
  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
เรื่อง   ก าหนดวันเวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  

เพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         

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

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่  12 พฤษภาคม  2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช   เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  26   กรกฎาคม   2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่  8  ธันวาคม 2559   และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  ลงวันที่  9   
กรกฎาคม  2564   เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย  จึงขอประกาศก าหนดวันเวลา  สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ดังต่อไปนี้ 

ก าหนดวันเวลา และสถานที่สอบ 
1. ให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

ต าแหน่ง  (ภาค ข.) และภาคความเหมาะกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  ตามวันเวลา  และสถานที่  ดังต่อไปนี้ 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

9  สิงหาคม  2564 08.30 น. – 10.00 น. 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก.) 
ณ ห้องประชุม อบต.กลาย 

9  สิงหาคม  2564 10.30 น. – 12.00 น. 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้

เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
ณ ห้องประชุม อบต.กลาย 

9  สิงหาคม  2564 13.00 น.  เป็นต้นไป 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(ภาค ค.) 
ณ ห้องประชุม อบต.กลาย 

หมายเหตุ ผู้สมัครที่จะเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)   จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนตาม
หลักสูตรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ด้วย
คะแนนภาคละไมน่้อยกว่าร้อยละ 60  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)                                                                                                                                                       

2. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที  และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อน
ประมาณ 15 นาที  เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ   และให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าห้อง
สอบเท่านั้น  ส่วนกระดาษจะต้องใช้กระดาษค าตอบที่องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย จัดไว้ให้โดยเฉพาะ เท่านั้น 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
1.  การสอบเพ่ือเลือกสรรจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ในประกาศรับ

สมัครฯ  ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง  ระเบียบ  และวิธีการสอบแต่ละวิชา 
2.  ให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
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2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ  สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง 
สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน 

2.2  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ  
2.3  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง  เพ่ือใช้

แสดงคู่กันหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใดกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้า
สอบวิชานั้นก็ได้ 

2.4 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอให้ผู้
เข้าสอบทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าสอบ 

การสอบข้อเขียน 
1. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ  แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า  30  นาที  แต่จะเข้าห้องสอบได้

ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว  
2. ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนด  เริ่มสอบตามเวลาที่ก าหนดใน ตารางสอบ  เมื่อ

เลยเวลาเข้าห้องสอบไปแล้ว  30  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
3.  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบและห้องสอบ  ที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรร  ก าหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใด  จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 
4.  ไม่น าต ารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
5.  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
6. ภายใน  45  นาที  นับแต่เวลาที่ก าหนด  จะออกจากห้องสอบไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
7. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบหรือบุคคลภายนอก  และไม่ออกจาก

ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
8. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
9. ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด  เมื่อส่งค าตอบวิชานั้น  ต้อง

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
10. แบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบ     จะน าออก

จากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจ าวิชาหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น 
11. เมื่อหมดเวลา  และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที  แต่

จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
12. เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว  ต้องไม่ท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
13.  ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
  1. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ ภายหลังที่การสอบได้ด าเนินไป
แล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบอาจตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบก็ได้ 
  2.  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบโดย
เคร่งครัด 

3. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
/4. เมื่อสอบเสร็จแล้ว... 
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4. เมื่อสอบเสร็จแล้ว  ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้อง
ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบและคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ  จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่   30   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                             (ลงชื่อ) 

( นายยุทธยา   พิมเสน ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


