
 
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 
 

 ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะด าเนินการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งต่างๆ อาศัยอ านาจตาม
ความในประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 25 60         
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ประกอบ
มติคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่    
3 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
 1. ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตรำว่ำงที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ 
  คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
โดยแบ่งเป็นกลุ่มภาค/เขต จ านวน 10 เขต (เพ่ือประโยชน์ในการสมัครสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี และการ
บรรจุแต่งตั้ง) ตามต าแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนี้ 
  1.๑ กลุ่มภำคกลำง เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี          
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง) โดยมีต าแหน่งที่
เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคกลำง เขต 1” 
แนบท้ายประกาศนี้ 
  1.๒ กลุ่มภำคกลำง เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี    
จังหวัดตราด  จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสระแก้ว) 
โดยมีต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับ
สมัครภำคกลำง เขต 2” แนบท้ายประกาศนี้ 
  1.๓  กลุ่ มภำคกลำง เขต ๓  (ประกอบด้วยจั งหวัดกาญจนบุ รี   จั งหวัดนครปฐม           
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร       
จังหวัดสุพรรณบุรี ) โดยมีต าแหน่งที่ เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม       
“บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคกลำง เขต 3” แนบท้ายประกาศนี ้
  1.4 กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดขอนแก่น  
จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดมหาสารคาม) โดยมีต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร      
อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1” 
แนบท้ายประกาศนี้ 
  1.๕ กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดยโสธร     
จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดอ านาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีต าแหน่งที่
เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม  “บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2” แนบท้ายประกาศนี้ 

 
/1.6 กลุ่มภาคตะวัน..... 

 

 
ร่ำง 
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  1.๖ กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓ (ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม  จังหวัดบึงกาฬ         
จังหวัดเลย  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองบัวล าภู  จังหวัดอุดรธานี) โดยมีต าแหน่งที่
เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม  “บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3” แนบท้ายประกาศนี้ 
  1.๗ กลุ่มภำคเหนือ เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดน่าน       
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดล าปาง  จังหวัดล าพูน) โดยมีต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคเหนือ เขต 1” แนบ
ท้ายประกาศนี ้
  1 .๘  กลุ่ ม ภ ำค เห นื อ  เขต  ๒  (ป ระกอบ ด้ วย จั งห วั ดก าแพ ง เพช ร  จั งห วั ด ตาก               
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  
จังหวัดอุทัยธานี ) โดยมีต าแหน่งที่ เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม         
“บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคเหนือ เขต 2” แนบท้ายประกาศนี ้
  1.๙ กลุ่มภำคใต้ เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่  จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยมีต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะ
บรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคใต้ เขต 1” แนบท้ายประกาศนี้ 
  1.๑๐ กลุ่มภำคใต้ เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดตรัง  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี            
จังหวัดพัทลุง  จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล) โดยมีต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุ
แต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคใต้ เขต 2” แนบท้ายประกาศนี้ 
 

 2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติ” ท้ายประกาศนี้ 
 

 3. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 

  3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
        ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ         
พนักงานเทศบาล ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2544 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล          
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่      
22 พฤศจิกายน 2544  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ      
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

 /(6) ไม่เป็นผู้….. 



- 3 - 
 
   (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน    
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล        
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (10) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (11) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (12) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น 
   (13) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น 
   (14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   ส าหรับพระภิ กษุหรือสามเณ ร ทางราชการไม่ รับสมั ครสอบและไม่อาจให้              
เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามหนังสือ      
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้ อ 5 
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 

  3.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   (1) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบก่อนหรือในวันปิดรับสมัครสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชตี ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำค/เขต” ตำมข้อ 1  
   (2) ผู้สมัครสอบในต าแหน่ง“ครูผู้ช่วย”และ“ครูผู้ดูแลเด็ก”นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้    
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
   (3) ผู้สมัครสอบในต าแหน่ง “นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว
ต้องมใีบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา 
   (4) ผู้สมัครสอบในต าแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว 
ต้องมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
   (5) ผู้สมัครสอบในต าแหน่ง “วิศวกรโยธาปฏิบัติการ” หรือ “วิศวกรเครื่องกล
ปฏิบัติการ” หรือ “วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ” หรือ “วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) 
แล้วต้องมใีบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
   (6) ผู้สมัครสอบในต าแหน่ง “สถาปนิกปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว  
ต้องมใีบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
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 4. กำรรับสมัคร 
  4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2560       
ถึงวันที่ 1 กันยำยน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) เปิดเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน อปท.” 
   (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้โดยอัตโนมัติ 
   (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ยูเอสบี        
แฟลชไดรฟ หรือ Diskette เป็นต้น เพ่ือน าไปพิมพ์ในภายหลัง 
   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลไม่ได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครและยืนยันการสมัครในครั้งแรกได้ 
  4.2 การช าระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครสอบสามารถช าระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
   (1) การช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์  
    ผู้สมัครสอบน าแบบฟอร์มการช าระเงินตามข้อ 4.1 (3) ไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 ภายใน
เวลาท าการของธนาคารกำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
และได้ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวัน เวลำ ที่ก ำหนด โดยให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 
   (2) การช าระเงินผ่านเครื่อง ATM (โดยการสแกนบาร์โค้ด) ธนาคารไทยพาณิชย์ 
    ผู้สมัครที่มีบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถเลือกช าระเงินผ่านเครื่อง 
ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 โดยน าแบบฟอร์ม
การช าระเงินตามข้อ 4.1 (3) ไปท ารายการช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ เลือกรายการ 
“เติมเงิน/ช าระเงิน/บาร์โค้ด” สแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่ ในแบบฟอร์มการช าระเงินตามข้อ 4.1 (3)     
ตรวจสอบความถูกต้องบนหน้าจอ แล้วกดยืนยันการช าระเงิน  โดยต้องช าระเงินภายในเวลา 21.00 น.      
ของวันที่ 2 กันยายน 2560 และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
   (3) การช าระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน SCB Easy Net   
    ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้ลงทะเบียน (Register) 
ขอใช้บริการ SCB Easy Net แล้ว สามารถเลือกช าระเงินผ่านทางเว็บไซด์ www.scbeasy.com แล้วเลือกเมนู     
“ช าระเงินและ e-Bill” และเข้าไปที่หัวข้อย่อยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว้ โดยต้องช าระเงินภายใน
เวลา 21.00 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2560 และให้พิมพ์หน้ายืนยันการช าระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็น
หลักฐาน 
  4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
   (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท 
   (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน 20 บาท 
   ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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  4.4 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ  (การก าหนด          
เลขประจ าตัวสอบโดยการสุ่ม) และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อม เลขประจ าตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่          
4 กันยายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจ ำตัวสอบ” 
แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจ าตัวสอบลงในกระดาษ A4 โดยผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน และติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของใบสมัครสอบ เพ่ือน าไปยื่นและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบใน
วันสอบ 
  4.5 ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น (ตาบอดทั้งสองข้าง) ตามประกาศกระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 
ข้อ 4 (1) จะจัดให้เข้าสอบที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร หรือในสถานที่ ที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ก าหนดเท่านั้น 
 

 5. เงื่อนไขกำรสมัคร 
  5.1 ในกำรสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียว
เท่ำนั้น เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก 
  5.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต ำแหน่ง และเลือกกลุ่มภำค/เขต ที่สมัครสอบได้
เพียง 1 กลุ่มภำค/เขต เม่ือสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ (ผู้สมัครจึงต้องละเอียด รอบคอบ และตรวจสอบ 
การพิมพ์ชื่อ – สุกล เลขประจ าตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้อง) 
  5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
สมัครสอบตามข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิด
รับสมัคร คือ วันที่ 1 กันยำยน 2560 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย 
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
  5.4 การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน     
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
  5.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือหำกภำยหลังผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือตรวจ
พบว่ำเอกสำรและหรือหลักฐำนคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ 
ให้ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับกำรบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
 

 6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
  คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ
เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)   
ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com หัวข้อ “รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ
ภำค ก ภำค ข” และจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 8 กันยายน 2560 
ส าหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศเมื่อผู้สมัครสอบได้สอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์  
ในข้อ 9 ของประกาศรับสมัครนี้ 
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 7. หลักสูตรวิธีกำรสอบ 
  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 3 ภาค รายละเอียดตามที่ได้ก าหนดไว้ใน “หลักสูตรและ
วิธีกำรสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี ้ดังนี้ 
  ๗.๑ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตาม
ระดับต าแหน่ง ดังนี้ (รายละเอียดตามที่ได้ก าหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี้) 
   (๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
    เป็นการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุป
ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรื อสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือ
ให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 
   (2) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
    เป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา 
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และระเบียบ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
   (3) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน) 
    เป็นการสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า  
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 
   (4) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) 
            เป็นการสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ทางการอ่าน การสรุป
ความ การตีความ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 
 

  ๗.๒ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง (ภำค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน) 
   เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องสอบความรู้
ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น รายละเอียดตามที่ได้ก าหนด
ไว้ใน “หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ๗.๓ ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ 
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รายละเอียดตามที่ได้ก าหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน” 
   ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกต ำแหน่งต้องสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) และ
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง (ภำค ข) ก่อน  แล้วจึงให้ผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทั่วไป (ภำค ก) และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง (ภำค ข) ตำมเกณฑ์ในข้อ 9 แล้ว       
จะต้องยื่นหลักฐำนเข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบในภายหลัง 
ทางเว็บไซด์ http://www.dlaapplicant2560.com หัวข้อ “ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบภำค ค”  

/8. หลักฐานและ... 
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 8. หลักฐำนและเอกสำรที่ต้องย่ืนในวันสอบ    
  8.1 วันสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่ง (ภำค ข) ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพ่ือเข้าสอบ    
หากไม่น ามาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 
   (1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาด า ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย 
   (2) บัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก       
ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ 
   (3) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  
 

*** หำกขำดหลักฐำนข้อใดข้อหนึ่งตำมข้อ (1) และ (2) ไม่มีสิทธิเข้ำสอบ*** 
 

  8.2 วันสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค)  เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ต้องยื่นและส่งมอบหลักฐานและเอกสารให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบ       
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ดังนี้ 
   (1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาด า ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย จ านวน 1 ฉบับ 
   (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ซึ่งปรากฏ     
รูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
   (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
   (4) ส าเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่  1 กันยายน 2560         
จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย    
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
   (5) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต้องไม่หมดอายุ)  จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
    (5.1) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (กรณีสมัครสอบต าแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูผู้ดูแลเด็ก)  
    (5.2) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา 
(กรณีสมัครสอบต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ) 
    (5.3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (กรณีสมัครสอบต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) 
    (5.4) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด (กรณีสมัครสอบต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ หรือวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ หรือวิศวกรไฟฟ้า
ปฏิบัติการ หรือวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
    (5.5) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
ก าหนด (กรณีสมัครสอบต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ) 
 
 

/(6) ใบรับรองแพทย์... 
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   (6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2545  ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่       
7 พฤศจิกายน 2545 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังต่อไปนี้ 
    - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - วัณโรคในระยะอันตราย 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (7) เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมส าเนาอย่างละ 2 ฉบับ คือ 
    - หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) หรือ 
    - ใบส าคัญ (แบบ สด. 9) หรือ 
    - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
                                  (แบบ สด. 43) 
   (8) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)           
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
  *** ส ำเนำหลักฐำน เอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง”           
ลงลำยมือชื่อและลำยมือชื่อตัวบรรจง วันที่ พร้อมเขียนชื่อต ำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ ำตัวสอบ
ก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำรทุกหน้ำ*** 

*** ผู้สมัครใดไม่ยื่นหลักฐำนหรือเอกสำรข้อใดข้อหนึ่ง ไม่มีสิทธิเข้ำสอบ*** 
 

 9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
     ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)        
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)   
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 

 10. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มภาค/เขต ตามที่ผู้สอบแข่งขันได้ ได้ยื่น  
สมัครสอบไว้ โดยในแต่ละกลุ่มภาค/เขต จะจัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ      
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ         
(วัน เวลา ในการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต)  
   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 
เว้นแต่กรณีที่มีการเรียกผู้สอบแข่งขันมารายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชี และองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นนั้น ส่งเรื่องเพ่ือขอความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งนั้นแล้ว แต่อยู่ ในระหว่างการขอความเห็นชอบ   
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ให้ขยายอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นออกไปอีกไม่เกิน 30 วัน โดยถือเอาวันที่
ไปรษณีย์ลงรับหรือการลงรับหนังสือตามระเบียบการนั้นเป็นหลักฐาน 

/11. การใช้บัญชี... 
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 11. กำรใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
   11.1 ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใดของบัญชีกลุ่มภาค/เขตใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เรียงตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขต นั้น ในต าแหน่งที่สอบได้ โดยได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามบัญชีต าแหน่งที่เปิดรับสมัครของภาค/เขตนั้น       
ที่ระบุไว้ในข้อ 1 
   11.2 ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะต้องด ารงต าแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานราชการอ่ืนได้   
   ๑1.๓ ส าหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน จะรับโอนเฉพาะอายุราชการ โดยจะบรรจุและแต่งตั้ง ในต าแหน่งที่สอบได้ในระดับและเงินเดือน
ตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัครนี้ เท่านั้น 

11.4 การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือประโยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ให้กระท าได้เฉพาะกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต าแหน่งที่ประสงค์ใช้การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น เป็นต าแหน่งว่าง
ภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันแล้ว และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ต าแหน่งประเภททั่วไปในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้         
ในต าแหน่งประเภทวิชาการ จึงจะสามารถขอหนังสือรับรองผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือย้ายข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยมิต้องเรียงล าดับที่ 
  11.5 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มภาคเขตใด ให้ใช้เพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะกลุ่มภาค/เขตนั้น 
เว้นแต่ต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งใน กลุ่มภาค/เขตนั้น ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น  
มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือเรียก       
ผู้ที่อยู่ในล าดับแรกที่อาจได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งนั้นของทุกกลุ่มภาค/เขตอ่ืนโดยความสมัครใจ       
มาแสดงความประสงค์เพ่ือขอรับการประเมินในการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างนั้น 
  เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมีต าแหน่งว่าง จะใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
อ่ืนซึ่งเป็นประเภทเดียวกันที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันที่ผู้นั้น           
มีคุณวุฒิในใบสมัครสอบแข่งขันตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตนั้น 
หากไม่มี จะใช้ในกลุ่มภาค/เขตอ่ืน ตามความวรรคหนึ่งโดยอนุโลมต่อไป  
  11.6 การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่มีระดับสูงกว่ามาบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต าแหน่งที่ขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็น
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และผู้นั้นมีคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน      
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และ
ในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของบัญชีกลุ่มภาค/เขต ในต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่ง        
ที่เก่ียวข้องเก้ือกูลตามข้อ 11.5 โดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปด ารงต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าด้วย 
 

 12. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีเฉพำะรำย 
    ผู้ใดได้รับการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้ 
    12.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง  เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือ     
บรรจุแต่งตั้ง 
    12.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ก าหนด  โดยมี
หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

/12.3 ผู้นั้นมีเหตุ... 




