
 
 

 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 
 เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหาร 

สวนตำบลคลองศก และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
........................................................... 

  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลคลองศก ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
เปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลคลองศก ในตำแหนง คนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัด จำนวน         
๑ อัตรา เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม ๒๕๖4 นั้น 

  องคการบริหารสวนตำบลคลองศก จึงประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ 
การสอบ ดังตอไปนี้ 

 ๑. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเปนพนักงานจางขององคการบริหาร 
สวนตำบลคลองศก และกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

  ใหผูสมัครสอบเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล
คลองศก ตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้ 

 ๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  ๒.๑ การสอบแขงขันจะใชวิธีสอบขอเขียนตามที่กําหนดไวใน ภาคผนวก ข ของประกาศ 

องคการบริหารสวนตำบลคลองศก ลงวันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจาง ท้ังนี้ ใหผูสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบอยางเครงครัด 

  ๒.๒ ใหผูสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   ๑) ผูเขาสอบตองแตงกายตามระเบียบท่ีกำหนด ดังนี้ 
    ๑.๑) การแตงกายของผูเขาสอบสุภาพสตรี สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อโปโลแขนส้ัน 

หรือแขนยาว กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีสุภาพ (ตองไมเปนผายีนส) สอดชายเสื้อใหเรียบรอย และสวม
รองเทาหุมสนเทานั้น  

    ๑.๒) การแตงกายของผูเขาสอบสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อโปโลแขนส้ัน 
หรือแขนยาว กางเกงขายาวสีสุภาพ (ตองไมเปนผายีนส) สอดชายเสื้อใหเรียบรอย และสวมรองเทาหุมสน
เทานั้น 

   ๒) ผูเขาสอบตองนำบัตรประจำตัวผูสมัครสอบที่กรรมการรับสมัครออกใหในวัน 
รับสมัครไปแสดงคูกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให ซ่ึงมีรูปถายและเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ตอคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบทุกครั้งที่มีการสอบ หากขาด
หลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง จะไมอนุญาตใหเขาสอบ   

  ๓) อนุญาตใหนําสิ่งของเขาหองสอบไดเฉพาะบัตรประจําตัวผูสมัครสอบและบัตรประจําตัว
 ประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให ปากกาสีน้ำเงิน เทานั้น และหากจะนําสิ่งของ ไดแก นาิกา กุญแจรถ  
 รีโมทรถยนต กระเปาเงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิด เขามาในหองสอบ ใหใสถุงพลาสติกใสและวางไวใตเกาอ้ี 
 ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย องคการบริหารสวนตำบลคลองศก จะไมรับผิดชอบใดๆ 
 ท้ังสิ้น 
 

/๔) หามนํา … 
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   ๔) หามนํา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณท่ีใชคํานวณได 
 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเอกสาร ตํารา หนังสือ บันทึกขอความ กระเปา หรืออุปกรณอื่นใด นอกเหนือจาก
 ขอ ๓) เขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากพบวาผูใดนําเขาหองสอบ จะถือวาสอเจตนากระทําการทุจริตและจะตอง 
 ถูกยุติการสอบ โดยตองนั่งอยูในหองสอบนั้นจนกวาจะหมดเวลาสอบ และจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 
   ๕) ตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว และตองจัดหาเครื่องเขียน 
 หรือวัสดุอุปกรณ ตามที่ประกาศไวในกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบไปเอง ทั้งนี ้ ถือเปนหนาที่ของผูสอบ 
 ท่ีจะตองทราบวัน เวลา และสถานท่ีสอบของตนเอง 
   ๖) หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที ่คุมสอบ 
 โดยจะเรียกผูสอบเขาหองสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที และผูสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลา 
 ท่ีกําหนดใหเริ่มสอบไปแลว ๓๐ นาที จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
   ๗) หลังจากเริ่มเวลาสอบแลว ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ 
 หากผูใดออกจากหองสอบกอนเวลาดังกลาว จะถือวาไมปฏิบัติตามระเบียบเกี ่ยวกับการสอบและจะไมไดรับ 
 การตรวจใหคะแนน 
   ๘) ตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบ หองสอบ สถานที่สอบ วัน และเวลาสอบท่ีองคการบริหาร
 สวนตำบลคลองศกกําหนด ผูใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดหองสอบ ผิดสถานที่สอบ ผิดวันและเวลาสอบ หากตรวจ
 พบหลังจากเริ่มเวลาสอบแลว จะตองถูกยุติการสอบ และไมอนุญาตใหออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ 
 รวมท้ังจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบ 
   ๙) ตองใชกระดาษคําตอบท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองศกจัดใหโดยเฉพาะ หากผูใด
 ลงลายมือชื่อและทําตอบในกระดาษคําตอบท่ีไมใชของตนเอง จะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 
   ๑๐) หามผูสอบคัดลอกขอสอบ ฉีกแบบทดสอบ นําแบบทดสอบ หรือนํากระดาษคําตอบ 
 ออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากผูใดฝาฝน จะถือวากระทําการทุจริต และจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 
   ๑๑) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนําของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ี 
 คุมสอบท่ีไมขัดกับระเบียบเก่ียวกับการสอบนี้ โดยเครงครัด 
   ๑๒) ตองหยุดทําตอบทันที เมื่อหมดเวลาทําตอบ และหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ี 
 คุมสอบสั่งใหหยุดทําตอบ แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ีคุมสอบไดอนุญาตแลว 
  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเกี ่ยวกับการสอบนี ้ หรือผูใดมีพฤติกรรมที ่สอไปในทางทุจริต 
 หรือพยายามกระทําการทุจริตในการสอบ หรือกระทําการใด ๆ ที่เปนการรบกวนผูสอบคนอื ่นๆ ในระหวาง 
 การสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ หรือตองยุติการสอบสําหรับบุคคลผูนั ้น และจะออกจากหองสอบได 
 ตอเมื่อหมดเวลาสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางฯ อาจจะพิจารณาสั่งงด 
 การตรวจใหคะแนนหรืออาจพิจารณาใหเปนผูมีลักษณะตองหามท่ีจะเขารับการจางเปนพนักงานจาง 

หากมีขอสงสัยหรือโตแยงในประกาศฉบับนี้ ใหถือผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง เปนท่ีสุด 

 

 

/องคการบริหาร … 
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                     องคการบริหารส วนตำบลคลองศก จะประกาศรายชื ่อผ ู ผ านการสรรหาและเล ือกสรร 
เปนพนักงานจาง ในวันพุธท่ี 2 มิถุนายน ๒๕๖4 ณ องคการบริหารสวนตำบลคลองศก และทางเว็บไซต 
www.klongsok.go.th 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

         ประกาศ ณ วันท่ี  2  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 
                  (นายภิรมย จัตตามาศ) 
      ผูอำนวยการกองชาง รักษาราชการแทน 
                                                      ปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองศก 

                    ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลคลองศก  

ตำแหนง คนงานทั่วไป สำนักปลัด 

(แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลคลองศก ลงวันที่  2  มถิุนายน 2564) 

                                                               ------------------------------------------------ 

เลขประจำตัวสอบ ช่ือ – สกุล สถานท่ีสอบ แถวท่ี ลำดับท่ี 

ในแถว 

หมายเหตุ 

01 นายสมเจตน  ทีปะปาล หองประชุม อบต.คลองศก 1 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงกําหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพ่ือเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลคลองศก  

ตำแหนง คนงานทั่วไป สงักัด สำนักปลัด 

(แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตำบลคลองศก ลงวันที่  2  มถิุนายน 2564) 

 

วัน เวลาสอบ วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณท่ีใช 
วันศุกรท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
ภาคเชา เวลา ๐๙.0๐ – ๑0.0๐ น. 
   

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  
 

หองประชุมองคการบริหารสวน
ตำบลคลองศก 

ใหผูสมัครนำบัตรประจำตัว
ผูสมัครสอบมาแสดงคูบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ี
ทางราชการออกให ซ่ึงปรากฏ
รูปถายและหมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
ตอกรรมการหรือเจาหนาท่ี 
คุมสอบ ในวันสอบขอเขียน 

วันศุกรท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
ภาคเชา เวลา 10.0๐ – 11.๐๐ น. 

ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
(ภาค ข.) 

วันศุกรท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
ภาคบาย เวลา 13.3๐ – 14.30 น. 

ภาคความเหมาะกับตำแหนง (ภาค ค.) หรือสอบ
สัมภาษณ 
 

 
หมายเหตุ : คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง จะนำคะแนนภาคความเหมาะกับตำแหนง (ภาค ค.) หรือสอบสัมภาษณ มาพิจารณาเม่ือผูเขารับ 
การสรรหาและเลือกสรรมีผลคะแนนการสอบขอเขียนภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) ไมต่ำกวารอยละ 60 

 
 


