
 
  

                                                                                 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงาน                               
ที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ 

เรื่อง   ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
.................................................. 

  ตามประกาศเทศบาลต าบล สีดา  ลงวันที่    ๑๙  เดือนเมษายน พ.ศ.    ๒๕๕๖    เรื่องรับ
สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒  เป็นสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ ๓  จ านวน ๔ ต าแหน่ง  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ๓-๕ 
๒. ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับ  ๓-๕ 
๓. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓-๕ 
๔. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๓-๕ 

  เพ่ือให้การด าเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๔๗  ประกอบกับมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน  ใน
การประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕ ๖  เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ           
จึงก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

 (ก)   ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
 

วัน-เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เวลา  ๐๙.๐๐  - ๑๐.๓๐ น. 

 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
 

โรงเรียนสีดาวิทยา เวลา  ๑๐.๓๐  - ๑๒.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   
 

เวลา  ๑๓.๐๐ - เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
 

 
ส าหรับรายละเอียดที่นั่งสอบให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ   ตรวจสอบได้จากป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องสอบ 
 
 
 

/ข. ระเบียบ...... 



- ๒ – 
 

 (ข)   ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
       -  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ 

ต าแหน่ง 
๑. การสอบคัดเลือก จะใช้วิธีสอบข้อเขียน  (ปรนัย)  ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง 

ระเบียบและวิธีการสอบโดยเคร่งครัด  ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า ไม้บรรทัด และยางลบ  
เป็นต้น 
  ๒.  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
       ๒.๑  แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
       ๒.๒  ต้องน าบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลหรือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรแสดง
ตนอื่น  ซึ่งทางราชการออกให้ไปแสดงตนในวันสอบด้วย หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ             
วิชานั้น 
        ๒.๓ การสอบข้อเขียน  
                                  ๒.๓.๑  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐  นาที    
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 

      ๒.๓.๒  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว ๓๐ 
นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
   ๒.๓.๓  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ และห้องสอบตามที่คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ ก าหนดให้  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบส าหรับวิชานั้น 

๒.๓.๔  ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวันเวลาที่ก าหนดไว้  ผู้ที่เข้าสอบผิดวันหรือ 
เวลาจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในรอบและเวลาที่ก าหนดไว้อีก 

๒.๓.๕  ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในการ
สอบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

๒.๓.๖  ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน
เข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์  ซึ่งก าหนดให้จัดหาเองใน               
ข้อ  ๒.๓.๕ และท่ีคณะกรรมการออกข้อสอบประจ าวิชาได้ก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได้และได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 

๒.๓.๗  ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อความ หรือน าแบบทดสอบตลอดจนกระดาษ 
ค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๒.๓.๘  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบโดยเคร่งครัด 

๒.๓.๙  ภายในเวลา ๔๕  นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือท าข้อสอบจะออกจากห้องสอบ
ไม่ได ้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

๒.๓.๑๐  เมื่ออยู่ในห้องสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่ 
คุมสอบ 

/๒.๓.๑๑ ไม่สูบบุหรี่.... 



- ๓ – 
 

                    ๒.๓.๑๑  ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
๒.๓.๑๒  ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด เมื่อส่ง  

ค าตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบ
ได ้

๒.๓.๑๓  แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ห้ามน าข้อสอบออกจากห้องสอบ ส าหรับ
วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบ จะน าออกจากห้องสอบได้เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจ าวิชา หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น 

๒.๓.๑๔  เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบและหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้
หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้
อนุญาตแล้ว 

๒.๓.๑๕  เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่
ยังสอบอยู่ 
                    ๒.๔  ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต  อาจไม่ได้  
รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรืออาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน หรืออาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 (ค)   การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สอบสัมภาษณ์) 
       ผูส้มัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป  และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     
  (บุญสืบ  ชอบการ) 

  ปลัดเทศบาลต าบลสีดา 
ประธานกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงาน 

ที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ 
 

พ.จ.อ. 


