ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะดาเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตาแหน่งต่างๆ อาศัยอานาจตาม
ความในประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
ประกาศ ก.ท. เรื่ อ ง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการสอบแข่ ง ขั น พ.ศ. 25 60
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่ งขัน พ.ศ. 2560 ประกอบ
มติคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตรำว่ำงที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
โดยแบ่งเป็นกลุ่มภาค/เขต จานวน 10 เขต (เพื่อประโยชน์ในการสมัครสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี และการ
บรรจุแต่งตั้ง) ตามตาแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนี้
1.๑ กลุ่มภำคกลำง เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง) โดยมีตาแหน่งที่
เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคกลำง เขต 1”
แนบท้ายประกาศนี้
1.๒ กลุ่มภำคกลำง เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว)
โดยมีตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับ
สมัครภำคกลำง เขต 2” แนบท้ายประกาศนี้
1.๓ กลุ่ ม ภำคกลำง เขต ๓ (ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด กาญ จนบุ รี จั ง หวั ด นครปฐม
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ง หวั ด ราชบุ รี จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ) โดยมี ต าแหน่ งที่ เปิ ด รั บ สมั ค ร อั ต ราว่ า งที่ จ ะบรรจุ แ ต่ งตั้ ง เงิ น เดื อ นที่ จ ะได้ รั บ ตาม
“บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคกลำง เขต 3” แนบท้ายประกาศนี้
1.4 กลุ่ มภำคตะวันออกเฉียงเหนื อ เขต ๑ (ประกอบด้วยจั งหวัดกาฬสิ นธุ์ จังหวัดขอนแก่ น
จั งหวัดชั ยภู มิ จั งหวัดนครราชสี ม า จั งหวัดบุ รีรัมย์ จั งหวัดมหาสารคาม) โดยมีต าแหน่ งที่ เปิ ดรับ สมั ค ร
อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1”
แนบท้ายประกาศนี้
1.๕ กลุ่ มภำคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ เขต ๒ (ประกอบด้ วยจั งหวั ดมุ กดาหาร จั งหวั ดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีตาแหน่งที่
เปิ ด รั บ สมั ค ร อั ต ราว่ างที่ จ ะบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เงิน เดื อ นที่ จ ะได้ รั บ ตาม “บั ญ ชี ต ำแหน่ ง ที่ เปิ ด รั บ สมั ค รภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2” แนบท้ายประกาศนี้
/1.6 กลุ่มภาคตะวัน.....

-21.๖ กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓ (ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดอุดรธานี ) โดยมีตาแหน่งที่
เปิ ด รั บ สมั ค ร อั ต ราว่ างที่ จ ะบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เงิน เดื อ นที่ จ ะได้ รั บ ตาม “บั ญ ชี ต ำแหน่ ง ที่ เปิ ด รั บ สมั ค รภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3” แนบท้ายประกาศนี้
1.๗ กลุ่ มภำคเหนื อ เขต ๑ (ประกอบด้ วยจั งหวั ดเชี ยงราย จั งหวั ดเชี ยงใหม่ จั งหวั ดน่ าน
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน) โดยมีตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่ จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคเหนือ เขต 1” แนบ
ท้ายประกาศนี้
1 .๘ ก ลุ่ ม ภ ำค เห นื อ เข ต ๒ (ป ระกอบ ด้ วย จั ง ห วั ด ก าแพ งเพ ช ร จั ง ห วั ด ตาก
จังหวัดนครสวรรค์ จั งหวัดพิจิ ตร จั งหวัดพิ ษณุ โลก จังหวัดเพชรบู รณ์ จังหวัดสุ โขทั ย จังหวัดอุตรดิตถ์
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ) โดยมี ต าแหน่ ง ที่ เปิ ด รั บ สมั ค ร อั ต ราว่ า งที่ จ ะบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เงิ น เดื อ นที่ จ ะได้ รั บ ตาม
“บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคเหนือ เขต 2” แนบท้ายประกาศนี้
1.๙ กลุ่มภำคใต้ เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) โดยมีตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะ
บรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคใต้ เขต 1” แนบท้ายประกาศนี้
1.๑๐ กลุ่มภำคใต้ เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดตรัง จังหวัดนราธิ วาส จังหวัดปั ตตานี
จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล) โดยมีตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุ
แต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคใต้ เขต 2” แนบท้ายประกาศนี้
2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติ” ท้ายประกาศนี้
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้า มตามประกาศคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจั งหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณ สมบัติและลั กษณะต้องห้ าม
เบื้องต้นสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนั ก งานเทศบาล เรื่ อ ง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเบื้ อ งต้ น ส าหรั บ
พนั ก งานเทศบาล ลงวั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2544 ประกาศคณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบล
เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ คุณ สมบั ติและลั กษณะต้องห้ ามเบื้ องต้น สาหรับพนักงานส่ วนตาบล ลงวัน ที่
22 พฤศจิกายน 2544 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่ เป็ น ผู้ มีกายทุพ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิบั ติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่ น เฟื อนไม่ส มประกอบ หรือเป็ น โรคตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
/(6) ไม่เป็นผู้…..

-3(6) ไม่ เป็ น ผู้ อ ยู่ ในระหว่ างถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรือ ถู ก สั่ งให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ ว นจั งหวั ด พนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานส่ ว นต าบล ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ย บบริห ารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ น ผู้ถูกลงโทษให้ ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(13) ไม่ เป็ น ผู้ ถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐานทั่ ว ไป หรื อ
หลั กเกณฑ์ และวิธีการเกี่ย วกั บ การบริห ารงานบุค คลของข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด พนั กงาน
เทศบาล และพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณ ร ทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจให้
เข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ บุ คคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหนังสื อ
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้ อ 5
ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(1) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิ การศึกษาที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าตรงตาม
คุณสมบั ติเฉพาะส าหรับต าแหน่ งที่ สมัครสอบก่ อนหรือ ในวัน ปิ ด รับ สมัค รสอบ โดยคุณวุฒิ การศึกษาที่ ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำค/เขต” ตำมข้อ 1
(2) ผู้สมัครสอบในตาแหน่ง“ครูผู้ช่วย”และ“ครูผู้ดูแลเด็ก”นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว
ต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
(3) ผู้สมัครสอบในตาแหน่ง “นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว
ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
(4) ผู้สมัครสอบในตาแหน่ง “พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(5) ผู้ ส มั ค รสอบในต าแหน่ ง “วิ ศ วกรโยธาปฏิ บั ติ ก าร” หรื อ “วิ ศ วกรเครื่ อ งกล
ปฏิบัติการ” หรือ “วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ” หรือ “วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1)
แล้วต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด
(6) ผู้ส มัครสอบในตาแหน่ง “สถาปนิกปฏิบัติการ” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ ว
ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด
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-44. กำรรับสมัคร
4.1 ผู้ ป ระสงค์จ ะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ ต ตั้งแต่วัน ที่ 10 สิงหำคม 2560
ถึงวันที่ 1 กันยำยน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน อปท.”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่ อ งพิ ม พ์ ใ นขณะนั้ น ให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เก็ บ ไว้ ในรู ป แบบ File ลงในอุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เช่ น ยู เอสบี
แฟลชไดรฟ หรือ Diskette เป็นต้น เพื่อนาไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลไม่ได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครและยืนยันการสมัครในครั้งแรกได้
4.2 การชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครสอบสามารถชาระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) การชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้ส มัครสอบน าแบบฟอร์มการช าระเงิน ตามข้อ 4.1 (3) ไปช าระเงิน ที่เคาน์ เตอร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 ภายใน
เวลาทาการของธนาคารกำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
และได้ดำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวัน เวลำ ที่กำหนด โดยให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
(2) การชาระเงินผ่านเครื่อง ATM (โดยการสแกนบาร์โค้ด) ธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้สมัครที่มีบั ตร ATM ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ สามารถเลื อกชาระเงินผ่านเครื่อง
ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 โดยนาแบบฟอร์ม
การชาระเงินตามข้อ 4.1 (3) ไปทารายการชาระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ เลือกรายการ
“เติ ม เงิ น /ช าระเงิ น /บาร์ โ ค้ ด ” สแกนบาร์ โ ค้ ด ที่ ป รากฏอยู่ ในแบบฟอร์ ม การช าระเงิ น ตามข้ อ 4.1 (3)
ตรวจสอบความถูก ต้ องบนหน้ าจอ แล้ ว กดยืน ยั น การช าระเงิน โดยต้ องช าระเงิน ภายในเวลา 21.00 น.
ของวันที่ 2 กันยายน 2560 และให้เก็บหลักฐานการชาระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
(3) การชาระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน SCB Easy Net
ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้ลงทะเบียน (Register)
ขอใช้บริการ SCB Easy Net แล้ว สามารถเลือกชาระเงินผ่านทางเว็บไซด์ www.scbeasy.com แล้วเลือกเมนู
“ชาระเงินและ e-Bill” และเข้าไปที่หัวข้อย่อยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกาหนดไว้ โดยต้องชาระเงินภายใน
เวลา 21.00 น. ของวัน ที่ 2 กัน ยายน 2560 และให้ พิมพ์ ห น้ายืนยันการช าระเงินจากเว็บไซต์ เก็บไว้เป็น
หลักฐาน
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน 20 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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-54.4 ผู้ ส มั ค รที่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มสอบแล้ ว จะได้ รั บ เลขประจ าตั ว สอบ (การก าหนด
เลขประจ าตั ว สอบโดยการสุ่ ม ) และสามารถเข้ าไปพิ ม พ์ ใบสมั ค รพร้อ ม เลขประจ าตั ว สอบได้ ตั้ งแต่ วั น ที่
4 กันยายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”
แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจาตัวสอบลงในกระดาษ A4 โดยผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน และติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวาของใบสมัครสอบ เพื่อนาไปยื่นและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบใน
วันสอบ
4.5 ผู้ส มัครสอบที่ มีความพิ การทางการเห็ น (ตาบอดทั้งสองข้าง) ตามประกาศกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
ข้อ 4 (1) จะจัดให้เข้าสอบที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร หรือในสถานที่ ที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กาหนดเท่านั้น
5. เงื่อนไขกำรสมัคร
5.1 ในกำรสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียว
เท่ำนั้น เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก
5.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง และเลือกกลุ่มภำค/เขต ที่สมัครสอบได้
เพียง 1 กลุ่มภำค/เขต เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ (ผู้สมัครจึงต้องละเอียด รอบคอบ และตรวจสอบ
การพิมพ์ชื่อ – สุกล เลขประจาตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้อง)
5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
สมัครสอบตามข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิด
รับสมัคร คือ วันที่ 1 กันยำยน 2560 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.4 การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล ดังกล่ าว ตามพระราชบั ญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือหำกภำยหลังผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือตรวจ
พบว่ำเอกสำรและหรือหลักฐำนคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ
ให้ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณ สมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับกำรบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ
เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com หัวข้อ “รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ
ภำค ก ภำค ข” และจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 8 กันยายน 2560
สาหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศเมื่อผู้สมัครสอบได้สอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์
ในข้อ 9 ของประกาศรับสมัครนี้
/7. หลักสูตรวิธีการสอบ...

-67. หลักสูตรวิธีกำรสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 3 ภาค รายละเอียดตามที่ได้กาหนดไว้ใน “หลักสูตรและ
วิธีกำรสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้
๗.๑ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็น การสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตาม
ระดับตาแหน่ง ดังนี้ (รายละเอียดตามที่ได้กาหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี้)
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป
ความหรือให้ จับประเด็น ในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้ วิเคราะห์ เหตุการณ์ ห รื อสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือ
ให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
(2) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา
กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่า
ด้วยการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้องถิ่น ระเบี ยบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี และระเบี ยบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
(3) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน)
เป็นการสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้ พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคา
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
(4) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน)
เป็น การสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุป
ความ การตีความ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
๗.๒ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะสำหรับตำแหน่ง (ภำค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)
เป็ น การสอบโดยข้ อ สอบปรนั ย โดยผู้ ส มั ค รสอบในต าแหน่ ง ใดต้ อ งสอบ ความรู้
ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น รายละเอียดตามที่ได้กาหนด
ไว้ใน “หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี้
๗.๓ ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภำค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้
อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รายละเอียดตามที่ได้กาหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน”
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) และ
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะสำหรับตำแหน่ง (ภำค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทั่ ว ไป (ภำค ก) และภำคควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรั บต ำแหน่ ง (ภำค ข) ตำมเกณฑ์ ใ นข้ อ 9 แล้ ว
จะต้องยื่นหลักฐำนเข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภำค ค) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบในภายหลัง
ทางเว็บไซด์ http://www.dlaapplicant2560.com หัวข้อ “ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบภำค ค”
/8. หลักฐานและ...

-78. หลักฐำนและเอกสำรที่ต้องยื่นในวันสอบ
8.1 วันสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ
สำหรั บต ำแหน่ง (ภำค ข) ต้องน าหลักฐานต่ อไปนี้มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบเพื่อเข้าสอบ
หากไม่นามาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดา ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
(2) บัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ
(3) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
*** หำกขำดหลักฐำนข้อใดข้อหนึ่งตำมข้อ (1) และ (2) ไม่มีสิทธิเข้ำสอบ***
8.2 วันสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภำค ค) เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกับ ตาแหน่ ง (ภาค ค) ต้อ งยื่ น และส่ งมอบหลั กฐานและเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่ คุม สอบในวัน สอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ดังนี้
(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดา ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง) ซึ่งปรากฏ
รูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(4) ส าเนาใบปริ ญ ญาบั ต ร/ประกาศนี ยบั ต ร และส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา
(Transcript of Records) ที่ แ สดงว่ าเป็ น ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามประกาศรั บ สมั ค ร โดยต้ อ งส าเร็ จ
การศึ ก ษาและได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ภ ายในวั น ปิ ด รั บ สมั ค รคื อ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2560
จานวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
(5) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต้องไม่หมดอายุ) จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
(5.1) ส าเนาใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครูหรือหลั กฐานที่ ใช้ แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (กรณีสมัครสอบตาแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูผู้ดูแลเด็ก)
(5.2) ส าเนาใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ ประกอบวิช าชีพ การสั ตวแพทย์จากสั ตวแพทยสภา
(กรณีสมัครสอบตาแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)
(5.3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (กรณีสมัครสอบตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
(5.4) ส าเนาใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม ตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด (กรณี สมัครสอบตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ หรือวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ หรือ วิศวกรไฟฟ้า
ปฏิบัติการ หรือวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(5.5) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย
กาหนด (กรณีสมัครสอบตาแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ)
/(6) ใบรับรองแพทย์...

-8(6) ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ งออกให้ ไม่ เกิน 1 เดื อ น และแสดงว่ าไม่ เป็ น โรคต้ อ งห้ ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนั กงานเทศบาล เรื่อง กาหนดโรคที่เป็นลั กษณะต้องห้ ามเบื้องต้นสาหรั บพนักงานเทศบาล ลงวันที่
7 พฤศจิ กายน 2545 ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานส่ ว นตาบล เรื่อง กาหนดโรคที่ เป็ นลั กษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมสาเนาอย่างละ 2 ฉบับ คือ
- หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) หรือ
- ใบสาคัญ (แบบ สด. 9) หรือ
- ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(แบบ สด. 43)
(8) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ค รสอบเพศหญิ ง )
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
*** ส ำเนำหลั ก ฐำน เอกสำรทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ ส มั ค รเขี ย นค ำรั บ รองว่ ำ “ส ำเนำถู ก ต้ อ ง”
ลงลำยมือชื่อและลำยมือชื่อตั วบรรจง วันที่ พร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบ
กำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของสำเนำเอกสำรทุกหน้ำ***
*** ผู้สมัครใดไม่ยื่นหลักฐำนหรือเอกสำรข้อใดข้อหนึ่ง ไม่มีสิทธิเข้ำสอบ***
9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบได้ ค ะแนนในภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก)
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค)
แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
10. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบั ญ ชีผู้ส อบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญ ชีเป็น กลุ่มภาค/เขต ตามที่ผู้ ส อบแข่งขันได้ ได้ยื่น
สมัครสอบไว้ โดยในแต่ละกลุ่มภาค/เขต จะจัดเรียงลาดับที่จากผู้ สอบได้คะแนนรวมสูงสุ ดลงมาตามล าดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
เท่ า กั น อี ก ให้ ผู้ ที่ ส มั ค รสอบก่ อ นเป็ น ผู้ อ ยู่ ในล าดั บ ที่ สู งกว่ า โดยพิ จ ารณาจากเอกสารในการสมั ค รสอบ
(วัน เวลา ในการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต)
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
เว้น แต่ กรณี ที่มี การเรียกผู้ สอบแข่งขันมารายงานตัว เพื่ อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบั ญ ชี และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ส่งเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งนั้นแล้ว แต่อยู่ ในระหว่างการขอความเห็นชอบ
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ให้ขยายอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นออกไปอีกไม่เกิน 30 วัน โดยถือเอาวันที่
ไปรษณีย์ลงรับหรือการลงรับหนังสือตามระเบียบการนั้นเป็นหลักฐาน
/11. การใช้บัญชี...

-911. กำรใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
11.1 ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งใดของบัญชีกลุ่มภาค/เขตใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เรียงตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขต นั้น ในตาแหน่งที่สอบได้ โดยได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ ที่กาหนดเป็ นคุณสมบั ติเฉพาะส าหรับตาแหน่งนั้น ตามบัญชีตาแหน่งที่ เปิ ดรับสมั ครของภาค/เขตนั้ น
ที่ระบุไว้ในข้อ 1
11.2 ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะต้องดารงตาแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานราชการอื่นได้
๑1.๓ สาหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการ
ประเภทอื่น จะรับโอนเฉพาะอายุราชการ โดยจะบรรจุและแต่งตั้ง ในตาแหน่งที่สอบได้ในระดับและเงินเดือน
ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครนี้ เท่านั้น
11.4 การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อประโยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ให้กระทาได้เฉพาะกรณี
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น มี ต าแหน่ งที่ ป ระสงค์ใช้การรับ รองบัญ ชีผู้ ส อบแข่งขัน ได้นั้น เป็ น ตาแหน่งว่าง
ภายหลั งระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับ สมัครสอบแข่งขัน แล้ ว และมีข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น
ต าแหน่ งประเภททั่ ว ไปในสั งกั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น เป็ น ผู้ ได้ รับ การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้
ในตาแหน่งประเภทวิชาการ จึงจะสามารถขอหนังสือรับรองผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อย้ายข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไปดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยมิต้องเรียงลาดับที่
11.5 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มภาคเขตใด ให้ใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะกลุ่มภาค/เขตนั้น
เว้นแต่ตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งใน กลุ่มภาค/เขตนั้น ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น
มีการเรียกใช้บั ญชีครบทั้งบั ญชีแล้ ว ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อเรียก
ผู้ที่ อยู่ ในล าดับ แรกที่อาจได้รับ การบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่ งนั้นของทุกกลุ่ มภาค/เขตอื่น โดยความสมัครใจ
มาแสดงความประสงค์เพื่อขอรับการประเมินในการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ว่างนั้น
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมีตาแหน่งว่าง จะใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
อื่ น ซึ่ งเป็ น ประเภทเดี ย วกั น ที่ ก.จ. ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดเป็ น ต าแหน่ งที่ เกี่ ย วข้ อ งเกื้ อ กู ล กั น ที่ ผู้ นั้ น
มีคุณวุฒิในใบสมัครสอบแข่งขันตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ที่จะบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตนั้น
หากไม่มี จะใช้ในกลุ่มภาค/เขตอื่น ตามความวรรคหนึ่งโดยอนุโลมต่อไป
11.6 การอนุ ญ าตให้ ใช้บัญ ชีผู้ ส อบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่มีระดับสู งกว่ามาบรรจุและ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตาแหน่ง ที่ขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็น
ตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และผู้นั้นมีคุณวุฒิ ที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าคุณ วุฒิ ตามคุณ สมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และ
ในขณะบรรจุแต่งตั้ งจะต้องไม่มีบั ญ ชีผู้ส อบแข่งขันได้ของบัญ ชี กลุ่ม ภาค/เขต ในตาแหน่งนั้น หรือตาแหน่ง
ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลตามข้อ 11.5 โดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดารงตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าด้วย
12. กำรยกเลิกกำรขึ้นบัญชีเฉพำะรำย
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้
12.1 ผู้ นั้ น ได้ ข อสละสิ ท ธิ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เมื่ อ มี ก ารเรี ย กรายงานตั ว เพื่ อ
บรรจุแต่งตั้ง
12.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้า รับราชการภายในเวลาที่กาหนด โดยมี
หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการ
ไปรษณีย์รับลงทะเบียน
/12.3 ผู้นั้นมีเหตุ...

