ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และข้อ 7 ของประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๖3 เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง นายช่างสารวจปฏิบัติงาน คณะกรรมการ
ดาเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ งบุ ค คลเข้ า รั บ ราชการในต าแหน่ ง นายช่ า งส ารวจปฏิ บั ติ ง าน
จึงกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง สาหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่ อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งตามวัน
เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
ก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ และให้ผู้เข้าสอบนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
ตามที่ระบุไว้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบแข่งขันจะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ และ
วิธีการสอบอย่างเคร่งครัด
๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒.๒ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ใบสมัครซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ซึ่งติดรูปถ่าย
หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัคร
แสดงควบคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัว
ประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจาตั วประชาชน ๑๓ หลัก หรือ หนังสือเดินทาง
(Passport) ในวันสอบหากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัวทหารกองประจาการ
ฉบั บ จริ ง ไปแสดงแทน ทั้ งนี้ หากเลขประจ าตัว ประชาชน ๑๓ หลั ก ไม่ต รงกับ ฐานข้ อ มูล การสมั ครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องถูกยุติการสอบ
(2) สาเนา ...

-2(๒) ส าเนาหนังสื อรับรองผลการสอบผ่ านการวัดความรู้ความสามารถทั่ว ไป
ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสานักงาน ก.พ. จานวน ๑ ฉบับ
(๓) ส าเนาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ หรื อ เที ย บเท่ า และส าเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายใน
วัน รับ สมัครสอบวันสุ ดท้าย ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลั กฐานการศึกษาดังกล่ าวมายื่นในวันสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งได้ ก็ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันรับสมัครสอบ
วันสุดท้ายมายื่นแทน ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้ านขวาของสาเนาเอกสาร บรรจุในซอง
เอกสารขนาด A๔ กรณีผู้สมัครไม่ได้นาเอกสารที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๒ (๒) และ (๓) มายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อ
วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง ขอให้ ยื่ น ด้ ว ยตนเองที่ ฝ่ า ยสรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2 กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563
ถ้าไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน ฯ อาจจะพิจารณาไม่ให้
เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๒.๓ อนุญาตให้นาสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะใบสมัครที่ติดรูปถ่ายตามข้อ ๒.๒ (๑)
และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัว
ทหารกองประจาการ ฉบับจริง ดินสอ ยางลบ ปากกา
๒.๔ ห้ ามน าเครื่องมือสื่ อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่ องบันทึกเสี ยง อุปกรณ์ที่ใ ช้
คานวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) รวมทั้งเอกสาร ตารา หนังสือ บันทึกข้อความ
กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจากข้อ ๒.๓ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนาเข้าห้องสอบ
จะถือว่าส่อเจตนากระทาการทุจริตจะต้องถูกยุติการสอบและต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้น จนกว่าจะหมดเวลา
สอบในวิชานั้น และกระดาษคาตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
๒.๕ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กาหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน
หรือวัส ดุอุป กรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในวัน เวลา และสถานที่ส อบไปเอง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะ
ต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง
๒.๖ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะ
เรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที และผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลา
ที่กาหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๒.๗ หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะครบเวลา
สอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบและ กระดาษคาตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

2.8 ต้องนั่งสอบ ...

-4๒.๘ ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ และวัน เวลาสอบ ที่คณะกรรมการ
ดาเนินการสอบแข่งขันฯ กาหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูก
ยุ ติ ก ารสอบ และไม่ อ นุ ญ าตให้ อ อกจากห้ อ งสอบจนกว่ า จะถึ ง เวลาอนุ ญ าตให้ อ อกจากห้ อ งสอบ รวมทั้ ง
กระดาษคาตอบจะไม่ได้รับ การตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
๒.๙ ต้องใช้กระดาษคาตอบที่ กรมป่าไม้จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อและ
ทาตอบในกระดาษคาตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
๒.๑๐ การระบายวงกลมในกระดาษคาตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องระบายให้ดาเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลม หรือใช้เครื่องหมายอื่น
ไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอที่มีความดาเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กาหนด หรือใช้ดินสอ
สีอื่น หรือใช้ปากกาไม่ได้
(๒) ต้องระบายเลขประจาตัวสอบในกระดาษคาตอบให้ถูกต้อง หากระบายผิด
ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคาตอบ
จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายเท่านั้น หากขีดเขียนหรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนด หรือหากเกิด
ความผิ ด พลาดใด ๆ ในการระบายกระดาษค าตอบอั น เกิ ด จากการกระท าของผู้ ส อบเอง กรมป่ า ไม้ จ ะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น กับผลการตรวจกระดาษคาตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคาตอบ
๒.๑๑ ห้ ามผู้ เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนาแบบทดสอบ หรื อ
กระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทาการทุจริ ต และกระดาษคาตอบ
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และอาจจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๒.๑๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ ง และคาแนะนาของหั ว หน้าห้ องสอบหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๑๓ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๒.๑๔ ต้ อ งหยุ ด ท าตอบทั น ที เมื่ อ หมดเวลาท าตอบ และหั ว หน้ า ห้ อ งสอบ หรื อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทาตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
ได้อนุญาตแล้ว ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ
พยายามกระทาการทุจริตในการสอบ หรือกระทาการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ระหว่างการสอบ
ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือต้องถูกยุติการสอบ และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ เวลาที่อนุญาต
ให้ออกจากห้องสอบได้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน ฯ อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน
หรื อ อาจพิ จ ารณาให้ เป็ น ผู้ มี ลั กษณะต้ องห้ ามที่ จะเข้ ารั บราชการเป็ นข้ าราชการพลเรื อน ตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการดาเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติ
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายอรรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่าไม้

(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน
แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
.............................................
วัน เวลาสอบ
วันเสาร์ที่
5 กันยายน ๒๕๖3
๐๘.30 – ๐9.00 น.

ตาแหน่งและวิชาสอบ
ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ

เลขประจาตัวสอบ
๖30๑๐๐๑ 6301037

วันเสาร์ที่
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตาแหน่ง ๖30๑๐๐๑ 5 กันยายน 2563
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการ 6301037
เวลา 09.00-12.00 น. ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
- พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ.
2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารวจที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
- คานวณหาค่าระดับ และการปรับแก้
- คานวณหาค่ามุมภายในรูปหลายเหลี่ยม
- คานวณหาเนื้อที่จากค่าพิกัดฉาก
- คานวณหาค่าภาคของทิศ (Az) จากค่าพิกัด 2 จุด
- คานวณหาค่าพิกัดเมื่อทราบค่าพิกัดจุดแรกออก
และค่าภาคของทิศ (Az)
- ความหมายของแผนที่ (รูปลอย UTM Zone 47-47)
- การขึ้นรูปแผนที่ด้วยค่าพิกัดฉาก และขึ้นรูป
แผนที่ด้วยค่ามุม Az กับระยะ
- มาตราส่วนของแผนที่
- เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)
ชนิดมือถือ การใช้งานและการกาหนดค่าต่าง ๆ
- เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
ชนิดความละเอียดสูง
- ภาพถ่ายทางอากาศกับงานสารวจรังวัดและ
จัดทาแผนที่
- อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการ
รังวัดและการจัดทาแผนที่
- ฐานข้อมูลด้านแผนที่

สถานที่สอบ

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอบ

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - ปากกา
อาคารเทียมคมกฤส
หมึกน้าเงิน
กรมป่าไม้
- ดินสอ 2B
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ - ยางลบ (ห้ามใช้
น้ายาลบคาผิด)

