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ประกาศเทศบาลตําบลม�วงน�อย 
เรื่อง  กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ  

เพ่ือเลือกสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ�างตามภารกิจ 
เพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป ความรู�ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน&ง 

และความรู�ความเหมาะสมกับตําแหน&ง  ประจําป' 2558 
**************** 

  อาศัยความในข�อ 5 ตามประกาศเทศบาลตําบลม&วงน�อย เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา
และเลือกสรรเป�นพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลม&วงน�อย  อําเภอป0าซาง  จังหวัดลําพูน  ลงวันท่ี  29  มิถุนายน  
2558  จึงกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบดังต&อไปนี้ 

  (ก)  กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ 
 ให�ผู�สมัครสอบ เข�าสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป ความรู�ความสามารถเฉพาะ
สําหรับตําแหน&งและความรู�ความเหมาะสมกับตําแหน&ง ประจําป' 2558 ตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบ               
ตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้  (ผนวก ก) 

 (ข)  ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
  1.  การสอบแข&งขัน จะใช�วิธีสอบข�อเขียนตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสมรรถนะและวิธีการสอบ 
ท้ังนี้ให�ผู�สมัครสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย&างเคร&งครัด  
  2.  ให�ผู�สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   2.1 ต�องแต&งกายให�สุภาพเรียบร�อยตามประเพณีนิยม  และประพฤติตนเป�นสุภาพชน 
ผู�สอบท่ีสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข&า (ยกเว�นเครื่องแบบ) เสื้อไม&มีแขน หรือรองเท�าแตะ ชนิดฟองน้ําจะไม&ได�รับ
อนุญาตให�เข�าห�องสอบ 

2.2 ต�องนําบัตรประจําตัวท่ีพิมพAจากระบบ พร�อมติดรูปถ&ายหน�าตรง ขนาด 1×1.5 นิ้ว 
ไปแสดงควบคู&กับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีรูปถ&าย ลายมือชื่อ และ               
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
หนังสือเดินทาง (Passport) ในวันสอบ หากไม&มีบัตรหรือเอกสารดังกล&าวแสดงตนในการเข�าสอบ ให�ใช�ใบรับคําขอ
มีบัตรใหม& หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับคําขอมีบัตรใหม& 
หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวท่ีรับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจําตัว
ประชาชนข�าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ ฉบับจริงไปแสดงแทน ท้ังนี้ หากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ไม&ตรงกับฐานข�อมูลการสมัครสอบ จะไม�ได�รับอนุญาตให�เข�าสอบ 

2.3 ห�ามนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสAทุกชนิด เช&น โทรศัพทAเคลื่อนท่ี (มือถือ) วิทยุ
ติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป�นต�น รวมท้ังตํารา หนังสือ บันทึกข�อความ หรือวัสดุอุปกรณAอ่ืน เช&น กระเปNาสะพาย 
เครื่องคํานวณ อุปกรณAท่ีใช� คํานวณได� เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข�าห�องสอบโดยเด็ดขาด                    
หากพบว&า ผู�ใดนําเข�าห�องสอบ จะถือว&าเจตนากระทําการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม&รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
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2.4 ต�องเข�าสอบ ตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบท่ีกําหนดไว� และต�องจัดหาเครื่องเขียน 
หรือวัสดุอุปกรณA ซ่ึงประกาศไว�ในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบไปเอง ท้ังนี้ ถือเป�นหน�าท่ีของผู�สอบ                
ท่ีจะต�องทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบของตนเอง 

2.5 ห�ามเข�าห�องสอบก&อนได�รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ และ                  
ผู�สอบท่ีไปถึงห�องสอบหลังจากท่ีได�เริ่มสอบแล�ว 30 นาที จะไม�ได�รับอนุญาตให�เข�าห�องสอบ  

2.6 ต�องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ ห�องสอบ และสถานท่ีสอบท่ีเทศบาลตําบลม&วงน�อย 
กําหนดให� 

2.7 อนุญาตให�นําสิ่งของเข�าห�องสอบได�เฉพาะบัตรประจําตัวสอบท่ีมีรูปถ&าย และ            
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ดินสอ 
ยางลบ ปากกา และกระเปNาเงินใบเล็ก เท&านั้น 

2.8 ต�องใช�กระดาษคําตอบท่ีเทศบาลตําบลม&วงน�อย จัดให�โดยเฉพาะ หากผู�ใด               
ลงลายมือชื่อ และทําตอบในกระดาษคําตอบท่ีไมใช&ของตนเองจะไม&ได�รับการตรวจให�คะแนน 

2.9 ห�ามผู�สอบคัดลอกข�อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจาก             
ห�องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ0าฝVนจะถือว&ากระทําการทุจริต 

2.10 จะต�องถูกยุติการทําตอบ หากพบว&าผู�ใดไม&ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบฯ 
ข�อ 2.1 ข�อ 2.2 ข�อ 2.3 ข�อ 2.6 หรือข�อ 2.9 แต&จะออกจากห�องสอบได�เม่ือหมดเวลาทําตอบ รวมท้ัง               
จะไม&ได�รับการตรวจให�คะแนนสําหรับบุคคลผู�นั้น  

2.11 ต�องเชื่อฟXงและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของหัวหน�าห�องสอบ หรือ
เจ�าหน�าท่ีคุมสอบโดยเคร&งครัด 

2.12 เม่ืออยู&ในห�องสอบ ห�ามพูดหรือติดต&อกับผู�สอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และ           
ห�ามออกจากห�องสอบ เว�นแต&จะได�รับอนุญาตและอยู&ในความดูแลของหัวหน�าห�องสอบ หรือเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ  

2.13 ต�องหยุดทําตอบทันที เม่ือหมดเวลาทําตอบ และหัวหน�าห�องสอบหรือเจ�าหน�าท่ี 
คุมสอบสั่งให�หยุดทําตอบ แต&จะออกจากห�องสอบได�ต&อเม่ือหัวหน�าห�องสอบ หรือเจ�าหน�าท่ีคุมสอบได�อนุญาตแล�ว 
ผู�ใดไม&ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบฯ หรือผู�ใดมีพฤติกรรมท่ีส&อไปทางทุจริต หรือ พยายามทุจริตการสอบ 
จะไม&ได�รับอนุญาตให�เข�าห�องสอบ หรือต�องยุติการสอบสําหรับบุคคลผู�นั้น และคณะกรรมการดําเนินการสอบ             
เพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป และความรู�ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน&ง อาจพิจารณาให�เป�น                    
ผู�มีลักษณะต�องห�ามท่ีจะเข�ารับราชการเป�นพนักงานจ�างตามภารกิจ         

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

                                                 (นายเสกสรร   ลังกาพินธA) 
                                                 นายกเทศมนตรีตําบลม&วงน�อย 
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ตําแหน&ง ผู�ช&วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 
สถานท่ีสอบ  สํานักงานเทศบาลตําบลม&วงน�อย อําเภอป0าซาง จังหวัดลําพูน 

 
วัน  เวลา วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ ห�องสอบ อุปกรณAท่ีใช�ใน

การสอบ 
วันศุกรAท่ี 

24  กรกฎาคม 2558 
เวลา 

09.00 - 10.00 น. 
 
 

10.00 – 12.00 น. 

 
 
 
-ภาคความรู�ความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก) 
 
-ภาคความรู�ความสามารถท่ี
ใช�เฉพาะสําหรับตําแหน&ง 
(ภาค ข) 

 
001-004 

 
 

001-004 

 
 
 
ห�องประชุมสภา
เทศบาลตําบลม&วงน�อย 
 
ห�องประชุมสภา
เทศบาลตําบลม&วงน�อย 
 

-ดินสอดํา 
ขนาด 2 บี หรือ
มากกว&า 
-ปากกาน้ําเงิน 
-ปากกาแดง 
-ไม�บรรทัด 
-ยางลบ 
-น้ํายาลบคําผิด 

วันศุกรAท่ี 
24  กรกฎาคม 2558 

เวลา 
13.00 - 16.00 น. 

 

 
 
 
-ภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน&ง (ภาค ค) 

 
001-004 

 
 
 
ห�องประชุมสภา
เทศบาลตําบลม&วงน�อย 
 

 

 

ผนวก ก 


