
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล 
…………………………………………. 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด  อ้าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะด้าเนินการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) มาตรา ๒๖               
วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๔ วรรคสอง  แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   และมติที่
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในการประชุมครั งที่  ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  จึงขอประกาศสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล จ้านวน ๙ 
ต้าแหน่ง  ดังต่อไปนี  

  ๑.  ต้าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน  จ้านวน ๙  ต้าแหน่ง  ดังนี  

      ๑.๑  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑  จ้านวน ๒ ต้าแหน่ง  ดังนี  

           ๑)  เจ้าหน้าที่ธุรการ       จ้านวน ๑ อัตรา 
        ๒)  ช่างโยธา        จ้านวน ๑ อัตรา 

      ๑.๒  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒  จ้านวน ๒ ต้าแหน่ง  ดังนี  
           ๑)  เจ้าพนักงานธุรการ       จ้านวน ๑ อัตรา 
  ๒)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จ้านวน ๑ อัตรา 

      ๑.๓  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  จ้านวน ๕ ต้าแหน่ง  ดังนี  
        ๑)  นักพัฒนาชุมชน       จ้านวน ๑ อัตรา 

  ๒)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     จ้านวน ๑ อัตรา 
  ๓)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้      จ้านวน ๑ อัตรา 
  ๔)  นักวิชาการเงินและบัญชี      จ้านวน ๑ อัตรา 
  ๕)  นักวิชาการศึกษา       จ้านวน ๑ อัตรา 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

       ๒.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑  
กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี  

/๑)  มีสัญชาติไทย... 
 



-๒- 
       ๑)  มีสัญชาติไทย 
       ๒)  มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   
       ๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                          
ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       ๔)  ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งข้าราชการการเมือง 

๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต้าบลก้าหนด  ดังนี  
             ก)  โรคเรื อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจของสังคม 
    ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ  เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    จ)  โรคพิษสุราเรื อรัง 
        ๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งออกราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
ทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักส่วนต้าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือกฎหมายอื่น 
        ๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
        ๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคเมือง 
        ๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        ๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ้าคุกเพราะกระท้า
ความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        ๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยลูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ 
        ๑๒) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท้าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต้าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
        ๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ไล่ออก เพราะกระท้าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ 
หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต้าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
        ๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท้าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
        ๑๕)  พระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั งนี 
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ข้อความในข้อ ๕ ของค้าสั่งของมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
        ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง  ผู้สมัครสอบแข่งขันใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส้าหรับต้าแหน่งนั น  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี   ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือ
ในวันปิดรับสมัคร (ผนวก ก.)     

/๓.  วัน  เวลา... 
 



-๓- 

  ๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ  
    ๓.๑  ก้าหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน  ตั งแต่  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔  เดือน มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖  ถึง  วันพฤหัสบดีที่  ๔ เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตั งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและ
เวลาราชการ  ณ  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด   อ้าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถ
ดูรายละเอียดได้ท่ี ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด  และสอบถามรายละเอียดได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๕๓๖๑-๗๒๔๒  หรือที่เว็บไซด์  www.thumlod.com 

    ๓.๒  วิธีการยื่นใบสมัคร  ผู้สมัครสอบต้องสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกข้อความใน             
ใบสมัคร และบัตรประจ้าตัวสอบด้วยลายมือของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด้า  
ขนาด ๓ x ๔ ซม.  ถ่ายครั งเดียวกัน  ไม่เกิน ๖ เดือน  (นับถึงวันสมัคร)  จ้านวน ๓ รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่าย
ใน ใบสมัคร  จ้านวน ๑ รูป  และติดรูปถ่ายในบัตรประจ้าตัวสอบ จ้านวน ๒ รูป  พร้อมเอกสารตามข้อ ๔ 

  ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต้าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต้าแหน่งที่ตนด้ารงอยู่  ซึ่งใช้คุณวุฒิ
เช่นเดียวกับต้าแหน่งที่ตนด้ารงอยู่  จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ้านาจสั่งบรรจุอนุญาต
ให้มาสมัครสอบแข่งขันได้  พร้อมกับใบสมัครสอบ  หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว  ผู้นั นไม่มีสิทธิสมัครสอบ  
ส้าหรับการสอบแข่งขันครั งนั น 

  ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ  ดังนี  
       ๑)  ส้าเนาทะเบียนบ้าน  จ้านวน  ๑  ฉบับ 
       ๒)  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตรประจ้าตัวพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  พร้อมฉบับจริง  จ้านวน  ๑  ฉบับ    
       ๓)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม  ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันที่สมัคร  
จ้านวน  ๑  ฉบับ 
       ๔)  ส้าเนาใบปริญญาบัตร  หรือหลักฐานที่ทางสถาบันออกให้ที่แสดงว่าได้จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ส้าเนาใบประกาศนียบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่งที่สมัครสอบ  โดยจ้าต้องส้าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติภายใน
วันที่ปิดรับสมัคร  พร้อมฉบับจริง  จ้านวน  ๑  ฉบับ             
        ๕)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด้า ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ถ่ายครั งเดียวกัน
มาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน (นับถึงวันปิดสมัคร)  จ้านวน  ๓  รูป 
        ๖)  หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงาน                  
ส่วนท้องถิ่น) 
         ๗)  ส้าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย  พร้อมฉบับจริง   จ้านวน  ๑  ฉบับ 
        ๘)  หลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมส้าเนา
จ้านวน ๑ ฉบับ 
 

/๙)  ผู้สมัครต้องรับรอง... 



-๔- 
 
       ๙)  ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก้าหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือ
ว่าผู้สมัครสอบรายนั นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  และไม่มีสิทธิได้รับแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
                        ทั งนี   ในส้าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค้ารับรองว่า  “ส้าเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อ  รับรองไว้ในเอกสารทุกฉบับ 

  ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

        ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมส้าหรับต้าแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา  ดังนี  
    ๑)  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑    ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 
    ๒)  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒    ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 
    ๒)  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓    ค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท 

    ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั งนั นทั งหมด  
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั นได้  

   ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ 
        ๖.๑  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ   องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด  จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  และก้าหนดวันเวลา  สถานที่สอบข้อเขียน  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหน่ง (ภาค ข.)  ภายในวันอังคาร  ที่  ๙  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
ณ  ทีท่้าการองคก์ารบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด  และทางเว็บไซด์   www.thumlod.com  
        ๖.๒  ประกาศวันสอบแข่งขัน   องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด   จะด้าเนินการ
สอบแข่งขัน  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง (ภาค ข.)     
ภายในวันเสาร์  ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๖  ส้าหรับรายละเอียดเวลา  และสถานที่สอบข้อเขียน  จะแจ้งให้
ผู้สมัครสอบทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (๙ เมษายน ๒๕๕๖)  อีกครั งหนึ่ง 

  ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน   
        ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร  โดยจะต้องสอบความรู้ความสามารถทั่วไป             
(ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง (ภาค ข.)  ก่อน  เมื่อสอบผ่านทั งสองภาคแล้ว จึงจะมี
สิทธิ์เข้าประเมินภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง การสอบสัมภาษณ์  (ภาค ค.)  ต่อไป 
       รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ รายละเอียดตาม (ผนวก ข.)   แนบท้ายประกาศนี  

  ๘.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๖๐  
 
 

/๙.  การประกาศรายช่ือ... 
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-๕- 
 

  ๙.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์    ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง (ภาค ข.) 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง (ภาค ข.)  ให้ทราบภายหลังการ
ด้าเนินการสอบแข่งขันและได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันผ่าน
เกณฑ์ตามที่ก้าหนด ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด  หรือสอบถามได้ที่ส้านักงานปลัด  หมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๕๓๖๑-๗๒๔๒  หรือที่เว็บไซด์  www.thumlod.com 
 

  ๑๐.  การขึ นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
        การขึ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล้าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล้าดับ  
ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง(ภาค ค) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง(ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้พื นฐานในการปฏิบัติ
ราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก
ให้ผู้ทีส่มัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล้าดับที่สูงกว่า   
  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี  นับแต่วันที่ประกาศขึ นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน 
แบบเดียวกันอีก  และได้ขึ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั งนี เป็นอันยกเลิก 

  ๑๑.  เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั ง  
        ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน  จะได้รับบรรจุแต่งตั งตามล้าดับที่ในบัญชี                   
ผู้สอบแข่งขันได้  ตามอัตราว่าง  โดยผู้ที่ได้รับบรรจุแต่งตั งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้   องค์การบริหารส่วนต้าบล                
ถ ้าลอด  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  นับตั งแต่วันที่บรรจุแต่งตั ง  โดยห้ามโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานหรือ                  
ส่วนราชการอ่ืนทุกกรณี  ยกเว้นลาออกจากราชการ 

       ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่ง จะได้รับเงินเดือนดังนี  

       ๑.  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก  ระดับ ๑ - ๒ 
             ๑)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราเงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท  หรือตามท่ี               
ก.อบต. ก้าหนด 
    ๒)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงือนเดือน ๖,๘๐๐ บาท หรือตามท่ี ก. อบต. ก้าหนด 
   ๓)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท หรือตามท่ี ก. อบต. ก้าหนด    
 

/๒.  ต้าแหน่งสายงาน... 
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-๖- 
 

         ๒.  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก  ระดับ ๓  
    ๑)  ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรเวลาก้าหนดศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี  ต่อจากวุฒิ              
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงือนเดือน ๘,๓๔๐ บาท หรือตามท่ี ก. อบต. ก้าหนด 
   ๒)  ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรเวลาก้าหนดศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. ก้าหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี อัตรา
เงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท หรือตามท่ี  ก. อบต. ก้าหนด 
 

  ๑๒.  การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

          ผู้ใดได้รับการขึ นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี   ให้เป็นอัน
ยกเลิก  การขึ นบัญชีผู้นั นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 
         ๑)  ผู้นั นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั งในต้าแหน่งที่สอบได้ 
         ๒)  ผู้นั นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ ้าลอดก้าหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน  นับแต่
วันที่ที่ท้าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
         ๓)  ผู้นั นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก้าหนดเวลาที่จะบรรจุแต่งตั ง                  
ในต้าแหน่งที่สอบได ้
         ๔)  ผู้นั นได้รับการบรรจุและแต่งตั งในต้าแหน่งที่สอบไปได้แล้ว  ให้ยกเลิกการขึ นบัญชี  ผู้
นั นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั งเดียวกัน 
          กรณีถูกยกเลิกการขึ นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหาร  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร  เมื่อออกจากจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในต้าแหน่งที่
สอบได้และบัญชีนั นยังไม่ยกเลิก  ให้ขึ นบัญชีผู้นั นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล้าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั งต่อไป 

              องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด  ได้ด้าเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวในรูปของ
คณะกรรมการด้าเนินการสอบแข่งขัน  โดยยึดหลักความรู้ความสามารถและจะด้าเนินการสอบแข่งขันให้เป็น              
ไปด้วย  ความโปร่งใสยุติธรรม  และเสมอภาค  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับคัดเลือก 
หรือมีพฤติการณ์ในท้านองเดียวกัน  โปรดอย่าหลงเชื่อ 
                                    
                                            ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
                                                                  ประพรรณ  ปู่แขก 
       ( นายประพรรณ  ปู่แขก ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด 
           ประธานกรรมการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล 
 
 



 
ผนวก ก. 

คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง  ในระดับ ๑ ระดับ ๒  ระดับ ๓ 
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ  ลงวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

……………………………… 
  

 ๑.  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ระดับ  ๑     รหัสต้าแหน่ง ๑๐๑  
  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านี ทุกสาขา ที่ ก.อบต.  ก.พ. หรือ 
ก.ค. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่
มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง 
  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาต้าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๔.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย้า 
 

 

 ๒.  ช่างโยธา  ระดับ  ๑      รหัสต้าแหน่ง ๑๐๒ 
  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านี ทางช่างก่อสร้าง ช่างส้ารวจ ช่างโยธา 
สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส้ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. 
ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี ได้ 
  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  กฎหมาย              

กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย้า 

 
  

/๓.  เจ้าพนักงานธุรการ... 
 
 



 
๓.  เจ้าพนักงานธุรการ   ระดับ ๒    รหัสต้าแหน่ง ๒๐๑ 
 

  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
๑.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านี ทุกสาขาที่ ก .พ. ก.ค.หรือ  ก.

อบต.  รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี ได้ หรือ 

๒.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านี ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ         
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก้าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี ได้ 
 

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 ๑.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล และกฎหมาย  

กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๔.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย้า 
  ๕.  มีความสามารถในการให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.  เจ้าพนักงานการเงิน... 
 
 
 



 
 ๔.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ  ๒   รหัสต้าแหน่ง ๒๐๒ 
 

  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง   
  ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านี ทางทางบัญชี  พาณิชยการ
เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส้าหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษา
วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี ได้ 
หรอื 

๒.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่้ากว่านี ทางบัญชี  พณิชยการ
เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ส้าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้อง มี
การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
 
  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต้าบล 

และองค์การบริหารส่วนต้าบล  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่ 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย้า 
  ๖.  มีความสามารถในการให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
 
 ๕.  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ ๓     รหัสต้าแหน่ง ๓๐๑ 
 

  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่้ากว่านี ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ 
๒. ได้รับประกาศนียบัตรชั นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร  
 

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑.  มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  และกฎหมาย   

กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

/๖.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์... 



 
 ๖.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ  ๓  รหัสต้าแหน่ง ๓๐๒ 
 

  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง  
 ๑.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอ่ืนที่  ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับ
ต้าแหน่งนี ได ้
 

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  ๑.  มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสม             
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒.  มีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมายสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  และกฎหมาย   
กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
  ๔.  มีความความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 
 ๗.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ  ๓    รหัสต้าแหน่ง ๓๐๓ 
 

  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
๑.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านี ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์

บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (ส้าหรับทางบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและ
การบัญชี มาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต) หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
นี ได ้

 

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
๑. มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบพนักงานส่วนต้าบล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 
แก่การปฏิบัติหน้าที่ 

๓. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย้า 
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
 

/๘.  นักวิชาการเงิน... 
 
 
 



 
 ๘.  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  ๓    รหัสต้าแหน่ง ๓๐๔ 
 

  คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
๑.ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านี ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทาง

อ่ืนที่ ก.อบต.ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี ได้ 
 

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑.  มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ว่าด้วยสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  และ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

  
 ๙.  นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ๓     รหัสต้าแหน่ง ๓๐๕ 
 

    คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่้ากว่านี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่  กท.  รับรองให้ 

บรรจุแต่งตั งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ กท. ก้าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี ได้ 
  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  

๑. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  และกฎหมาย 

  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งของประเทศไทย 
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่ 
๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 

 

 
 
 
 
 



 
ผนวก ข 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   
ในระดับ ๑ ระดับ ๒  ระดับ ๓ 

แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต้าบล 
ลงวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................... 

  ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ( ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถ  
ดังต่อไปนี   โดยข้อสอบปรนัย 
       ๑)  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ( ๒๕ คะแนน) 
       ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือ        
จ้าประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์
และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน 
       ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค้า ข้อความ หรือรูปภาพ การ
คิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจ้าลอง
ต่างๆ 
        ๒)  วิชาภาษาไทย (  ๒๕ คะแนน)  
        ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย  โดยการให้สรุปความและหรือ
ตีความจากความสั นๆ  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค้าหรือกลุ่มประโยคหรือ
ข้อความสั นๆ การอ่านและการท้าความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่ก้าหนดไห้แล้วตอบค้าถามที่ตามมาแต่
ละบทความ หรือข้อความ  ทั งนี  รวมถึงสรุปและตีความด้วย 
        ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค้าหรือกลุ่มค้า  การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาและการเรียงความ 
  ๓)  วิชาความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ( ๕๐ คะแนน)  ทดสอบ
ความรู้ในเรื่องต่อไปนี  

๓.๑)  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั งและอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
๓.๒)  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
๓.๓)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๓.๔)  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๓.๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.๖)  ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
๓.๗)  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ี 

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   ๓.๘) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 
 

/๒.  ภาคความรู้ความสามารถ... 
 



 
  ๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต้าแหน่ง  (ภาค ข)  ( ๑๐๐ คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหนง่  ตามที่กา้หนดไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับ
ต้าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

 
  ๒.๑)  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ระดับ  ๑  
            ๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
            ๒)  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนตา้บล พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     จนถึงปัจจบุัน  
            ๓)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
     ปัจจุบนั  
          ๔)  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
            ๕)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
          ๖)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
           ๗)  ระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 จนถึงปัจจบุัน  
         ๘)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
         ๙)  ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
  ๒.๒)  ช่างโยธา  ระดับ ๑   
           ๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          ๒)  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนตา้บลพ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิม่เติม 
     จนถึงปัจจบุัน  
            ๓)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

  จนถึงปัจจบุัน  
           ๔)  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง  

  ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
          ๕)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕  
           ๖)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
            ๗)  พระราชบัญญัติผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
            ๘)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
           ๙)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
            ๑๐)  พระราชบญัญัติขุดดินและถมดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓  
            ๑๑)  ระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 

    จนถึงปัจจบุัน 
/๒.๓)  เจ้าพนักงานธุรการ... 

 



 
  ๒.๓)  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ๒   
                  ๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
            ๒)  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนตา้บล  พ.ศ.๒๕๓๗   

  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
            ๓)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

  จนถึงปัจจบุัน  
          ๔)  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง  

  ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
            ๕)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
          ๖)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
           ๗)  พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
            ๘)  พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
          ๙)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
          ๑๐)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถ่ิน  

    พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
          ๑๑)  ระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 

    จนถึงปัจจบุัน  
            ๑๒)  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

  ๒.๔)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ ๒  
          ๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
            ๒)  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนตา้บล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไข 
     เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  
            ๓)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

  จนถึงปัจจบุัน  
          ๔)  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง  

  ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
            ๕)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
          ๖)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
           ๗)  พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
          ๘)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น  

  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจบุัน  
          ๙)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
           ๑๐)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถ่ิน  

  พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจบุัน  
           ๑๑)  พระราชบญัญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
           ๑๒)  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

/๒.๕)  นักพัฒนาชุมชน... 



 
  ๒.๕)  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ ๓ 

   ๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
   ๒)  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไข 
        เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  
   ๓)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 
        จนถึงปัจจบุัน  
   ๔)  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
        ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
   ๕)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
   ๖)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๗)  พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิน่และผู้บรหิารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   ๘)  พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
   ๙)  พระราชบัญญัติวา่ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
   ๑๐)  พระราชบญัญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
        ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  
   ๑๑)  ระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และแก้ไขเพิ่มเติม 
        จนถึงปัจจบุัน  
   ๑๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ยยังชพีผู้สงูอายุองค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๑๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ยความพิการให้คนพิการ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๑๔)  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
  ๒.๖)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ระดับ ๓   

    ๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
    ๒)  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนตา้บล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
         จนถึงปัจจบุัน  
    ๓)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบัน  
    ๔)  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอา้นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
         พ.ศ.  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  
    ๕)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
    ๖)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
    ๗)  พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    ๘)  พระราชบัญญัติวิธปีฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
    ๙)  พระราชบัญญัติวา่ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
    ๑๐)  พระราชบญัญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
         ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  

/๑๑)  ระเบียบสา้นักนายก... 
 



 
    ๑๑)  ระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และแก้ไขเพิ่มเติม 

จนถึงปัจจบุัน 
    ๑๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดทา้แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
    ๑๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจบุัน  
    ๑๔)  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
  ๒.๗)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ ๓   
          ๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
            ๒)  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนตา้บล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไข 
     เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  
            ๓)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

  จนถึงปัจจบุัน  
          ๔)  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง  

  ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
            ๕)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
          ๖)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
           ๗)  พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
            ๘)  พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
          ๙)  พระราชบัญญัติภาษปี้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน  
            ๑๐)  พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง   

               ปัจจุบนั  
           ๑๑)  พระราชบญัญัติภาษีบ้ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  
          ๑๒)  ระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และแก้ไขเพิ่มเติม 

    จนถึงปัจจบุัน                  
         ๑๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

   การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข 
   เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 

                ๑๔)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจบุัน  

          ๑๕)  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
   

/๒.๘)  นักวิชาการเงินและบัญชี... 
 



 
 

๒.๘)  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ ๓   
 

                  ๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
            ๒)  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนตา้บล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไข 
     เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  
            ๓)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
     ปัจจุบนั  
          ๔)  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  
            ๕)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
          ๖)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
           ๗)  พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
            ๘)  พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
                  ๙)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น 

  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจบุัน  
๑๐)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
       การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ 
       แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  

           ๑๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถ่ิน  
    พ.ศ. ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจบุัน  

          ๑๒) ระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
      ปัจจุบนั                  
            ๑๓)  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๙)  นักวิชาการศึกษา... 
 
 



 
  ๒.๙)  นักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓   
 

                              ๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
            ๒)  พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนตา้บล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไข 
     เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  
            ๓)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
     ปัจจุบนั  
          ๔)  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  
            ๕)  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
          ๖)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
           ๗)  พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
            ๘)  พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
          ๙)  พระราชบัญญัติวา่ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
          ๑๐)  พระราชบญัญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
     ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  
          ๑๑)  พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
     เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑   
          ๑๒)  พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
          ๑๓)  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบนั  

            ๑๔)  พระราชบญัญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
          ๑๕)  ระเบียบสา้นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
     ปัจจุบนั  
 
  ๓.  ภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง  (ภาค ค)  ( ๑๐๐ คะแนน) 

       ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่  วิธีการสัมภาษณ์  โดยการ        
ประเมินบุคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท้างาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์สมรรถนะ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตส้านึกต่อ
องค์กร ความรับผิดชอบ  ความมุ่งมั่น  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

 

 

 

 

 
 



 
รหัสต้าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

 
  ๑.  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ 

        ๑.๑  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑-๓/๔   รหัสต้าแหน่ง  ๑๐๑ 

        ๑.๒  ช่างโยธา  ๑-๓/๔    รหัสต้าแหน่ง  ๑๐๒ 
 
  ๒.  ต้าแหน่งสายงานที่ต้นเริ่มจากระดับ ๒ 

        ๒.๑  เจ้าพนักงานธุรการ  ๒-๔/๕   รหัสต้าแหน่ง  ๒๐๑ 

        ๒.๒  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ๒-๔/๕  รหัสต้าแหน่ง  ๒๐๒ 
   
  ๓. ต้าแหน่งสายงานที่ต้นเริ่มจากระดับ ๓ 

      ๓.๑  นักพัฒนาชุมชน  ๓-๕/๖    รหัสต้าแหน่ง  ๓๐๑ 

      ๓.๒  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ๓-๕/๖  รหัสต้าแหน่ง  ๓๐๒ 

      ๓.๓  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ๓-๕/๖    รหัสต้าแหน่ง  ๓๐๓ 

      ๓.๔  นักวิชาการเงินและบัญชี  ๓-๕/๖    รหัสต้าแหน่ง  ๓๐๔ 

      ๓.๕  นักวิชาการศึกษา  ๓-๕/๖    รหัสต้าแหน่ง  ๓๐๕ 

       
                     
             
         
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั นตอนการสมัครสอบแข่งขัน 

 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบทุกต้าแหน่ง  ต้องด้าเนินการสมัครสอบตามขั นตอนในการประกาศ                 
รับสมัครสอบแข่งขันของหน่วยสอบที่ได้ก้าหนดไว้  ดังนี  
  ๑.  การขอรับใบสมัครสอบ 
                    ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถติดต่อขอรับใบสมัครสอบด้วยตนเอง ในวันที่ไปสมัครสอบ              
ณ  ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าลอด  ตั งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวัน
พฤหัสบดีที่  ๔  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ 
  ๒.  การกรอกใบสมัคร 
                     ผู้สมัครจะต้องกรอกรายการในใบสมัครให้ครบถ้วน  ถูกต้องตามความเป็นจริงและชัดเจน 
โดยยังไม่ต้องลงลายมือชื่อ  พร้อมทั งติดภาพถ่ายในใบสมัคร ๑ รูป  บัตรประจ้าตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน ๒ รูป 
รวมทั งส้าเนาวุฒิบัตรหรือใบรับรองและเอกสารอ่ืนๆ อีกตามความจ้าเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ 
นามสกุล  ในกรณีที่แนบส้าเนา  ให้น้าเอกสารฉบับจริงไปแสดงด้วย 
  ๓.  การยื่นใบสมัครสอบ 
                            ผู้สมัครจะต้องน้าใบสมัครและเอกสารต่างๆ ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัครที่โต๊ะตรวจ
เอกสาร  และลงลายมือชื่อในใบสมัครและบัตรประจ้าตัวผู้สมัครสอบแข่งขันต่อหน้ากรรมการรับสอบ  พร้อมทั ง
ยื่นบัตรประจ้าตัวประชาชนให้ตรวจสอบด้วย 
              ๔.  การตรวจสอบเอกสาร  เจ้าหน้าที่รับสมัครจะตรวจสอบเอกสาร ดังนี  
                          ๑)  ตรวจสอบภาพถ่ายตัวจริง และบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ 
                          ๒)  ตรวจสอบคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือเป็นคุณวุฒิที่ก้าหนด
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งของต้าแหน่งที่สมัครสอบหรือไม่ 
                          ๓)  ตรวจสอบว่ามีอายุครบ ๑๘ ปี หรือไม่ นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ 
                          ๔)  ตรวจสอบว่าไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร   
                          ๕)  ตรวจสอบลายมือชื่อในใบสมัคร บัตรประจ้าตัวผู้สอบแข่งขันกับบัตรประชาชน            
หรือบัตรอื่นๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานตามข้อ ๑)  ว่าเป็นลายมือชื่อบุคคลเดียวกัน 
              ๕.  การจ่ายค่าธรรมเนียมสอบ  
                       ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมส้าหรับต้าแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี  
    ๑)  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑    ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 
    ๒)  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒    ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 
    ๒)  ต้าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓    ค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท 
                          ผูส้มัครสอบที่จ่ายค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ ๑ ฉบับ               
ซึ่งจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  ๖.  การรับบัตรประจ้าตัวผู้สอบแข่งขัน 
                          เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจ้าตัวผู้เข้าสอบแข่งขันให้ ๑ ฉบับ  บัตรประจ้าตัวผู้สอบแข่งขันที่
สมบูรณ์จะต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกบัตร  และมีตราประทับระหว่างตอน (รอยต่อ)  ของบัตรประจ้าตัวผู้
สอบแข่งขัน  มีภาพถ่าย  และมีเลขรหัสประจ้าตัวผู้สอบแข่งขันชัดเจน  บัตรประจ้าตัวผู้สอบแข่งขันนี จะต้อง    
น้าไปในวันสอบ และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั งที่มีการติดต่อกับหน่วยสอบ 
 
 
               



 
    แผนผังขั นตอนในการรับสมัครสอบ    

      
        
  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    เมื่อสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์ ผู้สมัครสอบจะมีหลักฐานจากหน่วยรับสมัคร ดังนี  
                         ๑.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสอบ           จ้านวน ๑ ฉบับ 
                         ๒.  บัตรประจ้าตัวผู้สมัครสอบ                  จ้านวน ๑ ฉบับ            
        *  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ  ให้สอบถามเจ้าหน้าที่รับสมัครที่หน่วยรับสมัครได้ 
   

 

 

๑)  ขอรับใบสมัคร 

๒)  กรอกรายการ พร้อม
แนบเอกสาร 

 

๓) ยื่นใบสมัครสอบ 
ตรวจสอบหลักฐาน  

 

๔) จ่ายค่าธรรมเนียม 
 

๕) รับบัตรประจ้าตัว
สอบแข่งขัน  

 



 

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
 

๑. ข้อแนะน้าในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 
 

                  ๑.๑)  ติดตามข่าวการสอบ วันเวลาการรับสมัครสอบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบแข่งขัน การประกาศผลการสอบ การเรียกบรรจุ โดยติดต่อสอบถามด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ ้าลอด 
                  ๑.๒)  ควรเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้ครบถ้วน และกรอกข้อความ            
ที่เก่ียวข้องลงในใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน 
       ๑.๓)  ก่อนวันสอบควรเตรียมสถานที่พัก และศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบ และ
เมื่อถึงสนามสอบแล้ว ให้ตรวจดูแผนผังห้องสอบ ที่นั่งสอบ และอ่ืนๆ 
       ๑.๔)  ต้องน้าบัตรประจ้าตัวผู้สอบแข่งขัน และบัตรอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้   ได้แก่ 
บัตรประจ้าตัวประชาชน  บัตรประจ้าตัวข้าราชการ  บัตรประจ้าตัวพนักงานองค์กรของรัฐ บัตรประจ้าตัว
พนักงานส่วนท้องถิน่  บัตรประจ้าตัวพนักงานสุขาภิบาล  หรือบัตรประจ้าตัวทหารกองประจ้าการ  ไปในวันสอบ
ทุกครั ง  และในการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องน้าบัตรประจ้าตัวผู้สอบแข่งขันมาแสดงทุกครั งด้วย 
       ๑.๕)  หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – ที่อยู่ ให้แจ้งหน่วยสอบทุกครั ง 
 

  ๒.  การปฏิบัติในการสอบ 
      ๒.๑  ก่อนเวลาเข้าสอบ         
                                   ๑)  การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ ๒บี 
ยางลบ กบหรือมีดเหลาดินสอ และบัตรประจ้าตัวผู้สอบแข่งขัน ให้เรียบร้อยก่อนไปสอบ 
                                   ๒)  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม เช่น สุภาพสตรีควรสวมเสื อ 
กระโปรงที่สุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษควรสวมเสื อ กางเกง โดยสอดไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้ม
ส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพบุรุษชน นอกจากนี  ไม่ควรสวมเสื อยืด กางเกงยีนส์ เป็นต้น    
                               ๓)  ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาท ี
                               ๔)  ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล  และห้องสอบของตนเอง จากแผนผังห้องสอบที่นั่งสอบ 
และรออยู่ในบริเวณนั น 
                                ๕)  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการก้ากับห้องสอบ   
                                ๖)  หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบ ให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจ้า               
สนามสอบ 
                               ๗)  หากท้าบตัรประจ้าตัวผู้เข้าสอบหาย ให้รบีแจ้งประธานกรรมการกลางประจ้า
สนามสอบ เพ่ือท้าใบแทนบัตรประจ้าตัวผู้สอบแข่งขัน 
       ๒.๒  ก่อนเวลาสอบ 
                                ๑)  กรรมการก้ากับห้องสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย               
๑๕ นาท ี
                       ๒)  ห้ามน้าต้ารา เอกสาร หรือกระดาษ และสิ่งพิมพ์อ่ืนใด รวมทั งเครื่องมือสื่อสาร
อิเลคทรอนิกส์ใดๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ 

/๓)  ผู้เข้าสอบต้องแสดง... 



 
                       ๓)  ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ้าตัวผู้สอบแข่งขัน  หรือแสดงใบแทนบัตร
ประจ้าตัวผู้สอบแข่งขันควบคู่กับบัตรอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ มิฉะนั นจะมิได้รับอนุญาตให้
เข้าห้องสอบ 
                      ๔)  ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามท่ีนั่งสอบที่ก้าหนดให้ 
                      ๕)  นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชนในขณะที่ผู้เข้าสอบ ๒ คนถูก
ก้าหนดให้เป็นตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพของข้อสอบ และตรวจนับจ้านวนข้อสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่คุม
สอบ 
                      ๖)  รับแจกกระดาษค้าตอบและข้อสอบจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากได้รับ
กระดาษค้าตอบที่มีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบน้าไปเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                      ๗)  ห้ามผู้เข้าสอบท้าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ 
                      ๘)  เขียนชื่อ – ชื่อสกุล รหัสเลขประจ้าตัวผู้เข้าสอบ และลงลายมือชื่อในปกหน้าของ
ข้อสอบ เมื่อได้รับค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                      ๙)  อ่านข้อแนะน้า ค้าชี แจงทั่วไป และตัวอย่างในการตอบที่ปกหน้าและปกหลัง ถ้า
ไม่เข้าใจให้ชักถามเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                     ๑๐)  กรอกข้อมูลต่างๆ บนหัวกระดาษค้าตอบให้ครบถ้วน ได้แก่ รหัสเลขประจ้าตัวผู้
เข้าสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ห้อง วันที่สอบ และเวลา 
                     ๑๑)  ใช้ดินสอด้า ๒บี หรือ ๒บี ขึ นไป ระบายรหัสประจ้าตัวผู้เข้าสอบ และรหัสวิชา
ที่สอบในกระดาษค้าตอบ 
                     ๑๒)  ตรวจทานการระบายรหัสประจ้าตัวผู้เข้าสอบให้ครบ      และรหัสวิชาสอบให้
ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
                     ๑๓)  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าสั่งและข้อแนะน้าของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
 

                ๒.๓  ในเวลาสอบ 
                     ๑)  เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                     ๒)  ตรวจสอบจ้านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไมค่รบหรือหน้าใดพิมพ์              
ไม่ชัดเจน  ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทันทีเพ่ือเปลี่ยนฉบับใหม่ 
                     ๓)  เมื่อมีค้าสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากเจ้าหน้าที่คุมสอบให้รีบปฏิบัติตาม
ทันที 
                    ๔)  ลงมือท้าข้อสอบโดยปฏิบัติตามค้าสั่งและข้อแนะน้าของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
รวมทั งระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
                    ๕)  ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทด หรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบให้ท้าในที่ว่าง
ของกระดาษข้อสอบ 
                    ๖)  เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ้าเป็นห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ นเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 

/๗)  เมื่ออยู่ในห้องสอบ... 



 
                    ๗)  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                    ๘)  ห้ามสูบบุหรี่หรอืรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในห้องสอบ 
                    ๙)  ลงลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
                    ๑๐)  ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ้าตัวผู้เข้าสอบแข่งขัน  หรือแสดงใบแทนบัตร
ประจ้าตัวผู้สอบแข่งขันควบคู่กับบัตรอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบว่าผู้เข้า
สอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบจากการดูตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผู้
เข้าสอบกับลายมือชื่อในบัตร 
                  ๑๑)  ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว  ๓๐  นาที  จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั น 
     ๑๒)  หากกระท้าการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท้าการทุจริตในการสอบ 
วิชาใด  เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตกในวิชานั น 
                     ๑๓)  ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกค้าตอบของตน 
                     ๑๔)  เมื่อหมดเวลาท้าค้าตอบ  ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษค้าตอบ  ให้นั่งรอ
เจ้าหน้าที่คุมสอบไปตรวจนับกระดาษค้าตอบ  แบบทดสอบ  จึงจะออกาจากห้องสอบได้ 
 

         ๒.๔  หลังเวลาสอบ 

                ๑)  หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักรออยู่ในบริเวณสนามสอบ 
หรือไมไ่กลจากสนามสอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวของการสอบ ซึ่งอาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 
                ๒)  เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั น  ควรส้ารวจสิ่งของที่น้ามาให้ครบก่อนกลับที่พักผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี   หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือ
อาจไม่ได้รับการตรวจกระดาษค้าตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้และอาจถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

๓. ข้อแนะน้าในการระบายรหัสกระดาษค้าตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

        ๓.๑  ผู้เข้าห้องสอบต้องกรอกรหัสเลขประจ้าตัวสอบ รหัสวิชาที่สอบ และระบายวงกลม
รหัสเลขประจ้าตัวผู้สอบทั งให้ครบถ้วน  และรหัสวิชาให้ครบ  ลงในกระดาษค้าตอบให้ถูกต้องครบถ้วน และห้าม
ขีดหรือเขียนข้อความอ่ืนใดลงไป  นอกเหนือจากท่ีก้าหนดไว้ให้ 
                     ๓.๒  การกรอกรหัสเลขประจ้าตัวผู้เข้าสอบและรหัสวิชาที่สอบ ให้ผู้เข้าสอบระบายวงกลม
ให้ด้าเต็มวงกลม โดยทับตัวเลขตามช่องแต่ละช่องให้ถูกต้องตรงกันกับเลขประจ้าตัวของผู้เข้าสอบ และรหัสวิชาที่
สอบ 
                      ๓.๓  ด้านหลังของกระดาษค้าตอบจะเป็นค้าอธิบายพร้อมตัวอย่างปรากฏอยู่ ผู้เข้าสอบ
ไม่ต้องระบายทับหรือระบายรหัสใหม่เป็นอันขาด 
                      ๓.๔  การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษค้าตอบ ถ้าระบายผิดหรือต้องการระบาย
วงกลมใหม่ ให้ลบของเดิมให้สะอาดจนหมดรอยด้า และระบายตัวเลือกใหม่ 
                      ๓.๕  การระบายรหัส หากผู้เข้าสอบไม่ระบาย ระบายผิด ระบายจาง ระบายไม่ครบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ตรวจคะแนนให้ และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง    

 


