
 

 

 

 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาลต าบลไชยมงคล 

เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
……………………………………. 

  อาศัยอ านาจตามข้อ  ๑๙(๘)   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒5 มิถุนายน  ๒๕๔๗  และประกาศ
เทศบาลต าบลไชยมงคล ลงวันที่  9  พฤษภาคม พ. ศ.  ๒๕๕6   เรื่อง รับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (แทนต าแหน่งว่าง) จ านวน 1 อัตรา   คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
ฯ   จึงก าหนด  วัน   เวลา  สถานที ่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ดังต่อไปนี้ 

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
๑.ให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

ต าแหน่งและภาคความเหมาะกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เดือน ปี เวลา ต าแหน่ง/วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
 

3 มิถุนายน  ๒๕๕6 
 
 
 

3 มิถุนายน  ๒๕๕6 

 

ภาคเช้า 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 
 

ภาคบ่าย 

๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 

 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง 
 
- ภาคความเหมาะกับต าแหน่ง  
(สัมภาษณ์)   
 

 
ณ  ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลไชยมงคล 
 
 
ณ  ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลไชยมงคล 

 
หมายเหตุ  ผู้สมัครที่จะเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนตามหลักสูตรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  ซึ่งทางเทศบาลต าบลไชยมงคล   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์  ในวันที่   3  มิถุนายน  ๒๕๕6 เวลา ๑2.๐๐ น.   ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล 

๒. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที  และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
ก่อนประมาณ ๑๕ นาที  เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ   และให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
เข้าห้องสอบเท่านั้น  ส่วนกระดาษจะต้องใช้กระดาษค าตอบที่เทศบาลต าบลไชยมงคล  จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
๑.  การสอบเพ่ือเลือกสรรจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน  ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  และวิธีการ

สอบเพ่ือเลือกสรร  ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง  ระเบียบ  และวิธีการสอบแต่ละวิชา 
๒.  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

/๒.๑ แต่งกายให้... 
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๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ  สุภาพสตรี สวมเสื้อ 

กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้นประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ  
๒.๓ ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง  

เพ่ือใช้แสดงคู่กันหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใดกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้นก็ได้ 

การสอบข้อเขียน 
๑. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ  แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที  แต่จะเข้าห้อง

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว  
๒. ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนด  เริ่มสอบตามเวลาที่ก าหนดใน ตารางสอบ  

เมื่อเลยเวลาเข้าห้องสอบไปแล้ว  ๓๐  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
๓.  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบและห้องสอบ  ที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรร  ก าหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใด  จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 
๔.  ไม่น าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
๕.  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดย

เคร่งครัด 
๖. ภายใน  ๔๕  นาที  นับแต่เวลาที่ก าหนด  จะออกจากห้องสอบไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
๗. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบหรือบุคคลภายนอก  และไม่

ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
๘. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
๙. ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด  เมื่อส่งค าตอบวิชานั้น  

ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
๑๐. แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบ      จะ

น าออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจ าวิชาหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น 
๑๑. เมื่อหมดเวลา  และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที  

แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
๑๒. เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว  ต้องไม่ท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
๑๓. ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  ๑. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ ภายหลังที่การสอบได้ด าเนิน
ไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบอาจตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบก็ได้ 
  ๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
สอบโดยเคร่งครัด 

๓. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 



 

 

/๔.เมื่อสอบเสร็จ... 
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๔. เมื่อสอบเสร็จแล้ว  ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ  จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน
ก็ได้ 
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ  วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕6    
 

    
 
                              (นายธัชชัย  โรจนวรางกูร) 
                                                 ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

           เทศบาลต าบลไชยมงคล 


