
 
 
 
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรเป นพนักงานจ�าง 

……………………………………….………………………... 
 

  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ  มีความประสงค	จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ�าง
เป"นพนักงานจ�างให�ดํารงตําแหน�งท่ีว�าง 
 

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดยะลา  เรื่อง  
หลักเกณฑ	และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง  ลงวันท่ี  26  กรกฎาคม  2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร  โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 

 1. ประเภทของพนักงานจ�าง  ช่ือตําแหน�ง     
  1.1  พนักงานจ�างตามภารกิจ (ประเภทผู�มีคุณวุฒิ)     จํานวน    1    ตําแหน�ง   ดังนี้ 
     1.1.1  ตําแหน�งผู�ช�วยนายช�างโยธา จํานวน   1   อัตรา 
  รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน�ง  (ตามท่ีระบุไว�ใน  ผนวก ก  แนบท�ายประกาศนี้) 
   

 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการสรรหาและ
เลือกสรร  
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  ผู�ซ่ึงจะได�รับการจ�างเป=นพนักงานจ�าง  ต�องมีคุณสมบัติและไม�มี
ลักษณะต�องห�าม  ดังต�อไปนี้ 
     2.1.1  มีสัญชาติไทย 
           2.1.2  มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป@บริบูรณ	  และไม�เกินหกสิบป@  
     2.1.3  ไม�เป"นบุคคลล�มละลาย 
           2.1.4  ไม�เป"นผู�มีกายทุพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�  ไร�ความสามารถหรือจิตฟFGน
เฟHอนไม�สมประกอบ  หรือเป"นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด  ดังนี้  
       (ก)  โรคเรื้อนระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป"นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
       (ข)  วัณโรคระยะอันตราย 
       (ค)  โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป"นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
       (ง)  โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
       (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     2.1.5  ไม�เป"นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าท่ีใน
พรรคการเมือง 
     2.1.6  ไม�เป"นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหารท�องถ่ิน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
           2.1.7  ไม�เป"นผู�เคยถูกต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ให�จําคุกเพราะกระทําความ 
ผิดทางอาญา  เว�นแต�เป"นโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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     2.1.8  ไม�เป"นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล�ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
        2.1.9  ไม�เป"นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 
 

  หมายเหตุ  ผู�ท่ีผ�านการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง  จะต�องไม�เป"นผู�ดํารง
ตําแหน�งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง  ผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหาร
ท�องถ่ิน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ข�าราชการหรือลูกจ�างส�วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน  และต�องนําใบรับรองแพทย	ซ่ึงออกให�ไม�เกิน    
๑  เดือน  และแสดงว�าไม�เป"นโรคต�องห�ามตามประกาศกําหนดโรคท่ีเป"นลักษณะต�องห�ามสาหรับข�าราชการ
หรือพนักงานส�วนตําบลมายื่นด�วย 
 

  2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  
  ผู�สมัครจะต�องเป"นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  (ตามท่ีระบุไว�ใน  ผนวก ก  แนบ
ท�ายประกาศนี้) 
 

 3. การรับสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
  ให�ผู�ประสงค	ท่ีจะสมัครเข�ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครพร�อมหลักฐาน
ด�วยตนเองได�ท่ี  ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  ตั้งแต�วันท่ี    
4 - 13  พฤศจิกายน  2556  ในวันและเวลาราชการ  โดยผู�สมัครจะต�องกรอกใบสมัครด�วยตนเองและลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�องในเอกสารท่ีกําหนดทุกฉบับ 
 

  3.2  เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
  ผู�ประสงค	จะสมัคร  ให�ยื่นใบสมัครด�วยตนเองต�อเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร  พร�อมด�วยหลักฐานซ่ึง
ผู�สมัครได�รับรองสําเนาถูกต�องและลงลายมือชื่อกํากับไว�ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต�อไปนี้ 
     3.2.1  รูปถ�ายหน�าตรงไม�ใส�หมวก  ไม�ใส�แว�นตาดํา  และถ�ายมาแล�วไม�เกิน  6  เดือน 
ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป       
     3.2.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  1  ฉบับ 
     3.2.3  สําเนาทะเบียนบ�าน   จํานวน  1  ฉบับ 
     3.2.4  ใบรับรองแพทย	ท่ีแสดงว�าไม�เป"นโรคต�องห�ามตามกฎหมาย ก.พ. ซ่ึงออกให�ไม�เกิน 
1  เดือน  นับแต�วันท่ีตรวจร�างกาย   จํานวน  1  ฉบับ  
           3.2.5  สําเนาใบรับรองผ�านการเกณฑ	ทหาร   จํานวน  1  ฉบับ 
     3.2.6  สําเนาหลักฐานการศึกษาท่ีใช�ในการสมัคร  ได�แก�  ใบประกาศนียบัตร/ปริญญา
หรือระเบียนแสดงผลการเรียน  อย�างใดอย�างหนึ่งท่ีแสดงว�าเป"นผู�มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งท่ีสมัคร  โดยสําเร็จการศึกษาและได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปQดรับสมัคร
จํานวน  1  ฉบับ 
     3.2.7  สําเนาภาพถ�ายหลักฐานอ่ืนๆ เช�น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ�ามี)  
จํานวน  1  ฉบับ 
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  3.3  ค�าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู�สมัครจะต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัคร  จํานวน  100  บาท 
 

  3.4  เง่ือนไขในการสมัคร   
  ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต�องตรวจรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว�าเป"นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ
จะต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ ในใบสมัคร  พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม�ว�าด�วยเหตุผลใดๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งท่ีสมัครอันเป"นผลทําให�ผู�สมัครไม�มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้  หากตรวจสอบพบ
เม่ือใดให�ถือว�าว�าการรับสมัครและการได�เข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป"นโมฆะสําหรับผู�นั้น  
ต้ังแต�ต�น 
 

 4. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 
  องค	การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ  จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมิน
สมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินสรรถนะ   ภายในวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2556       
ณ  ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
 

 5. หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกสรร 
  หลักเกณฑ	การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ซ่ึงจําเป"นต�องใช�สําหรับ
การปฏิบัติงานในตําแหน�งตามท่ีองค	การบริหารส�วนตําบลกําหนดซ่ึงประกอบด�วย 
  5.1  ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  ทดสอบความรู�ความสามารถท่ัวไป  โดยคํานึงถึงระดับความรู�และความสามารถท่ีต�องการ
ของตําแหน�งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข�อเขียน (รายละเอียดวิชาท่ีจะดําเนินการสอบ  ให�ดูตาม
ผนวก ข) 
  5.2  ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  ทดสอบความรู�ความสามารถท่ีใช�ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  โดยเฉพาะอย�างยิ่งตามท่ีระบุไว�
ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง โดยวิธีการสอบข�อเขียน (รายละเอียดวิชาท่ีจะดําเนินการสอบ  ให�ดูตาม
ผนวก ข) 
  5.3  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งจากประวัติส�วนตัว  ประวัติการศึกษา  
บุคลิกภาพ  ท�วงทีวาจา  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบ  มนุษย	สัมพันธ	  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  อุปนิสัย  
อารมณ	  เป"นต�น โดยวิธีการสอบสัมภาษณ	 
 

 6. หลักเกณฑ
การตัดสิน 
  ผู�ท่ีถือว�าเป"นผู�ผ�านการเลือกสรรจะต�องเป"นผู�ได�รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต�ละ
ภาคไม�ต่ํากว�าร�อยละ  60  โดยการดําเนินการจัดจ�างจะเป"นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได� 
  
 
 



 
/7. การประกาศ.... 

- 4 - 
 
 7. การประกาศข้ึนบัญชีผู�สอบคัดเลือกได� 
  องค	การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะจะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบท่ีได�  กรณีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากันจะตัดสินให�ผู�ท่ีได�เลขประจําตัวสอบก�อนเป"นผู�อยู�ในลําดับ
สูงกว�า  โดยบัญชีรายชื่อดังกล�าวให�เป"นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  1  ป@  นับแต�วัน
ข้ึนบัญชี  หรือนับแต�วันประกาศรับสมัครในตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม�แล�วแต�กรณี 
 

 8. การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
  องค	การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ  จะทําสัญญาจ�างและแต�งต้ังผู�ผ�านการเลือกสรร  
จากผู�ท่ีสอบแข�งขันได�โดยเรียงตามลําดับท่ีได�ประกาศข้ึนบัญชีไว�  ต�อเม่ือได�รับความเห็นชอบในการแต�งต้ังจาก
คณะกรรมการพนักงานพนักงานส�วนตําบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) แล�วเท�านั้น  และหากผู�
สอบแข�งขันรายใดไม�มารายงานตัวต�อองค	การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
นับต้ังแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งให�มารายงานตัว  ให�ถือว�าผู�นั้นสละสิทธิ์ท่ีจะทําสัญญาจ�างกับองค	การบริหาร
ส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ  และองค	การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะจะได�เรียกผู�สอบแข�งขันได�ในลําดับ
ถัดไปมาทําสัญญาจ�างต�อไป 
 

  องค	การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ  ได�ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปคณะ 
กรรมการ  โดยยึดหลักความรู�  ความสามารถ  ความเสมอภาค  ความเป"นธรรม  อย�าหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรัพย	สินให�แก�บุคคลหรือกลุ�มคนท่ีอ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�ผ�านการสรรหาเลือกสรรได�  และหากผู�ใดได�รับ
ทราบข�าวประการใดเก่ียวกับการแอบอ�างหรือทุจริต  โปรดแจ�งให�องค	การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ
ทราบ  เพ่ือจักได�ดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 
 

  ผู�สนใจสามารถติดต�อสอบถาม  ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได�  ณ  ท่ีทําการองค	การ
บริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ  โทรศัพท	  0-7337-8272  หรือเว็บไซต	  www.tanoamaeroa.go.th 
       

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ   ณ  วันท่ี  24   ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
           (นายวิรัต   แซ�ตัน) 
               นายกองค	การบริหารส�วนตําบลตาเนาะแมเราะ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ผนวก  ก 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน�ง  หน�าท่ีและความรับผิดชอบ  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
แนบท�ายประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรเป นพนักงานจ�าง 

ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
 

 
ประเภทพนักงานจ�าง 
 พนักงานจ�างตามภารกิจ (ประเภทผู�มีคุณวุฒิ) ตําแหน�ง   ผู�ช�วยนายช�างโยธา 

 

ระยะเวลาการจ�าง 
 ทําสัญญาจ�างไม�เกินคราวละ  4  ป@  โดยหากผ�านการเกณฑ	ประเมินตามหลักเกณฑ	  อาจจะต�อ
สัญญาได�อีก 
 

อัตราค�าตอบแทน 
 -  สําหรับผู�ได�รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ในอัตราเดือนละ  6,800.-  บาท 
 -  สําหรับผู�ได�รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในอัตราเดือนละ  7,460.-  บาท 
       

หน�าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน�ง 
  ปฏิบัติงานข้ันต�นเก่ียวกับงานช�างโยธา ภายใต�การกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไปหรือตามคําสั่ง 
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู�อย�างกว�าง ๆ และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป"นเจ�าหน�าท่ีข้ันต�นปฏิบัติงานท่ีค�อนข�างยากเก่ียวกับงานช�างโยธาตามท่ีได�รับมอบหมาย  
เช�น  การช�วยออกแบบ  การควบคุม  การก�อสร�าง  และบํารุงรักษาด�านโยธา  การวางโครงการก�อสร�างในงาน
ด�านช�างโยธา  การให�คําปรึกษาแนะนําท่ีเก่ียวกับงานด�านโยธา  เช�น  ทาง  สะพาน  ช�องน้ํา  อาคาร  อุโมงค	 
เข่ือน  อาคารชลประทาน  อาคารการประปา  ท�าเทียบเรือ  สนามบิน  และสิ่งก�อสร�างอ่ืน เป"นต�น  
ปฏิบัติงานสํารวจต�างๆ เก่ียวกับงานด�านช�างโยธา  เช�น  สํารวจทางเพ่ือการก�อสร�าง  สํารวจและทดลองวัสดุ 
ทดลองหาคุณสมบัติของดิน  สํารวจหาข�อมูลการจราจร  สํารวจทางอุทกวิทยา  สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา 
คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ  ซ�อมสร�างวัสดุ  ครุภัณฑ	  เครื่องมือเครื่องใช�และอุปกรณ	ในการ
สํารวจ  ทดลองทุกชนิดให�ได�มาตรฐาน  เป"นต�น  และปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
  1. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
โยธา  เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  สถาปFตยกรรม  เทคนิคสถาปFตยกรรม  ช�างก�อสร�าง  ก�อสร�าง  ช�างสํารวจ  
ช�างโยธา  หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� หรือ 



  2. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได�ไม�ตํ่ากว�านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
โยธา  เทคนิควิศวกรรมสํารวจ  สถาปFตยกรรม  เทคนิคสถาปFตยกรรม  ช�างก�อสร�าง  ก�อสร�าง  ช�างสํารวจ 
ช�างโยธาหรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. กําหนดว�าใช�เป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนี้ได� 
 
 
 
 

- 2 - 
 
ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ 
  1. มีความรู�ในงานช�างโยธาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
  2. มีความรู�ความเข�าใจในกฎหมายสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล  กฎหมาย 
กฎระเบียบและข�อบังคับอ่ืนท่ีใช�ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
  3. มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย�างเหมาะสมแก�การ
ปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
  4. มีความรู�ความสามารถในการใช�ภาษาอย�างเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
  5. มีความสามารถในการให�คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบ 
  6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความละเอียดแม�นยํา 
 

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
 

รายละเอียดวิชาท่ีจะดําเนินการสอบแข�งขัน 
ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  และ  ภาคความรู�ความสามารถเฉพําตําแหน�ง (ภาค ข) 

แนบท�ายประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรเป นพนักงานจ�าง 
ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

 
  

พนักงานจ�างตามภารกิจ  ตําแหน�ง  ผู�ช�วยนายช�างโยธา 
 
ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

1. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง

ปFจจุบัน 
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 

2542  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงปFจจุบัน 
4. ความรู�เก่ียวกับเหตุการณ	ท่ัวไป 
5. ความรู�เก่ียวกับเหตุการณ	บ�านเมืองปFจจุบัน 

 
ภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข) 

1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงปFจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 
3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงปFจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


