
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

 

 ตามที่ ได้ มีประกาศเทศบาลต าบลบ้ านกรูด  เรื่อง รับสมัครบุ คคลเพ่ือการสรรหา                           
และเลื อกสรรเป็ นพนั กงานจ้ าง ลงวันที่  11  สิ งห าคม 2563  และได้ ด า เนิ นการ เปิ ดรับสมัคร                     
ระหว่างวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในเวลา 08.30 น. 
ถึง 16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกรูด บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการ                      
ได้ ตรวจสอบคุณ สมบั ติ ผู้ สมัครตามประกาศรับสมัครฯ  พบว่ามีผู้ มี สิ ท ธิและไม่มี สิทธิ เข้ าสอบฯ                               
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งรายละเอียดในการสอบดังต่อไปนี้ 

 ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

 1. แต่ งกายให้ สุภาพเรียบร้อยตามประเพณี นิ ยม และประพฤติตนเป็นสุภ าพชน                          
ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ า จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  
 ส าหรับผู้ เข้ าสอบภาคปฏิบั ติ  (ภาค ข ) ต าแหน่ งพนั กงานดับ เพลิ ง การแต่ งกาย                                
ในวันเข้าสอบแข่งขัน ให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืด/มีปก สวมกางเกงขายาว ใส่รองเท้าผ้าใบ ให้สุภาพเรียบร้อย 
 2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ                 
ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่ก าหนดไว้ 
 3. ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ                
ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว                
แสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 

 1. ควรไปถึงสถานที่สอบ ก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาท ีแต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว ทั้งนี้จะเรียกผู้สมัครเข้าห้องสอบก่อนเวลา
ประมาณ 15 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ  
 2. ผู้ สมัครสอบที่ ไปถึ งห้ องสอบหลั งจากเวลาที่ ก าหนดเริ่มสอบ ไปแล้ว 30 นาที                         
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 3. ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์ อ่ืน ๆ เช่น กระเป๋าสะพาย     
กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด                  
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่  (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาดิจิตอล เป็นต้น เข้าไป ในห้องสอบ                 
โดยเด็ดขาด หากน าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต 
 4 เมื่อกรรมการคุมสอบแจกข้อสอบแล้ว ห้ามผู้สมัครสอบเปิดอ่านข้อสอบก่อนที่กรรมการ                 
คุมสอบจะสั่งให้เริ่มท าข้อสอบ (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการคุมสอบ) 
 5. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด 

 /6. ต้องนั่งอยู่… 
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 6. ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ 
 7. เมื่ออยู่ ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก               
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นจะได้รับอนุญาตและต้องอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าทีคุ่มสอบ 
 8. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 9. ห้ามผู้เข้าสอบ คัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 
 10. เมื่อหมดเวลาท าค าตอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่ งให้หยุดท าตอบจะต้องหยุด
ทันที กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะมารับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ ณ ที่นั่งสอบและผู้เข้าสอบ               
จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
 11. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิการสอบเลือกสรรครั้งนี้ ทันท ี
 
วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน  
 เทศบาลต าบลบ้านกรูด  ก าหนดการสอบในวันจันทร์ที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 2563                    
ณ  ห้ องประชุ ม เทศบาลต าบลบ้ านกรูด  ชั้ น  2  และลานอเนกประสงค์ เทศบาลต าบลบ้ านกรูด                             
โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ เข้าสอบให้ตรงตามตามต าแหน่ง ที่จัดสอบตามวัน เวลา และ
สถานที่สอบ ดังนี้ 
 

 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

วัน  เวลา  สถานที่สอบ ภาควิชา 

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด ชั้น 2 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)                          
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 10.30 น. – 11.30 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด ชั้น 2 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  เป็นการทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด ชั้น 2 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
(โดยวิธีการสัมภาษณ์) (ภาค ค) 
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

 

 

 

 

/2. พนักงาน... 
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 2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

วัน  เวลา  สถานที่สอบ ภาควิชา 

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด ชั้น 2 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)                          
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 10.30 น. – 11.30 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด ชั้น 2 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  เป็นการทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด ชั้น 2 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
(โดยวิธีการสัมภาษณ์) (ภาค ค) 
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

 

 3. พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 

วัน  เวลา  สถานที่สอบ ภาควิชา 

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 

ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  เป็นการทดสอบ
โดยวิธีการสอบปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับต าแหน่ง 
 

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านกรูด ชั้น 2 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
(โดยวิธีการสัมภาษณ์) (ภาค ค) 
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
  (นายธงชัย  เพชรสกุลทอง) 
                                                              นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกรูด 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบ้านกรูด ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
1. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลบ้านกรูด 

    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล ผู้สมัครต าแหน่ง หมายเหตุ 

02 นางสาวพีรยา ส่งประสพ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
03 นางสาวเจนจิรา ครุฑเสม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
04 นางสาวพรทิพย์ ผ่องใส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

     1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล ผู้สมัครต าแหน่ง หมายเหตุ 

01 นางสาวจารุชา แต้พานิช ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

      1.3 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล ผู้สมัครต าแหน่ง หมายเหตุ 

01 นายปัณณทัต พิมสอ พนักงานดับเพลิง  
02 นายเกียรติขจร หลีเฮง พนักงานดับเพลิง  
03 นายมนต์รัตน์ หงส์ทอง พนักงานดับเพลิง  
04 นายปองพล ใหญ่กว่าจินดา พนักงานดับเพลิง  

 
2. รายช่ือผู้ไม่มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลบ้านกรูด 
 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ – สกุล ผู้สมัครต าแหน่ง หมายเหตุ 

01 นางสาวสุรัตนา ธรรมวิจารณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 

กรณีขาดคุณสมบัติตามประกาศ
เทศบาลต าบลบ้านกรูด เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา
และการเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 
2563  2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วย                    
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลบ้านกรูด 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

               
 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
       เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไป     
ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ ความเข้าใจภาษา การวิเคราะห์ และ                
สรุปเหตุผล การหาความสัมพันธ์ของค าหรือข้อความและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันของบ้านเมือง 
 
 1.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะจ้าง (ภาค ข)  100 คะแนน 
       เป็ นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขี ยนแบบปรนัย  เกี่ ยวกับความรู้ความสามารถ               
เฉพาะต าแหน่ง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยมีเนื้อหาที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
 (3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
     พ.ศ. 2560 
(5) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6    
     พ.ศ. 2543 
(6) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง                     
     ปี พ.ศ. 2551 

 (7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
  รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ                 
   ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

1.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (โดยวิธีการสัมภาษณ์) (ภาค ค)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/พนักงานจ้าง... 
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2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 

2.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
       เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไป     
ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ ความเข้าใจภาษา การวิเคราะห์ และ                
สรุปเหตุผล การหาความสัมพันธ์ของค าหรือข้อความและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันของบ้านเมือง 
 
 2.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะจ้าง (ภาค ข) 100 คะแนน 
       เป็ นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขี ยนแบบปรนัย  เกี่ ย วกับความรู้ความสามารถ               
เฉพาะต าแหน่ง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยมีเนื้อหาที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 (1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (2) กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
  และคนชรา พ.ศ. 2548 
 (3) ความรู้เกี่ยวกับงานถอดแบบ การประมาณราคา การบริหารงานก่อสร้าง เทคนิคการ
ก่อสร้าง การตรวจ และควบคุมงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง  

(4) ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจเพื่อก่อสร้าง      
(5) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 
 

 2.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (โดยวิธีการสัมภาษณ์) (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

 
3. พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
 
 3.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะจ้าง (ภาค ข)  100 คะแนน 
     เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบปฏิบัติ เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ (ทดสอบงานท่ีสอดคล้องกับต าแหน่ง) 
  

3.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (โดยวิธีการสัมภาษณ์) (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 


