
 
 
 
      

 
ประกาศเทศบาลตําบลสลกบาตร 

เร่ือง   รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบคุคลเขารบัราชการเปนพนักงานเทศบาล 
ระดับ  1     ระดับ  2    ระดับ  3 

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

ตามที่ไดมีประกาศเทศบาลตําบลสลกบาตร  ลงวันที่  30  กันยายน  2548  เร่ือง รับสมัคร 
สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  ระดับ 1 ระดับ  2  และระดับ 3  
ประจําป  2548  ไปแลวและบัดนี้  การรับสมัครสอบไดเสร็จสิ้นลงแลว   

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ   11   ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั 
กําแพงเพชร   เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  26  
พฤศจิกายน  2547  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงตางๆ  ตามบัญชีรายช่ือและเลขประจําตวั 
ที่แนบทายประกาศนี้   

 

ทั้งนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและ 
ขอเท็จจริงที่ผูสมัครยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครเขารับการสอบแขงขันฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลัง
วาผูมีสิทธิสอบตามบัญชีรายช่ือดังกลาวขางตนขาดคุณสมบัติ ตามที่ไดกําหนดไวในประกาศรับสมัคร
สอบแขงขันฯ ทางคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันฯ จะพจิารณาจัดสงเอกสารให คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เพื่อหารือ ก.ท. และพจิารณา โดยหากผูสมัครเขารับการสอบแขงขันฯรายใด
สอบผานแลวผลการพิจารณาแลวเหน็วามคีุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรง
ตามประกาศรบัสมัครสอบแขงขันฯ จะถือวาผูสมัครสอบแขงขันฯรายนัน้ไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได   

 

อนึ่ง  สําหรับผูที่สมัครสอบไวแลวแตไมมช่ืีอเปนผูเขาสอบแขงขันตามประกาศนี้  หากผูใด 
ยืนยนัวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน    หรือ
รายช่ือผิดพลาดประการใดแลว  โปรดนําหลักฐานมาติดตอกับเจาหนาที ่ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสลกบาตร
ในเวลาราชการภายในวนัที่  18 พฤศจิกายน  2548  เพื่อตรวจสอบแกไขและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ 
แขงขันเพิ่มเตมิตอไป  หากพนกําหนดนี้แลวจะไมพิจารณา   
 
 

/ ทั้งนี…้… 
 
 

(สําเนา) 
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  ทั้งนี้  ผูสมัครสอบสามารถตรวจดูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ กําหนดวนัเวลา และ
สถานที่สอบแขงขันไดที่    สํานักงานเทศบาลตําบลสลกบาตร  ที่วาการอําเภอขาณวุรลักษบุรี สํานักงาน
ทองถ่ินจังหวดักําแพงเพชร   และไดประชาสัมพันธผานทางเวบไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
www.thailocaladmin.go.th หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการสอบแขงขัน    ใหตดิตอสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่    สํานกัปลัดเทศบาล  สํานักงานเทศบาลตําบลสลกบาตร (ช้ัน 2)  โทรศัพทหมายเลข  
0-5577-1328  ตอ 2 ในวันและเวลาราชการ  หรือรับบริการขอมูลขาวสารผานโทรศัพทหมายเลข  1900 - 
888 - 830  ตลอด  24  ช่ัวโมง  

                            จึงประกาศใหทราบทั่วกนั 

                                                            ประกาศ    ณ  วันที่   11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
 

                                     ไพศาล   กุสุโมทย 

                                (นายไพศาล   กุสุโมทย) 
                          นายกเทศมนตรีตําบลสลกบาตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
      

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขนัเพื่อบรรจุและแตงตัง้บคุคล 

เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล 
เร่ือง   กําหนดวัน   เวลา  และสถานที่สอบแขงขนัเพื่อบรรจุและแตงตัง้บุคคลเขารับราชการ 

เปนพนักงานเทศบาล   ระดับ  1  ระดับ  2  และระดับ  3   
*************************** 

ตามที่ไดมีประกาศเทศบาลตําบลสลกบาตร  ลงวันที่  30  กันยายน  2548  เร่ือง รับสมัคร 
สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  ระดับ 1  ระดับ 2  และระดับ 3  
ประจําป  2548  ไปแลวและบัดนี้  การรับสมัครสอบไดเสร็จสิ้นลงแลว   

อาศัยอํานาจตามความในขอ   6   ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั 
กําแพงเพชร    เร่ือง   หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาล  ลงวันที่ 26  
พฤศจิกายน  2547  คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันฯ  จึงกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบแขงขัน   
ดังนี้   
 

วัน  -  เวลาสอบ วิชาท่ีสอบ ตําแหนงท่ีสอบและสถานที่สอบ 
วันเสารท่ี  24 ธนัวาคม 2548   
  ตําแหนงระดับ  1 
เวลา  09.00  -  11.30  น. -    ภาคความรูความสามารถทั่วไป  

     (ภาค ก) 
ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ  ระดับ  1  
รหัสตําแหนง  (1101) 

เวลา  13.30  -  16.00  น. -    ภาคความรูความสามารถเฉพาะ 
     สําหรับตําแหนง (ภาค ข) 

- เลขประจําตัวสอบ  11010001 – 11010764 
  โรงเรียนขาณุวิทยา 

  ตําแหนงเจาหนาที่ทะเบียน  ระดับ  1  
รหัสตําแหนง  (1102) 

  - เลขประจําตัวสอบ  11020001 – 11020340 
  โรงเรียนโคงไผวิทยา 

  ตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได  ระดับ  1  
รหัสตําแหนง  (1103) 

  - เลขประจําตัวสอบ  11030001 – 11030551 
  โรงเรียนขาณุวิทยา 

  ตําแหนงระดับ  2 
  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ระดับ  2  

รหัสตําแหนง  (2201)  (สนามที่สอบที่ 1) 
  - เลขประจําตัวสอบ  22010001 – 22011196 

  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 
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วัน  -  เวลาสอบ วิชาที่สอบ ตําแหนงที่สอบและสถานที่สอบ 
วันเสารท่ี  24 ธนัวาคม 2548   
  ตําแหนงระดับ  2 
เวลา  09.00  -  11.30  น. -    ภาคความรูความสามารถทั่วไป  

     (ภาค ก) 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ระดับ  2  
รหัสตําแหนง  (2201)  (สนามที่สอบที่ 2) 

เวลา  13.30  -  16.00  น. -    ภาคความรูความสามารถเฉพาะ 
      สําหรับตําแหนง (ภาค ข) 

- เลขประจําตัวสอบ  22011197 – 22011476 
 โรงเรียนชุมชนบานสลกบาตร 

  ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 2  
รหัสตําแหนง  (2202) 

  - เลขประจําตัวสอบ  22020001 – 22020691 
  โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค 

  ตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาล   ระดับ 2  
รหัสตําแหนง  (2203) 

  - เลขประจําตัวสอบ  22030001 – 22030069 
  โรงเรียนขาณุวิทยา 

  ตําแหนงสัตวแพทย  ระดับ 2  
รหัสตําแหนง  (2204) 

  - เลขประจําตัวสอบ  22040001 – 22040030 
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค 

  ตําแหนงระดับ  3 
  ตําแหนงเจาหนาที่สันทนาการ  ระดับ  3  

รหัสตําแหนง  (3303) 
  - เลขประจําตัวสอบ  33030001 – 33030477 

โรงเรียนโคงไผวิทยา 
 

  จึงประกาศใหทราบทั่วกัน 

                                                            ประกาศ    ณ  วันที่   11  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2548 
 

                                   ศิริวัฒน   ขันติณรงค 

                               (นายศิริวัฒน   ขันติณรงค) 
                             ปลัดเทศบาลตําบลสลกบาตร 

                        ประธานกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง 
               บุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  

 
 
 



 
 
 
      

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขนัเพื่อบรรจุและแตงตัง้บคุคล 

เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล 
เร่ือง    กําหนดระเบียบและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจแุละแตงตัง้บุคคลเขารับราชการ 

เปนพนักงานเทศบาล  ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3   
*************************** 

ตามที่ไดมีประกาศเทศบาลตําบลสลกบาตร ลงวันที่ 30 กันยายน 2548  เร่ือง รับสมัคร 
สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล   ระดบั  1  ระดับ  2  และ
ระดับ 3  ประจําป  2548  ไปแลวและบดันี้  การรับสมัครสอบไดเสร็จสิ้นลงแลว   

อาศัยอํานาจตามความในขอ  6     ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั 
กําแพงเพชร เร่ือง   หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาล  ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขันฯ จึงกําหนดระเบยีบและวิธีการสอบแขงขัน  
ดังนี้     
  1. การสอบแขงขันจะดําเนินการสอบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการสอบและ
ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง  ระเบียบ  และวิธีการสอบที่กําหนดไว 
  2.  ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังตอไปนี้อยางเครงครัด 

2.1 สุภาพบุรุษ      สวมเสื้อ     กางเกง      โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง   
สวมรองเทาหุมสน  และประพฤติตนเปนสุภาพชน 

2.2 สุภาพสตร ี      สวมเสื้อ       กระโปรง       สวมรองเทาหุมสน    หรือรัดสน 
หามสวมกางเกง  และประพฤติตนเปนสุภาพชน 

2.3 เปนหนาที่ของผูสอบที่ตองทราบวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และหองสอบ  ทั้งนี้   
ผังหองสอบใหดูไดจากปายประกาศที่สนามสอบในวันสอบ 

2.4 ตองนําบัตรประจําตัวสอบ  และบัตรประจาํตัวประชาชน  (หรือบัตรประจําตวั 
ขาราชการหรือบัตรประจําตวัพนกังานของรัฐ)    ไปในวันสอบทุกครั้ง  เพื่อใชแสดงคูกันตอเจาหนาที่
คุมสอบหากไมมีทั้งสองบัตรแสดงคูกัน  จะไมอนุญาต  ใหเขาสอบในวชิานั้น  
  3.  การสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  และภาคความรูความสามารถ 
ที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
 
 

/ 3.1 ควรไปถึง…… 
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1.1 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอยกวา  30  นาที   
และจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากหวัหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบแลวรักษา 
ความสงบเมื่ออยูในหองสอบ  และบริเวณสถานที่สอบ 

1.2 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาเริม่สอบไดไมเกนิ  15 นาที หากมาชา 
กวากําหนดใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาคมุหองสอบวาจะอนุญาตใหเขาสอบไดหรือไม  แตทั้งนี้ตอง
ไมเกิน  30  นาที   นับแตเวลาเริ่มสอบ 

1.3 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบ     และหองสอบที่คณะกรรมการ 
ดําเนินการสอบแขงขันไดกําหนดให  ผูใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดหองสอบ  จะไมไดรับการตรวจขอสอบ
สําหรับวิชานัน้ 

1.4 ใหผูเขาสอบเตรียมปากกาลกูล่ืนหมึกสีดํา  หรือสีน้ําเงิน  น้ํายาลบคําผิด     
ดินสอดําไมต่ํากวา 2B   และยางลบสําหรับใชในการสอบ 

1.5 หามนําตํารา  บันทึกขอความ   เอกสาร   หนังสือ   กระดาษ   อุปกรณชวยคิด   
เครื่องบันทึกเสียง  หรืออุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด 

1.6 หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบ  หรือนําแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบตลอด 
จนบัตรประจําตัวสอบที่ติดไวบนโตะออกจากหองสอบโดยเดด็ขาด  ผูฝาฝนจะถูกตดัสิทธิ์ในการสอบ
คร้ังนี้   

1.7 เชื่อฟงและปฏบิัติตามคําสั่ง     และคําแนะนําของหัวหนาหองสอบ    หรือ   
เจาหนาที่คุมสอบโดยเครงครัด 

1.8 ภายในเวลา  30  นาที    นับตัง้แตเร่ิมลงมือทําคําตอบ  จะออกจากหองสอบ 
ไมไดเวนแตเมื่อไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหวัหนาหองสอบ  หรือเจาหนาที่คุมสอบ 

1.9 หามสูบบุหร่ีหรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในหองสอบ 
3.10  เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบคนอื่น  หรือ 

บุคคลภายนอก      เวนแตเมือ่ไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบ      หรือเจาหนาที่ 
คุมสอบ 

3.11  ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา       หรือไมประสงคจะสอบตอไปในวิชาใดให 
ยกมือขึ้น  เพือ่ใหเจาหนาทีคุ่มสอบทราบ  หามลุกจากที่นั่งไปสงกระดาษคําตอบดวยตนเอง  เมือ่สง
คําตอบวิชานัน้แลวตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบ  หรือเจาหนาที่คุมสอบกอน  จึงจะออกจาก
หองสอบได  ทั้งนี้  จะตองพนเวลา  45  นาทีไปแลว 

3.12  เมื่อหมดเวลาทําคําตอบและหวัหนาหองสอบ  หรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งให 
หยุดทําคําตอบ  จะตองหยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อหวัหนาหองสอบ    หรือเจาหนาที่ 
คุมสอบไดอนุญาตแลว   
 

/ 3.13 ผูใด…… 
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3.13 ผูใดสอบเสร็จกอน  เมื่อออกจากหองสอบไปแลว  ตองออกไปหางจาก 

สถานที่สอบและไมกระทําการใด ๆ อันเปนที่รบกวนแกผูที่ยังสอบอยู 
 

  ผูใดไมปฏิบัตติามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผูใดทุจริต  หรือพยายามทจุริตใน
การสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ  หรือไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง
หรือทุกวิชาก็ได  และจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย   
 

  เทศบาลตําบลสลกบาตรจะดาํเนินการสอบแขงขันดังกลาวในรูปแบบของณะกรรมการ  
ดําเนินการสอบแขงขันฯ  โดยยดึหลักความรู  ความสามารถ  ความเสมอภาค  และความเปนธรรม  
เปนไปดวยความโปรงใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  อยาหลงเชื่อ  หรือยอมเสียทรัพยสินใหแกบุคคล  หรือ
กลุมบุคคล  หรือผูอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได  และหากผูใดไดทราบขาวประการใดเกีย่วกบัการ
แอบอางหรือทุจริตเพื่อใหสอบได  โปรดแจงใหเทศบาลตําบลสลกบาตรทราบ   เพื่อจักไดดําเนนิการ
ตามกฎหมายตอไป 

                            จึงประกาศใหทราบทั่วกนั 

                                                            ประกาศ    ณ  วันที่   11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
 

     ศิริวัฒน   ขนัติณรงค 

                               (นายศิริวัฒน   ขันติณรงค) 
                             ปลัดเทศบาลตําบลสลกบาตร 

                         ประธานกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง 
 บุคคลเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    (สําเนา) 
 
 
      
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลสลกบาตร 

เร่ือง   กําหนดหลักสูตรสอบเพิ่มเติมในการสอบแขงขนัเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล 
เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล 
ระดับ  1     ระดับ  2    ระดับ  3 

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

ตามที่ไดมีประกาศเทศบาลตําบลสลกบาตร  ลงวันที่  30  กันยายน  2548  เร่ือง รับสมัคร 
สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  ระดับ 1 ระดับ  2  และระดับ 3  
ประจําป  2548    ไปแลวและบัดนี้     การรับสมัครสอบไดเสร็จสิ้นลงแลวนั้น    คณะกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันฯ  ไดมีมติใหเพิม่หลักสูตรวิชาที่จะทดสอบความรูความเขาใจในระเบยีบ  หรือกฎหมายเพิ่มเติม 
เพื่อเปนการทดสอบความรูความสมารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะตามทีร่ะบุไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  และความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในขอ   6   ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดั 
กําแพงเพชร   เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแขงขันสําหรับพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  26  
พฤศจิกายน  2547    คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันฯ จึงกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
เพิ่มเติมดังนี้    คือ   

  ในการสอบขอเขียนในภาคความรูความสามารถทั่วไป    และภาคความรูความสามารถ
ท่ีใชเฉพาะตาํแหนง    กําหนดเพิ่มระเบียบ  หรือกฎหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจ ในระเบียบท่ี
เก่ียวของ   ในตําแหนงตาง ๆ   ตามรายการดังตอไปนี้   
               ภาค ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

1.    วิชาความสามารถทั่วไปทุกตําแหนง  (คะแนน 100 คะแนน) เพิ่มเตมิกฎหมาย 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ. 2545 

  ภาค ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

1. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ระดับ   2   เพิม่เติม 
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

2. ตําแหนงเจาพนักงานสขุาภบิาล  ระดับ   2  เพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535  แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

 
 

/ ตําแหนงสัตวแพทย…. 
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3. ตําแหนงสัตวแพทย  ระดับ   2  เพิ่มเติม 
3.1 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 แกไข 

เพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
3.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  พ.ศ. 2499 แกไขเพิม่เติมถึงปจจุบัน 

 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                                                            ประกาศ    ณ  วันที่   11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
        

       ไพศาล   กุสุโมทย 

                                  (นายไพศาล   กุสุโมทย) 
                            นายกเทศมนตรีตําบลสลกบาตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




