ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง นายช่างสารวจ (ครั้งที่ 2)
------------------------------------ด้วยจังหวัดนครปฐม จะดำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง
นำยช่ำงส ำรวจ เพื่อช่ว ยปฏิบั ติงำนในส่ ว นจัดกำรฐำนข้อมูล ส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่นครปฐม ฉะนั้น
อำศัยควำมตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนมำกที่ กค 0527.6/ว104 ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2539
โดยอนุโลม จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตาแหน่ง
อัตราว่าง
อัตราค่าจ้างรายเดือน

นำยช่ำงสำรวจ
1 อัตรำ
เดือนละ 11,500.- และเงินเพิ่มกำรครองชีพ
เดือนละ 785.- บำท
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2558
(ระยะเวลำกำรจ้ำงตำมปีงบประมำณ)
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
งำนด้ำนฐำนข้มูลที่รำชพัสดุ กำรบันทึกข้มูลเข้ำระบบทะเบียนที่รำชพัสดุ งำนรังวัด จัดทำ
แผนที่ งำนจัดทำรูปแผนที่ กำรสำรวจเพื่อหำระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนำดของภูมิประเทศ กำรหำค่ำพิกัด
ของจุ ดตำแหน่ งต่ำงๆ กำรบั นทึกข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรสำรวจ กำรทำแผนที่แนบต่ำงๆ
โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรสำรวจและคำนวณรำคำที่ดิน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตำมข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำ
ของส่วนรำชกำร พ.ศ.2537 ดังนี้
2.1 มีสัญชำติไทย
2.2 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งพระรำชอำณำจักรไทย ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
2.4 ไม่ เป็ นผู้ ด ำรงต ำแหน่ งก ำนั น แพทย์ ประจ ำต ำบล สำรวั ตรก ำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ ำน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
2.6 ไม่เป็ นผู้ มีร่ ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดในกฏหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร หรือตำมกฎหมำยอื่น
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
/ 2.9 ไม่เป็น.....
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2.9 ไม่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำกระทำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำน
อื่นของรัฐ
2.13 ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออกหรือปลดออก เพรำะกระทำผิ ดวินัยตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร หรือตำมกฎหมำยอื่น
2.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ ออก เพรำกระทำผิดวินัยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลั ง
ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร หรือตำมกฎหมำยอื่น
2.15 ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
สำหรับพระภิกษุสำมเณร ทำงรำชกำรไม่สำมำรถรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำรับรำชกำรได้ ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538

3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
ได้รับวุฒิ ไม่ต่ำกว่ ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง (ปวส.) ทำงช่ำงสำรวจ ช่ำงก่อสร้ำง
หรือช่ำงโยธำ

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัคร
4.1 สำเนำวุฒิกำรศึกษำ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำ
ที่สำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัคร
4.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
4.3 เอกสำรทำงทหำร เช่ น ส ำเนำหนั ง สื อ ส ำคั ญ สด.8 หรื อใบส ำคั ญ สด.9
หรือใบรับรองผล สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (เฉพำะเพศชำย)
4.4 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำสีดำ ขนำด 1.5X2 นิ้ว ถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
4.5 สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ในกรณีที่ ชื่อ – สกุล
ในหลักฐำนกำรสมัครสอบไม่ตรงกัน จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

5. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งที่สมัครสอบตำมประกำศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน และสำเนำเอกสำรทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนำ
ถูกต้องและลงชื่อกำกับ ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบหรือตรวจสอบพบว่ำเอกสำรหลักฐำนคุณวุฒิ
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมำยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่นครปฐมจะถือว่ำผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสอบตั้งแต่ต้น
/ 6. วัน เวลำ และสถำนที่....
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6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ สมั ครจะต้ องขอและยื่ นใบสมั ครด้ วนตนเอง ได้ ที่ ส ำนั กงำนธนำรั กษ์ พื้ นที่ นครปฐม
70/1 ถนนสนำมจันทร์ ตำบลสนำมจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือสอบถำมได้ที่ 0 – 3425 - 0943
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กาหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ
จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ กำหนดวัน เวลำ วิธีกำร และสถำนที่สอบให้ทรำบใน
วั น ที่ 20 กรกฎ า ค ม 25 58 ณ ส ำ นั กง ำน ธ น ำรั กษ์ พื้ นที่ น ครป ฐ ม และท ำงเว็ บไซ ต์
http://www.treasury.go.th/pv_nakhonpathom

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
จะท ำกำรคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รโดยวิ ธี ก ำรทดสอบภำคปฏิ บั ติ แ ละสอบสั ม ภำษณ์
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป ดังนี้

ตาแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบ

นายช่างสารวจ - ภาคความรู้ทั่วไปและเฉพาะตาแหน่ง
1. ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. คุณธรรมจริยธรรม
3. ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำช่ำงสำรวจ
และก่อสร้ำง
- ประเมินคุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ได้แก่ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภำพ ควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และปฏิภำณไหวพริบ
รวม

คะแนน
เต็ม

วิธีการ
ประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

200

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่ำร้อยละหกสิบ
/ 10. กำรประกำศรำยชื่อ....
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10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
10.1 ส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่นครปฐม จะประกำศรำยชื่อผู้ ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมลำดับ
คะแนนสอบโดยเรียงลำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงไปหำต่ำ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ำกันให้ผู้ที่ได้รับหมำยเลขประจำตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
10.2 กำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกำศผล
10.3 ประกำศผลกำรคัดเลือก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
นครปฐม และทำงเว็ตไซต์ http://www.treasury.go.th/pv_nakhonpathom
11. การบรรจุ
ผู้สอบคัดเลือกจะได้รับกำรบรรจุตำมลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุเป็น
ลูกจ้ำงชั่วครำวตำแหน่งนำยช่ำงสำรวจจะต้องมีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจหรือลูกจ้ำงประจำระดับ 3
หรือเทียบเท่ำขึ้นไป มำทำสัญญำค้ำประกันตำมแบบที่สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่นครปฐมกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2558

