
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล 

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 

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

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และข้อ 6 ของประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด     
ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕63 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เนื่องจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีวันหยุดเพ่ิม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดย
ประกาศเปน็วันหยุดราชการพิเศษ ท าให้มีวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต ่19-22 พฤศจิกายน 2563 ตามท่ีกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ ประกาศดังกล่าวมีผลกระทบกับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง       
ลงวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕63 ซ่ึงก าหนดวันสอบคัดเลือก และประกาศผล ตรงกับวันหยุดพิเศษดังกล่าว จึงก าหนดวัน 
เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

(ก) ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
     1.ให้ผู้เข้าสอบในแต่ละต าแหน่งไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบก่อน

เวลาประมาณ ๑๕ นาท ี
                2.ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลำสอบ ต ำแหน่ง / วิชำสอบ สถำนที่สอบ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕63 
เวลา 09.00- ๑2.0๐ น. 

กำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
- ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  จ านวน 50 ข้อ 
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง จ านวน 50 ข้อ 

ณ ห้องประชุม 
อบต.จอมประทัด 

วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕63 
เวลา 09.00- ๑2.0๐ น. 

กำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 
- ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  จ านวน 50 ข้อ 
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง จ านวน 50 ข้อ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕63 
เวลา 09.00- ๑2.0๐ น. 

กำรสอบข้อเขียน ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
- ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  จ านวน 50 ข้อ 
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง จ านวน 50 ข้อ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕63 
เวลา 13.00 – 13.20 น. 
เวลา 13.2๐ – 13.40 น.    
เวลา 13.40 – 15.00 น 

การสอบสัมภาษณ์ 
1. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
2. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
3. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

ณ ห้องประชุม 
อบต.จอมประทัด 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการเลือกสรรทาง www.jompratud.go.th  

หมายเหตุ  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานทีส่อบจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบ 7 วัน 
   /(ข) ระเบียบ.... 
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(ข) ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
      1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

 ๑.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ  สุภำพสตรี  สวมเสื้อ กระโปรง      
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภำพบรุุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 

 1.2 ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพ่ือใช้แสดงคู่กัน   
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบกรรมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 
           1.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
สอบโดยเคร่งครัด 
      1.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 

 1.5 ห้ามน าหนังสือ ต ารา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
      1.6 ห้ามน าเครื่องค านวณ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
      1.7 ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียม ปากกา ยางลบ หรือน้ ายาลบค าผิด เพ่ือใช้ในการสอบ 
 

 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้าสอบ คณะกรรมการด าเนินการสอบฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้  

ประกาศ  ณ วันที่  18  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 

 
       
 

(นายสมชาย    ภิญโญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


