
  
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลเมืองตาก 
เร่ือง รับสมัครสอบแขงขนัเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล 

....................................................... 
            ดวยเทศบาลเมืองตาก   จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล   
ในตําแหนง  นายชางไฟฟา  2  และนักวิชาการเงินและบัญชี  3 
            ฉะนั้น   อาศัยอํานาจตามความในขอ  4 และขอ 7 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดตาก  เรื่อง หลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล  
(เพิ่มเติม)  ลงวันท่ี  23   มิถุนายน  2549   จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเปนพนักงาน
เทศบาล  ตามรายละเอียดดังนี้ 
1.  ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบ     ดังนี ้
            1.  ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ  3  จํานวน  1  อัตรา 
            2 . ตําแหนง  นายชางไฟฟา  ระดับ  2  จํานวน  1  อัตรา 
 

2.  คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครสอบ 
      2.1  ผูสมัครสอบตองเปนผูท่ีสอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค  ก)    ของกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ินเทานั้น 
      2.2  คุณสมบัติท่ัวไป     
             ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเบ้ืองตนตามขอ 6  แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก  เร่ือง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล   ลงวันท่ี  20  ธันวาคม  2545  ดังตอไปนี้ 
                   (1) มีสัญชาติไทย 
                   (2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
                   (3) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย      ทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
                   (4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
                   (5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบหรือเปนโรคตามท่ี ก.ท. ประกาศกําหนด  ดังนี้ 
                        (ก) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
                        (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                           /(ค)โรคเทาชาง....
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          (ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

                        (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
                        (จ) โรคพิษสุราเร้ืองรัง 
                    (6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ   ไวกอนตาม
มาตรฐานท่ัวไป  หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                   (7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี   จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
                   (8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
                   (9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 (10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                 (11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
                 (12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก   เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป
หรือหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล    ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                (13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินยัตามมาตรฐานท่ัวไป   หรือหลักเกณฑและ
วิธีการเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
                (14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

               ผูท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม (7) 
(9) (10) หรือ  (14)   คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก    อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับ
ราชการได สวนผูท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม (11) หรือ (12)  ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือ
ราชการเกินสองปแลวหรือผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม (13)  ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือ
ราชการเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได      มติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดตาก   ในการประชุมปรึกษายกเวนเชนนี้  ตองไดรับเสียงไมนอยกวาส่ีในหาของ
จํานวนกรรมการในท่ีประชุม  และการลงมติใหกระทําโดยลับ 
           2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                   ผูสมัครสอบตําแหนงใด  ตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง         ท่ีกําหนดไวในแตละ
ตําแหนง   ดังนี้ 
 

/ช่ือตําแหนง.... 



  
-3- 

 
ชื่อตําแหนง นายชางไฟฟา  2    รหัสตําแหนง  01 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนคิ หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางเทคนิควศิวกรรมไฟฟา 

เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  อิเล็กโทรนิกส หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดไวใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางชางไฟฟา  
ชางเคร่ืองเย็น  และปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกสหรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ 

สําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรูในงานชางไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัด  

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม 
แกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
6. มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกบัระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู 

ในความรับผิดชอบ 

ชื่อตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี  3   รหัสตําแหนง  02 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร   เศรษฐศาสตร   หรือ
ทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  
  2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร เศรษฐศาสตรหรือทาง
อ่ืนท่ี ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรูความสามารถในวชิาการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 
/2. มีความรู... 
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2. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย วาดวยเทศบาล และ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   

และขอบังคับอ่ืนท่ีเกี่ยวของและท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
3. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

     
3.  อัตราเงินเดอืนท่ีจะไดรับ 
                  ผูสมัครสอบแขงขันได  และไดรับการบรรจุและแตงต้ังจะไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ดงันี้ 
                           สายงานท่ีเร่ิมตนจากระดบั 3 
                                      - คุณวุฒิปริญญาตรี                                              อัตราเงินเดือน  7,940.- บาท 
                           สายงานท่ีเร่ิมตนจากระดบั 2 
                                      - คุณวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)         อัตราเงินเดือน  7,100.- บาท 
                                     - คุณวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)        อัตราเงินเดือน  6,470.- บาท 
                      
4.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
             ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขัน  ติดตอขอซ้ือใบสมัครในราคาชุดละ 80.- บาท  ต้ังแตวนัเร่ิมรับสมัคร
สอบแขงขัน  ระหวางวันท่ี  29 ธันวาคม  2552  ถึงวันท่ี  22  มกราคม  2553   ในวนัและเวลาราชการ  โดยยื่น
ใบสมัครได  ณ  หองเศวตกญุชร  เทศบาลเมืองตาก  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   0-5551-8888  ตอ 
150 - 156 
 
5.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร 
             ผูประสงคจะสมัคร  ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียด    ในใบสมัครใหถูกตองและ
ครบถวน   พรอมเอกสารอ่ืนท่ีลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ   มายืน่ในวันสมัคร   ดังตอไปนี ้        
             5.1  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมใสแวนตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว (ถายคร้ังเดียวกัน)  และถายไม
เกิน 1 ป (นับถึงวันสมัคร)   จํานวน 3 รูป 
            5.2  สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญา  และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีระบุสาขา และรายละเอียด
จํานวนหนวยกิตวิชาท่ีศึกษา   ท่ีแสดงใหเห็นวาเปนผูมีวฒิุการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ท่ีสมัครสอบ  จํานวน 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันท่ีปดรับ
สมัคร  กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศ  ใหแนบฉบับท่ีแปลเปนภาษาไทยดวย 
                  ในกรณีท่ีผูสมัครสําเร็จการศึกษาแลว    แตทางสถานศึกษายังไมอนุมัติวุฒิทางการศึกษา  

/ใหอนุโลม.... 
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ใหอนุโลมใหผูสมัครสอบใชสําเนาใบรับรองของสถานศึกษาวา  ไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลวแตรอ
การอนุมัติวุฒิการศึกษาอยูแทนได  โดยใบรับรองจะตองระบุวันท่ีท่ีผูสมัครสําเร็จการศึกษาไวดวย  และตอง
สําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัครสอบ 
           5.3  สําเนาทะเบียนบาน 
          5.4   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   และใบรับรองผานการเกณฑทหาร (ส.ด.9) (ถามี) 
              5.5  ใบรับรองแพทย   (แพทยออกใหไมเกิน 1 เดือน)      แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแขงขันกําหนด 
           5.6  หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)       (ฉบับจริง)  พรอมสําเนาของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  โดยตองมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามประกาศรับ
สมัครของเทศบาลเมืองตาก 
           5.7  หลักฐานอ่ืน ๆ  เชน หลักฐานการเปล่ียนช่ือ  นามสกุล   ทะเบียนสมรส        ใบหยา (ถามี) 
           5.8  ผูสมัครสอบท่ีเปนพนักงานของรัฐ  หรือขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน  และประสงคจะสมัครสอบใน
ตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาตําแหนงท่ีตนดํารงอยูและใชวุฒิเชนเดียวกบัตําแหนง  ท่ีตนดํารงอยูจะตองนําหนังสือ
รับรองจากผูบังคับบัญชา  ซ่ึงเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุอนุญาตใหมาสมัครสอบ  หากผูสมัครสอบรายใดไมนําหนังสือ
อนุญาตดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครถือวาเปนผูไมมีสิทธิสมัครสอบหรือถาเปนผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิก
การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  ผูสอบแขงขันจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได  
           5.9  สําเนาภาพถายเอกสารทุกชนิด  ใหใชกระดาษ A4 เทานั้น 
           5.10  คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน  ไมรับสมัครผูสอบแขงขันท่ีเปนพระภิกษ ุ หรือ
สามเณร  ท้ังนี้ตามคําส่ังมหาเถรสมาคม  เร่ือง  หามภิกษสุามเณรเรียนวิชาชีพ  หรือสอบแขงขัน  หรือสอบ
คัดเลือกอยางคฤหัสถ  พ.ศ.2538  ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538  ขอ 5  หามภิกษุสามเณรสอบแขงขันสอบคัดเลือก
เพื่อรับราชการหรือการอาชีพอยางคฤหัสถ        
 

6.  การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตขิองผูสมัครสอบ   
            6.1  ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบ  และจะตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ในใบสมัคร   พรอมท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด   ในกรณีท่ีมีการ
ผิดพลาดอันเกดิจากผูสมัครกรอกหลักฐานการสมัคร   หรือยื่นไมครบถวน    จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบ  และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัครสอบจะถูกดําเนนิคดีตามกฎหมาย 
            6.2  หากตรวจสอบภายหลังพบวา  ผูสอบแขงขันไดรายใดมีคุณสมบัติ ไมครบถวน ตามท่ีกําหนด 
คณะกรรมการสอบแขงขัน  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ๆ  
 

/ผูสมัครสอบ... 
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            ผูสมัครสอบจะตองแจงสถานท่ีติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไวในใบ
สมัครและในกรณีท่ีแจงสถานท่ีอยูไมชัดเจน ทําใหไมสามารถติดตอไป  ผูสอบแขงขันจะเรียกรองสิทธิใด ๆ 
ไมได 
 

7.  คาธรรมเนียมสอบ 
            ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตามอัตรา ดังนี ้
            -  ตําแหนงระดับ   3                                              200.- บาท 
            -  ตําแหนงระดับ  2                                      100.- บาท    
            คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเม่ือไดประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธิสอบแลว  เวนแตมีการยกเลิก
การสอบคร้ังนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต  จึงใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบแก
ผูสมัครสอบเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเกีย่วของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 
 

8.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขนั ตารางสอบ สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
            8.1  เทศบาลเมืองตากจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน  ณ  สํานักงานเทศบาลเมือง  ภายใน
วันท่ี  3  กุมภาพันธ  2553   และเว็บไซต  http:// www.tessabanTAK.go.th   www.taklocal.org   และ
www.thailocaladmin.go.th/province/tak        
            8.2 วันสอบ   ตารางสอบ    สถานท่ีสอบ    และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบจะประกาศใหทราบ    ภายใน
วันท่ี  8  กุมภาพันธ  2553  ณ   สํานักงานเทศบาลเมืองตาก    และเว็บไซต    http:// www.tessabanTAK.go.th  
www.thailocaladmin.go.th/province/tak    และwww.taklocal.org 
            ท้ังนี้  ผูสมัครสอบทุกคนจะไดรับการประกาศรายช่ือเปนผูมีสิทธิสอบแขงขัน  ตามท่ีไดรับรองตาม
ขอ 5  วาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 ของประกาศนี้   
 

9.  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขนั 
            ใหผูสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จัดสอบเปนผู
มีสิทธิสมัครสอบในภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.)  และเม่ือสอบผานภาค
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.)  โดยไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 60  จึงจะถือวา
เปนผูมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)    (รายละเอียดตามผนวก ก  แนบทายประกาศฯ) 
 

10.  เกณฑการตัดสิน 
            การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันได  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนน   ในภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.)  และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)  ท่ีสอบ
ตามหลักสูตรแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ 60  โดยไมตองนําคะแนนจากการสอบภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก.) มารวม  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

/11.การประกาศ.... 
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11.  การประกาศขึ้นบัญชผีูสอบแขงขนัได 
            11.1  เทศบาลเมืองตาก    จะประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได    ใหเรียงลําดบัท่ีจากผูสอบแขงขันได
คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ      ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะสําหรับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปน  ผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
            11.2  เทศบาลเมืองตาก   จะข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดแตละตําแหนงไวไมเกิน  2  ปนับแตวนัประกาศ
ข้ึนบัญชี   แตถามีการสอบแขงขันอยางเดยีวกันอีกและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว    บัญชีการสอบ  
แขงขันไดคร้ังกอนเปนอันยกเลิก   เวนแตในกรณีท่ีไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อ
รับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายุครบกําหนดระยะเวลาท่ีระบุ   และตอมาบัญชีไดครบ
ระยะเวลาตามท่ีระบุ  หรือกอนมีการประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมใหถือวา  ผูนั้นยังมีสิทธิไดรับการ
บรรจุแตงต้ัง  แตท้ังนี้ตองไมเกิน 30 วัน  นับแตวันถัดจากวันท่ีบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบตามท่ี 
ประกาศ  หรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  แลวแตกรณี 
            11.3  ผูท่ีสอบแขงขันไดและไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได     ถามีกรณีอยางใดอยางหน่ึงดงัตอไปนี้ให
เปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันได  คือ 
                        (1)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบได 
                        (2)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่เทศบาลเมืองตาก
กําหนด   โดยมีหนังสือสงทางไปรษณยีลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนา ไมนอยกวา 10 วัน  นับ
แตวนัท่ีท่ีทําการไปรษณียรับลงทะเบียน  
                        (3)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแตงต้ังใน
ตําแหนงท่ีสอบได 
                        (4)  ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดโดยการโอนแตสวน
ราชการท่ีจะบรรจุไมรับโอน    และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอนผูนั้นจึงไมประสงคจะรับการบรรจุ 
                        (5)  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงท่ีสอบไดไปแลว   ใหยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้น
ไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบคร้ังเดียวกัน 
12.  การบรรจุและแตงตัง้ 
             12.1  เทศบาลเมืองตากเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน  ใหบรรจุแตงต้ังไดเฉพาะเทศบาลเมืองตาก
เทานั้น  เม่ือบรรจุแตงต้ังครบตามจํานวนอัตราท่ีวางแลว  หากภายหลังตําแหนงดังกลาววางลง  อาจแตงต้ังผู
สอบแขงขันได  ท่ีอยูในลําดับถัดไปใหดาํรงตําแหนงได    แตตองบรรจุและแตงต้ังเรียงตามลําดับท่ีท่ี
สอบแขงขันได  และไมอนญุาตใหเทศบาลอ่ืน   องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  หรือสวนราชการอ่ืน  ใช
บัญชีสอบแขงขันคร้ังนี้ไปบรรจุแตงต้ังได 
 

/12.2 การบรรจุ.... 
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             12.2  การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานเทศบาล      กําหนดเงื่อนไขใหผูนั้นจะตอง
ดํารงตําแหนงในเทศบาลที่บรรจุแตงต้ังอยางนอย 2 ป  จึงสามารถโอนไปดํารงตําแหนง   ณ ท่ีแหงอ่ืนได    
             อนึ่ง  การบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังวา มีคุณสมบัติ
ไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง   หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนในการสมัครสอบแขงขัน   เทศบาลเมืองตาก    
ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแตงต้ัง 
             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วนัท่ี       ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
 

(นายสมชาติ  เพ็ชรประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีเมืองตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ภาคผนวก  ก 

รายละเอียดวิชาท่ีจะดําเนินการสอบแขงขนั 
ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนง  (ภาค  ข) 

ประกอบประกาศเทศบาลเมืองตาก 
เร่ือง  รับสมัครสอบแขงขนับุคคลเปนพนกังานเทศบาล 

 
1. ตําแหนง  นายชางไฟฟา  ระดับ  2 

(1) ความรูในทางชางไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
(2) กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
2.พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  รวมแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.2534  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
4.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจบัุน 
5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 
6.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
7.พระราชบัญญัติผังเมือง  พ.ศ.2518  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
8.พระราชบัญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 

 
2. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  3 

(1) ความรูในทางการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
(2) กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
2.พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  รวมแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.2534  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
4.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจบัุน 
5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 
6.พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ.2510  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจบัุน 
7.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ  พ.ศ.2475  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจบัุน 
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8.พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.2508  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
9.ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.
2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2541และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน   
13.พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 
14.เหตุการณปจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกจิ  สังคม) 

 
ภาค  ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  
   

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


