุงข้ อมูลศูนย์สอบ และข้ อมูลโรงเรี ยนในระบบ V-NET ให้ เป็นปั จจุบนั
4.2 ประสานงานกับ สทศ. เรื่ องการเพิ่มข้ อมูลโรงเรี ยนที่มีการตังใหม่
้ เข้ าระบบ V-NET
4.3 กําชับ ติดตาม ให้ โรงเรี ยนส่งรายชื่อนักเรี ยนที่มีสทิ ธิ์สอบ
4.4 ดําเนินการจัดสนามสอบและห้ องสอบ ในระบบ V-NET ภายในเวลาที่กําหนด
4.5 ดูแล ประสานงาน เรื่ องการนําส่งข้ อมูลนักเรี ยนที่มีสทิ ธิ์สอบ ภายในเวลาที่กําหนด
5. คณะทํางานการเงินและบัญชี มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
5.1 พิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าดําเนินการต่าง ๆ ทั้งระดับศูนย์สอบและสนามสอบ
5.2 จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ กบั สทศ. ทันที หลังจากที่ได้ รับเงินจัดสรรการจัดสอบ
5.3 จัดทํารายงานสรุ ปค่าใช้ จ่ายในการจัดทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET 9) ระดับ
ศูนย์สอบ
6. ตัวแทนศูนย์ สอบ กําหนดให้ ศูนย์ สอบแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบในช่วงใกล้ วนั สอบ จํานวน 2 คนต่อ
สนามสอบ เพื่อทําหน้ าที่ ดังนี ้
6.1 รับ - ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุกระดาษคําตอบ และเอกสารการจัดสอบ ระหว่าง
ศูนย์สอบกับสนามสอบ ตามวันและเวลาที่กําหนด
6.2 กํากับและดูแลการจัดสอบในสนามสอบให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิในคู่มือการจัดสอบของ สทศ.
เพือ่ การจัดสอบในสนามสอบมีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
6.3 เป็ นสั ก ขี พ ยานและกํ า กั บ ให้ สนามสอบเปิ ดกล่ อ งบรรจุ แ บบทดสอบและกล่ อ งบรรจุ
กระดาษคําตอบตามเวลาที่ สทศ. กําหนด
6.4 กํากับให้ หวั หน้ าสนามสอบ/กรรมการกลางดําเนินการปิ ดซองกระดาษคําตอบต่อหน้ ากรรมการ
คุมสอบทันทีที่ตรวจนับเสร็จสิ ้นในแต่ละวิชา
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6.5 เป็ นผู้ปิ ดผนึก "เทปกาวพิ เ ศษแบบทํ า ลายตัวเอง" และลงนามที่ ห น้ า ซองกระดาษคํ า ตอบเมื่ อ
เสร็ จสิ ้นการสอบแต่ละวิชา และรวบรวมซองกระดาษคําตอบมอบให้ หวั หน้ าสนามสอบ/กรรมการกลาง เพื่อนําไปบรรจุ
ลงกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ
6.6 เมื่อเสร็ จสิ ้นการสอบในแต่ละวิชาจะต้ องกํากับให้ หวั หน้ าสนามสอบ/กรรมการกลาง บรรจุซอง
กระดาษคําตอบลงในกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ และปิ ดผนึกกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับด้ วยเทป
กาวที่ สทศ. จัดให้ จํานวนกล่องละ 3 แผ่น
6.7 กํากับให้ หวั หน้ าสนามสอบรวบรวมกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ กล่องบรรจุแบบทดสอบ
และเอกสารการจัดสอบให้ ครบถ้ วน เพื่อนําส่งศูนย์สอบหลังเสร็จสิ ้นการสอบในแต่ละวัน

2. มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ ระดับศูนย์ สอบ
1. กํากับให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามคูม่ ือการจัดสอบ V-NET ระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบอย่าง
เคร่งครัด
2. แต่ ง ตั้ง คณะทํ า งานระดับ ศูน ย์ ส อบ คณะกรรมการระดับ สนามสอบ และตัว แทนศูน ย์ ส อบตาม
คุณสมบัติที่กําหนด เพื่อกํากับ ดูแลการบริ หารการจัดสอบให้ เป็นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
3. แต่งตั ้งกรรมการคุมสอบ โดยกรรมการคุมสอบต้ องไม่คมุ สอบนักเรี ยนตนเอง
4. รับกล่องแบบทดสอบและกระดาษคําตอบจาก สทศ. นําไปเก็บรักษาไว้ ในสถานที่ที่ปลอดภัยและเก็บ
เป็ นความลับ ก่อนจะกระจายให้ สนามสอบในตอนเช้ าวันสอบ
5. จัดสนามสอบโดยคัดเลือกโรงเรี ยนที่มีความเหมาะสมในการเป็ นสนามสอบ
6. ศูนย์สอบต้ องจัดให้ มีการประชุมชี ้แจงสนามสอบก่อนการจัดสอบอย่างน้ อย 1 ครั้ง
7. แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบ จํานวน 2 คนต่อสนามสอบ เพื่อกํากับ ดูแล การจัดสอบให้
เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิในคูม่ ือการจัดสอบ เพื่อให้ เกิดความยุติธรรม โปร่งใส และเป็ นไปตามมาตรฐานการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
8. กํ ากับ ให้ ตัวแทนศูน ย์ ส อบ เป็ นผู้รับกล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่อ งบรรจุกระดาษ คําตอบจาก
ศูนย์สอบในตอนเช้ าวันสอบ แล้ วนําไปส่งมอบให้ หวั หน้ าสนามสอบ
9. กํากับให้ ตวั แทนศูนย์สอบเป็ นผู้ปิดผนึกซองกระดาษคําตอบด้ วย "เทปกาวพิเศษแบบทําลายตัวเอง"
เมื่อเสร็จสิ ้นการสอบในแต่ละวิชา
10. ตัวแทนศูน ย์ สอบต้ อ งกํ ากับให้ สนามสอบดําเนิ นการบรรจุซองกระดาษคํ าตอบลงกล่องบรรจุซ อง
กระดาษคําตอบกลับเมื่อเสร็จสิ ้นการสอบในแต่ละวิชา และลงนามยืนยันการตรวจสอบที่หน้ ากล่อง
11. กํ ากับให้ ตัวแทนศูน ย์ สอบ นํ ากล่องบรรจุซ องกระดาษคํ าตอบและเอกสารการจัดสอบ ส่ง มอบให้
ศูนย์สอบหลังจากเสร็จสิ ้นการสอบในแต่ละวัน ตามเวลาที่กําหนด
12. ศูนย์สอบต้ องส่งกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับ และเอกสารการจัดสอบที่เกี่ยวข้ องตามวันและ
เวลาที่ สทศ. ได้ ทําหนังสือแจ้ งกําหนดการ
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13. ศูนย์สอบต้ องจัดเก็บรักษากล่องกระดาษคําตอบและเอกสารการจัดสอบ ไว้ ในสถานที่ปลอดภัยก่อน
ส่งมอบให้ สทศ.

3. การบริหารจัดการค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินการจัดสอบ
การจัดสรรค่ าดําเนินการจัดสอบ
สทศ. จะจัดสรรค่าดําเนินการจัดสอบ V-NET ปี การศึกษา 2558 ให้ กบั ศูนย์สอบโดยคิดในอัตราเหมาจ่าย
รายหัว ตามจํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ โดยการจัดสรรเงินค่าดําเนินการจัดสอบ V-NET และอัตราเหมาจ่าย ทาง สทศ. จะทํา
หนังสือพร้ อมแนบรายละเอียดอัตราค่าใช้ จ่ายในการจัดสอบ V-NET แจ้ งไปยังประธานศูนย์สอบต่อไป
ที่ตงั ้ ศูนย์ สอบ
1. กทม.
2. พื ้นที่ตา่ งจังหวัด รัศมีระยะทางจากศูนย์สอบ – สนามสอบ 100 – 150 กิโลเมตร
3. พื ้นที่ตา่ งจังหวัด รัศมีระยะทางจากศูนย์สอบ – สนามสอบ 150 – 200 กิโลเมตร
พื ้นที่ตา่ งจังหวัดยุ่งยาก รัศมีระยะทางจากศูนย์สอบ – สนามสอบ 100 – 150 กิโลเมตร
4. พื ้นที่ตา่ งจังหวัด รัศมีระยะทางจากศูนย์สอบ – สนามสอบ 250 – 350 กิโลเมตร
พื ้นที่ยงุ่ ยาก รัศมีระยะทางจากศูนย์สอบ – สนามสอบ 150 กิโลเมตร ขึ ้นไป

เงินจัดสรร (บาท)/วิชา
58
62
65
68

การโอนเงินให้ ศูนย์ สอบ
สทศ. จะดํ า เนิ น การโอนเงิ น งบประมาณเหมาจ่ า ยรายหัว ของผู้เ ข้ า สอบ ในการดํ า เนิ น การสอบให้ แ ก่
ศูนย์สอบ ปี การศึกษา 2558 จํานวน 2 งวด ดังนี ้
งวดที่

เดือน

1

23 พฤศจิกายน 2558

2

5 กุมภาพันธ์ 2559

จํานวนเงิน
40 % ของงบประมาณที่จดั สรรให้
งบประมาณส่วนที่เหลือทั้งหมด ที่จดั สรรให้ ตามจํานวนผู้เข้ าสอบที่ยืนยัน
การตรวจสอบรายชื่อแล้ ว

เมื่ อ สทศ. ดํ า เนิ น การโอนเงิ น จัด สรรให้ศู น ย์ ส อบเป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว จะดํ า เนิ น การส่ ง หนัง สื อ แจ้ ง
รายละเอียดการโอนเงินให้ ศนู ย์สอบทราบ และขอให้ ศนู ย์สอบส่งใบเสร็ จรับเงินมายัง สทศ. เพื่อเป็ นหลักฐานการรับเงิน
ตามจํานวนเงินที่ได้ รับโอนในแต่ละงวด และต้ องระบุจํานวนเงินให้ ชดั เจนว่าได้ รับเงินการจัดสอบระดับชั ้นละเท่าใดและ
ยอดเงินเท่าใด
การสั่งจ่ ายหรือการอนุมัตกิ ารเบิกจ่ ายเงินของศูนย์ สอบ
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1. การสัง่ จ่ายเงินหรื อการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินงานของศูนย์ สอบแต่ละศูนย์ จะต้ องอยู่
ภายใต้ บญ
ั ชีแนบท้ าย 3 ของข้ อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พ.ศ. 2555 ทั้งนี ้ หากการสัง่ จ่ายเงินหรื อการอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงิน
จําเป็ นต้ องมีการดําเนินการนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในบัญชีแนบท้ ายดังกล่าว หรื อที่กําหนดไว้ แล้ วแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของประธานประจําศูนย์สอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานประจําศูนย์สอบ โดย
คํานึงถึงความจําเป็ น เหมาะสม และประหยัดภายในวงเงินงบประมาณค่าใช้ จ่ายเหมาจ่ายที่ได้ รับ โดยยึดถือประโยชน์
ของการดําเนินงานเป็นสําคัญ
2. การสัง่ จ่ายเงินหรื อการอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินงานของศูนย์สอบแต่ละศูนย์สอบให้ ประธาน
ศูนย์สอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบอํานาจจากประธานศูนย์สอบพิจารณาตามความเหมาะสม จากจํานวนเงินที่ได้ รับจัดสรร
โดยอาจมีอตั ราจํานวนเงินที่จ่ายตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ ได้

4. การดําเนินการของศูนย์ สอบ และการเก็บหลักฐานต่ าง ๆ
สทศ. จะโอนเงินจัดสรรให้ ศนู ย์สอบผ่านทางธนาคารกรุงไทย เท่านั ้น ขอให้ ศนู ย์สอบดําเนินการ ดังนี ้
1. แจ้ งชื่อบัญชีของศูนย์สอบ เลขที่บญ
ั ชี สาขาและประเภทบัญชีของธนาคารกรุ งไทย ให้ สทศ. ทราบ
ภายในกําหนดการที่ระบุไว้ ในปฏิทินปฏิบตั ิงาน
2. เมื่อได้ รับเงินโอนจัดสรรขอให้ ศนู ย์สอบออกใบเสร็จรับเงินตามจํานวนเงินที่ได้ รับในแต่ละงวดแล้ วจัดส่ง
ให้ สทศ. ทันที 1 ฉบับต่อการจัดสอบ 1 ระดับ หรื อ 1 ฉบับ รวมทุกระดับชั้น (กรณีนี ้ต้ องระบุให้ ชดั เจนว่าได้ รับเงินโอน
จัดสรรในการจัดสอบระดับชั้นละเท่าใด)
3. เมื่อเสร็ จสิ ้นการสอบ ให้ สรุ ปรายงานค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับศูนย์สอบ (แบบฟอร์ ม V-NET 6) ตามจํานวนเงินที่ได้ รับและใช้ จริ งให้ สทศ. ภายในกําหนด
ที่ระบุไว้ ในปฏิทินปฏิบตั ิงาน
4. เก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานด้ านการเงินทุกฉบับไว้ ที่ศนู ย์สอบ เพื่อรอการตรวจสอบจากสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบ สทศ.

5. การส่ งมอบแบบทดสอบ
เมื่อ ศูนย์ สอบดําเนินการจัดสอบเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ขอให้ ศูนย์ สอบเก็ บรั กษาแบบทดสอบทุกฉบับไว้ ที่
ศูนย์สอบ แบบทดสอบทุกฉบับถือเป็ นเอกสารลับทางราชการและเป็ นสมบัติของ สทศ. ห้ ามนําไปใช้ หรื อเผยแพร่ โดย
เด็ดขาด และไม่อนุญาตให้ ทําสําเนาหรื อแจกจ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น จากนั้นเจ้ าหน้ าที่ สทศ. จะไปรับกล่องบรรจุ
แบบทดสอบกลับ ในวันที่ 23-24 ก.พ. 2559
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