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/(3)  เปนผูเล่ือมใส.... 

 

 
 ประกาศเทศบาลเมืองตาก 

เร่ือง  รับสมัครสอบแขงขนัภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล  

ตําแหนง ครูผูชวย  ประจําป 2552 
....................................................... 

 

ดวยเทศบาลเมืองตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จะดําเนินการสอบแขงขันภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  เพื่อบรรจุและ
แตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครูผูชวย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตาก      

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 และขอ 7 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)   ลงวันท่ี  
23  มิถุนายน  พ.ศ.2549 จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานครู
เทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขนั   
   ตําแหนง ครูผูชวย  จํานวน  24  อัตรา  ในรายวิชา ดังนี ้

1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จํานวน 4    อัตรา  
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร   จํานวน 5    อัตรา 
3) สาขาวิชาภาษาไทย    จํานวน 5    อัตรา 
4) สาขาวิชาสังคมศึกษา   จํานวน 2    อัตรา 
5) สาขาวิชาเอกวทิยาศาสตรท่ัวไป  จํานวน 1    อัตรา 
6) สาขาวิชาเอกชีววิทยา   จํานวน 2    อัตรา 
7) สาขาวิชาเอกเคมี    จํานวน  2    อัตรา 
8) สาขาวิชาเอกฟสิกส    จํานวน 3    อัตรา 

 

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขนั 
    2.1  ผูสมัครสอบ   ตองเปนผูท่ีสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเทานัน้      
    2.2 ผูสมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเบ้ืองตนตามขอ 6 แหง

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก  เร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 20  ธันวาคม  2545  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ดังตอไปนี้  

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายไุมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ     
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(3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรง

เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 

(4) ไมเปนผูดาํรงตําแหนงขาราชการทางการเมือง 

(5) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได   ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกําหนด 

ดังนี้ 

      ก. โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

      ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 

      ค.  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการท่ีนารังเกียจแกสังคม 

      ง.  โรคพิษสุราเร้ือรัง 

      จ. โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
 

(6)  ไมเปนผูอยูระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน

ตามมาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม

กฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  จนเปนท่ีรังเกยีจของสังคม 

(8)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

              (9)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ   

(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม

มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน       

(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(14)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

 

         /ผูท่ีจะเขารับราชการ.... 
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ผู ท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานครูเทศบาล  ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามตาม  (7) (9) (10) หรือ (14) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก อาจพิจารณายกเวนให
สามารถเขารับราชการได   สวนผูซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตาม (11)  หรือ (12) ถาผูนั้นได
ออกจากงานหรือราชการเกนิสองปแลว หรือผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม (13)  ถาผูนั้นไดออก
จากงานหรือราชการเกินสามปแลว และมิใชเปน กรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริต
ตอหนาท่ี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก   อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได   

    สําหรับพระภิกษุสามเณร ไมสามารถสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังเปน
พนักงานครูเทศบาลได ท้ังนี้ ตามหนังสือกองการสารบัญ สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 89/2501 ลงวันท่ี                
27  มิถุนายน  2501 และคําส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  22  กันยายน  2521 
   

     2.3 คุณสมบัติเฉพาะตาํแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขนั 

          ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพนักงานครูเทศบาล  ตําแหนง  
ครูผูชวย  ตามประกาศ ก.ท.เร่ือง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล      
ลงวันท่ี 5 มกราคม 2550 

          1. ตองเปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. และ ก.ค. กําหนด 
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้  
            2. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

3.  อัตราเงินเดอืนท่ีไดรับ 
     ผูสอบแขงขันได จะไดรับการบรรจุและแตงต้ัง ในตําแหนง ครูผูชวย อันดับครูผูชวย

อัตราเงินเดือนข้ัน  7,940  บาท 
 

4.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
     ใหผูประสงคท่ีจะสมัครสอบแขงขัน  ติดตอขอซ้ือใบสมัครในราคาชุดละ  80.-บาท  

ตั ้งแต วันเร่ิมรับสมัครสอบแขงขัน  ระหวางวันท่ี  29 ธันวาคม  2552   ถึงวันท่ี  22  มกราคม  2553                      
ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได  ณ  หองเศวตกุญชร  ชั้น  3  สํานักงานเทศบาลเมืองตาก  
อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก   หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  0-5551-8888  ตอ  150 - 156 
 

  5. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ 
      ผูสมัครสอบแขงขัน ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน พรอมเอกสารอ่ืนท่ีลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังตอไปนี้  
 5.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (แสดง
ฉบับจริง) ท่ีระบุสาขาหรือวชิาเอกท่ีจะสมคัร พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร  
 

/ในกรณี.... 
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 ในกรณีท่ีผูสมัครสําเร็จการศึกษาแลว แตทางสถานศึกษายังไมอนุมัติวฒิุทางการศึกษา 
ใหอนุโลมใหผูสมัครสอบใชสําเนาใบรับรองของสถานศึกษาวา ไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว แตรอการ
อนุมัติวุฒิการศึกษาอยูแทนได  โดยใบรับรองจะตองระบุวันท่ีท่ีผูสมัครสําเร็จการศึกษาไวดวย  และตองสําเร็จ
การศกึษาภายในวนัปดรับสมัครสอบ   
 5.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว (ถายคร้ัง
เดียวกัน)  และถายมาแลวไมเกิน  1  ป  จํานวน  3  รูป      
 5.3  สําเนาทะเบียนบานท่ีมีช่ือผูสมัคร พรอมแสดงฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 
 5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร  และใบรับรองผานการเกณฑทหาร 
(ส.ด.9)  (ถามี) พรอมแสดงฉบับจริง 
 5.5 ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกําหนด  ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน  (ฉบับจริง)  นับแตวันตรวจรางกาย  จํานวน  1  ฉบับ 
 5.6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือใบเสร็จรับเงินคาข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
ฉบับจริง พรอมสําเนาและหากภายหลังปรากฏวา ผูสมัครรายใดที่คุรุสภาไมออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูให จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติและจะไมมีสิทธิรับการบรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสอบได  
 5.7 หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)(ฉบับจริง) 
พรอมสําเนาของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยตองมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตามประกาศรับสมัครของเทศบาลเมืองตาก  
 5.8 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  (ถามี) พรอม
แสดงฉบับจริง 1  ฉบับ  
 5.9 ผูสมัครท่ีเปนพนักงานของรัฐ หรือขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีประสงคจะ
สมัครสอบในตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาท่ีตนดํารงอยู และใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงท่ีตนดํารง
ตําแหนงอยู จะตองนําหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุอนุญาตใหมาสมัคร
สอบแขงขันได หากผูสมัครสอบรายใดไมนําหนังสืออนุญาตดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัคร ถือวาเปนผูไมมี
สิทธิสมัครสอบ    หรือถาเปนผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ผูสอบแขงขันจะ
เรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได  
 5.10 สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิด ใหใชกระดาษ A4 เทานั้น 
 

6. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตขิองผูสมัครสอบ 
  6.1 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ และ
จะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ท่ี
กําหนด ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไมครบถวน จะถือวา 
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เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัครสอบจะถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย  
   6.2 หากตรวจสอบภายหลังพบวา ผูสอบแขงขันไดรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน
ตามท่ีกําหนดคณะกรรมการสอบแขงขัน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิ
ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ  
 6.3 ผูสมัครสอบแขงขัน  จะตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมาย
ลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไวในใบสมัคร  และในกรณีที่แจงสถานที่อยูไมชัดเจนทําใหไม
สามารถติดตอได ผูสอบแขงขัน    จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได  หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูในภายหลัง ตอง
แจงใหสํานักงานเทศบาลเมืองตากทราบทันที 
 

  7. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
      ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมสอบ   คนละ  200   บาท   
      คาธรรมเนียมการสอบ จะไมจายคืนใหเม่ือไดประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธิสอบแลว เวน
แตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี ้ทั ้งหมด เนื ่องจาก  มีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงใหจายคืน
คาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได  
     

  8. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขนั ตารางสอบ สถานท่ีสอบ และระเบียบเกีย่วกับการสอบ  
 8.1  เทศบาลเมืองตากจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน  ณ สํานักงาน
เทศบาลเมืองตาก ภายในวันท่ี 3  กุมภาพันธ  2553  และเว็บไซต http://www.tessabanTAK.go.th  
และ http://www.thailocaladmin.go.th/province/tak และ http://www.taklocal.org   
 8.2  วันสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศ
ให ท ร าบ  ภายในวัน ท่ี   8   กุมภาพันธ   2553   ณ   สํ านักงานเทศบาลเ มืองตาก   และเว็บไซต 
http://www.tessabanTAK.go.th และ http://www.thailocaladmin.go.th/province/tak และ 
http://www.taklocal.org   
  ท้ังนี้ ผูสมัครสอบทุกคนจะตองไดรับการประกาศรายช่ือเปนผูมีสิทธิสอบแขงขัน 
ตามที่ไดรับรองตามขอ  5  วาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ   2  ของประกาศนี้  และใหถือวา
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน ตามขอ 8.1  เปนการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน ตาม
ขอ 12 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549  
        

 

 9. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขนั   
      เทศบาลเมืองตาก    จะทําการสอบตามหลักสูตรการสอบแขงขันภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันกําหนด ดังนี้ 
 

/9.1 ภาคความรู.... 
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  9.1 ภาคความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)   คะแนนเต็ม  200   คะแนน   
          โดยจะทดสอบความรู ความสามารถในทางท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

โดยเฉพาะตามท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน  ในเร่ืองตอไปนี ้
 - ความรูความสามารถเก่ียวกบัวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

 (1) หลักการศึกษา 
 (2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 (3) การจดักระบวนการเรียนรู 
                                 (4) จิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 
 (5) ส่ือ 
 (6) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 - ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ใหทดสอบ
โดยวิธีการสอบขอเขียน  และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา 
 

                               อนึ่ง  การดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) จะดําเนินการสอบหลังจาก
ประกาศรายช่ือผูท่ีผานการสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) แลว 

 

       9.2  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค ค)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  

   โดยจะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติ
สวนตัว ประวติัการศึกษา ประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และ
จากการสัมภาษณ ท้ังนี้อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกกไ็ด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน 

ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชน ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความรูในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว
เขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอยางอ่ืน ซ่ึงประกอบดวย 

   (1) ความรูของบุคคลในเร่ืองตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
   (2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน 
   (3) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซ่ึงจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
 

          
 
 

/เกณฑการตัดสิน... 
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10. เกณฑการตัดสิน 

       การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนใน

ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (ภาค ข.)  ไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาค ค. 
และตองไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)  ไมนอยกวารอยละ  60  จึงจะประกาศข้ึน
บัญชีผูสอบแขงขันได   
       

  11. การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขนัได 

     11.1  เทศบาลเมืองตาก  จะประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ใหเรียงลําดับท่ีจากผู
สอบแขงขันไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากนั  ใหผูสอบไดคะแนนภาค
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

       11.2  บัญชีผูสอบแขงขันได  ใหใชบัญชีไดไมเกิน  2 ป  นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี 

แตถา มีการสอบแขงขันแบบเดียวกันอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันได
คร้ังนี้เปนอันยกเลิก  เวนแต ในกรณีท่ีไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
ไปแลวกอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายุครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ หรือกอนมีการประกาศขึ้นผู
สอบแขงขันไดใหม ใหถือวาผูนั้นยังมีสิทธิไดรับ การบรรจุแตงต้ัง แตท้ังนี้ตองไมเกิน 30 วัน นับต้ังแตวัน

ถัดจากวันท่ีบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้น  มีอายุครบตามท่ีประกาศ หรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได
ใหม แลวแตกรณี 
       11.3  ผูท่ีสอบแขงขันไดและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได   ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปนี้     ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีนัน้ไวในบัญชีผูสอบแขงขันได  คือ 
 (1)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบได 
      (2)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาท่ีผูดําเนินการสอบแขงขัน 
หรือผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ังกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียน แจงใหทราบ
กําหนดเวลาลวงหนา ไมนอยกวา 10 วัน นับต้ังแตวันท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 
 (3)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ
แตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบได 
 (4)  ผูนั้นมีความประสงคจะรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบแขงขันได 
โดยการโอนแตสวนราชการท่ีจะบรรจุไมรับโอน  และไดรับแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนั้น
จึงไมประสงคจะรับการบรรจุ 
 (5)  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบไดไปแลว ใหยกเลิกการ
ข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียวกัน 
 
         /12.  การบรรจุและแตงต้ัง... 
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  12. การบรรจุและแตงตัง้ 
       12.1 เทศบาลเมืองตาก  เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงต้ังไดเฉพาะเทศบาล  
เมืองตากเทานั้น เม่ือบรรจุแตงต้ังครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว หากภายหลังตําแหนงดังกลาววางลง อาจ
แตงต้ังผูสอบแขงขันไดท่ีอยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงได แตตองบรรจุและแตงต้ังเรียงตามลําดับท่ีท่ี
สอบแขงขันได และไมอนุญาตใหเทศบาลอ่ืน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสวนราชการอ่ืน ใชบัญชี
สอบแขงขันคร้ังนี้ไปบรรจุแตงต้ังได 
        12.2  การบรรจุแตงต้ังผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานครูเทศบาล  กําหนดเง่ือนไขใหผูนั้น
จะตองดํารงตําแหนงในเทศบาลที่บรรจุแตงต้ังอยางนอย 2 ป จึงสามารถโอนไปดํารงตําแหนง ณ ท่ีแหงอ่ืนได 
 

  อนึ่ง  การบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได   หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังวา             
มีคุณสมบัติ ไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง    หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนในการสมัคร
สอบแขงขัน  เทศบาลเมืองตาก ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแตงต้ัง 
  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 
 

           ประกาศ  ณ  วนัท่ี        ธันวาคม   พ.ศ. 2552 
 
 

 
                           (นายสมชาติ  เพ็ชรประเสริฐ) 

                            นายกเทศมนตรีเมืองตาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




