
 

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 
เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว 

ตําแหนง นายชางสํารวจ (ปวส.) 
                                                     -------------------------- 

                 ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 ไดเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคล                                               
เพ่ือดําเนินการสอบคัดเลือกและจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นายชางสํารวจ (ปวส.)  จํานวน 1 อัตรา 
เพ่ือปฏิบัติงานประจําสวนจัดการฐานขอมูล สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม มีกําหนดรับสมัครตั้งแตวันท่ี                
2 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 10 มิถุนายน 2565 นั้น 

  บัดนี้ ครบกําหนดเวลาการรับสมัครแลว คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว                      
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครครบถวน ถูกตองแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  
กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

  1. รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
 รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ปรากฏตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

 2. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
  ใหผูสมัครสอบเขาสอบแขงขันเพ่ือวัดความรู ความสามารถ ท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (สอบขอเขียน)       
ตามวัน เวลาและสถานท่ีสอบดังนี้ 
 

วัน เวลา ตําแหนง/วิชาสอบ สถานท่ีสอบ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00 - 11.00 น. 

2.1 ตําแหนงนายชางสํารวจ (ปวส.) 
โดยวิธีการสอบขอเขียน 
- สอบปรนัย 100 ขอ คะแนน 100 คะแนน 
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   (1) ความรูความสามารถท่ัวไป (50 คะแนน) 
         - ความรูเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ                 
ของกรมธนารักษ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   (2) ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  
(50 คะแนน) 
         - ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานสํารวจ                   
และรังวัด  
         - ความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับระบบ
ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

หองประชุม ชั้น 2  
(อาคารประเมินฯ) 

สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 
 

/ ตาราง... 
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วัน เวลา ตําแหนง/วิชาสอบ สถานท่ีสอบ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

2.2 ภาคสอบสัมภาษณ  (100 คะแนน) 
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
       - ความรู พิจารณาจากประวัติการศึกษา                   
ประวัติการทํางาน และสัมภาษณ เพ่ือประเมิน               
ความเหมาะสม 
       - ความสามารถ สัมภาษณเพ่ือพิจารณา
ความสามารถท่ีจะทํางานในหนาท่ีหรือรับการ
อบรมเพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ี ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เชาวนปญญา ความคลองแคลว
วองไว ในการตอบปญหา แกปญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 

  - บุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ พิจารณา
จากประวัติสวนตัว บุคลิกลักษณะสวนบุคคล 
ท้ั งรางกายและจิต ใจ  และสัมภาษณ เพ่ื อ
พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ 

 

หองประชุม ชั้น 2 
(อาคารประเมินฯ)               

สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 

ผูสอบคัดเลือกได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบการวัดความรู ความสามารถ ท่ีใชเฉพาะตําแหนง                  
(สอบขอเขียน) และความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสมัภาษณ) ไมต่ํากวารอยละ 60 ท้ัง 2 ภาค 

  3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
  3.1 การสอบแขงขัน จะใชวิธีสอบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการสอบ ท้ังนี้ใหผูเขา
สอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอยางเครงครัด 
  3.2 ใหผูสมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   (1) แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน
กลาวคือ 
   - สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสน 
หามใสกางเกงยีนส หรือกระโปรงยีนสโดยเด็ดขาด 
   - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง         
สวมรองเทาหุมสน หามใสกางเกงยีนสโดยเด็ดขาด 
   (2) เปนหนาท่ีของผูเขาสอบ ท่ีจะตองทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบ และจะตองเขาสอบ
ตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบท่ีกําหนดไว 
   (3) ไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที และจะเขาหองสอบได                
ก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบแลว 

/ (4) ผูสมัคร... 
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   (4) ผูสมัครสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากท่ีไดเริ่มสอบแลว 30 นาที จะไมอนุญาต                   
ใหเขาสอบ 
   (5) ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว
เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบัตร
ดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้น 
   (6) ตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ หองสอบ และสถานท่ีสอบ กําหนดใหผูนั่งสอบผิดท่ี   
หรือผิดหองสอบ จะไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบสําหรับวิชานั้น 
   (7) ตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ (ปากกาหมึกสีน้ําเงิน สีแดง ดินสอ ยางลบ
ดินสอ และน้ํายาลบคําผิด) เทานั้น  
   (8) ตองใชกระดาษคําตอบท่ีสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหมจัดใหโดยเฉพาะ 
   (9) อนุญาตใหนําสิ่งของเขาหองสอบได เฉพาะบัตรประจําตัวสอบ บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ อุปกรณท่ีใชในการสอบ และกระเปาเงินเทานั้น 
   (10) ใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 
   (11) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของเจาหนาท่ีคุมสอบโดยเครงครัด 
  3.3 ขอปฏิบัติตามมาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                      
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
   เพ่ือเปนการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินปฏิบัติตามแนวทาง ดังตอไปนี้ 

(1) ตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผากอนเขาหองสอบ และตลอดเวลา             
ท่ีอยูในสถานท่ีสอบ  

(2) ตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง กอนเขาหองสอบและหรือ
ตัวอาคารสอบ หากผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียส ข้ึนไป                  
หรือมีภาวะสุมเส่ียง จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด 

(3) ระหวางพักรอในสถานท่ีสอบ ใหผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติ
ตนตามวิธีการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 

 

***ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้หรือผู ใดทุจริตอาจไมไดรับอนุญาต                       
ใหเขาสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะพิจารณาส่ังงดการใหคะแนนก็ได***                              

 ท้ังนี้ ขอแจงใหผูมีสิทธิเขาสอบทราบวา การตรวจสอบคุณสมบัติรวมท้ังเง่ือนไขในการสมัคร
และการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดตรวจและประกาศตามเอกสาร                
และขอเท็จจริงท่ีผูสมัครไดยื่นและรับรองตนเองไวในใบสมัครวา เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาท่ีใหจบ
การศึกษาภายในวันปดรับสมัคร หรือคุณวุฒิท่ียื่นสมัครสอบมิไดเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครจะถือวา
ผูสมัครรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติตั้งแตตน 

/ 4. การประกาศ... 
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  4. การประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเขาสอบคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว 

  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได และขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผูผานการเขาสอบคัดเลือกตามลําดับคะแนนท่ีสอบได ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ทาง www.treasury.go.th                     
หัวขอขาวรับสมัครงาน  หรือทางโทรศัพทหมายเลข 0-5311-2694 กด 102 (ติดตองานธุรการ)                            
และปดประกาศไว ณ ปายประชาสัมพันธ ชั้น 1 สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 13 มิถุนายน  พ.ศ.2565  

 
 

                (นายศรฉัตร  บัวอํ่า) 
                นายชางสํารวจอาวุโส 

               ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.treasury.go.th/


 
 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกลกูจางช่ัวคราว 
บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงนายชางสํารวจ (ปวส.) 

 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
เลขท่ี 

ประจําตัว 
หมายเหตุ 

๑ นางสาวหัทยา  ศรีวิชัย ๐๑  

๒ นายปรัตถกร  ศรีสุข ๐๒  
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