
 

 

ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

เรื่อง ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

 
***************************** 

  

 ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี   ได้ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  13  ต าแหน่ง จ านวน 13  อัตรา  ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็ญ  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ็ญ  ลงวันที่  17  ธันวาคม  2556 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ็ญ  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  24  
กุมภาพันธ์  2557  นั้น 
 

 อาศัยอ านาจตามข้อ 8.2 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง  
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2555  ลงวันที่  
12  กันยายน  2555  ประธานกรรมการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  จึงก าหนดวัน  เวลา  
สถานที่สอบแข่งขัน  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  ดังรายละเอียดดังนี้  

1.สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข)  ในวันเสาร์ที่  15  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557  ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก 1)  

ทั้งนี้  จักได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  ในวันอังคารที่ 18  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2557   ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ็ญ  และทางเว็บไซต์  www.phen-sao.go.th  
 2.สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่  2 - 3  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557  
ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  
 3.ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบส าหรับการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  รายละเอียดปรากฏตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก 2) 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557  
                       
 
 
 

 
                                                                 (นายเกรียงศักดิ์  หอนงาม) 
                                                             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเพ็ญ 
                                          ประธานกรรมการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนกังานส่วนต าบล   

http://www.phen-sao.go.th/


 
ผนวกแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2557   (ผนวก 2) 
******************************************** 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 
        1.การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  17  ธันวาคม  2556  ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามค าสั่ง  ระเบียบ และวิธีการสอบอย่าง
เคร่งครัด 
        2.ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้    
            2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม เช่น สุภาพสตรีควรสวมเสื้อมีแขน และกระโปรงแบบสุภาพ
เรียบร้อย  (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายืด)  รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อเชิ้ต  กางเกงขายาว (ต้อง
ไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายืด)  โดยสอดไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพบุรุษชน   ผู้ที่สวมกางเกง
ขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือสวมรองเท้าแตะฟองน้ าจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
            2.2 ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ออกให้ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัว
ประชาชน  หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน  หรือ
ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง( passport) ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตร หรือเอกสารดังกล่าว แสดงตนในการเข้า
สอบ ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตร  มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือใบเหลือง)  ฉบับจริง หรือใบ
แทนใบรับค าขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน(บ.ป.2 หรือใบชมพ)ู  หรือใบขาวที่รับรองตัว
บุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ฉบับจริง ไปแสดงแทน   
            2.3 ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) วิทยุติดตามตัว  วิทยุสื่อสาร  
เป็นต้น  ต ารา  หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ค านวณได้ 
เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการ
ทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
            2.4 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบ ที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ ตามวัน เวลา และ
สถานที่สอบที่ก าหนดไว้  ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในก าหนด วันเวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบไปเอง  
            2.5 ผู้สมัครสอบจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว  โดยจะ
เรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที  ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มสอบแล้ว 30  
นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าข้อสอบ 
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           2.6 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเป็นการสุดวิสัยจ าเป็นต้องออกนอกห้องสอบ ให้กรรมการคุมสอบ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายควบคุมอย่างใกล้ชิด 
           2.7 ต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  
จังหวัดอุดรธานี  ก าหนดให้  ผู้นั่งสอบผิดที่ ผิดห้องสอบ หรือผิดสถานที่สอบ  จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 
           2.8 อนุญาต ให้น าสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ( Passport)  ดินสอด า 2B หรือ 2B  ขึ้นไป  ยางลบ ปากกา และ
กระเป๋าเงินเท่านั้น  
           2.9 การระบายวงกลมในกระดาษค าตอบ ต้องระบายให้ด าเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือ
เครื่องหมายอ่ืนไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอด าที่มีความด าเท่ากับ 2B หรือมากกว่า  จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่ก าหนด หรือ
ใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกาไม่ได้  
           2.10 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริต 
           2.11 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน าของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 
           2.12 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาต
และอยู่ในความดูแลของกรรมการคุมสอบ 
           2.13 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
           2.14 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้
เมื่อกรรมการคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

            ผูใ้ดไม่ปฏิบตัติามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใ้ดทุจริต หรอืพยายามทุจริตจะไม่ไดร้ับอนญุาตให้เข้าสอบ 
หรือให้ยุติการสอบ  และคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล  อาจพิจารณาให้
เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล 
 
      
 


