(สําเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ
(วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถาย
ปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ดวยกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการสอบแขงขั นเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
1.2 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.3 ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.4 ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.5 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
1.6 ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
1.7 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
1.8 ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
1.9 ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน
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-22. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
2.1 ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กรุงเทพมหานคร)
2.2 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร)
2.3 ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแกน)
2.4 ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่ ก ลุ ม จั ด การและบริ ก ารแผนที่ แ ละข อ มู ล ทางแผนที่ สํ า นั ก เทคโนโลยี ก ารสํ า รวจและทํ า แผนที่
(กรุงเทพมหานคร)
2.5 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี)
2.6 ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา
ที่กลุมสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา) กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 2 และ
กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ 4 สํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กรุงเทพมหานคร)
2.7 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมงบประมาณ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร)
2.8 ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา
ที่กลุมพัสดุ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร)
2.9 ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา
ที่กลุมวางแผนการใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานี
พัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6 (2 อัตรา (เชียงใหม)) ศูนยปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แมฟาหลวง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
10 (ราชบุรี) ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ ป ฏิ บัติของตําแหนงตามที่ร ะบุไวในรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การรับ สมัคร
สอบแขงขันของแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(3) เป น ผู เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
/ ข. ลักษณะ...

-3ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปน ผู เ คยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐ วิส าหกิจ หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษให อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
(11) เป น ผูเคยกระทําการทุจ ริตในการสอบเขารับ ราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม
(8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิ
สมั ค รสอบแข ง ขั น ได แตจ ะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การบรรจุ เ ป น ข า ราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ ส อบแข งขั น ได ต อ เมื่ อ
พนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบแขงขันของแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
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แกไขไมได

5. การรับสมัครสอบ
5.1 ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
5.2 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพีย ง 1 ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง

5.3 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2562
ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ดังนี้
(1) ใหผูสมัครสอบเขาไปที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ
“รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
(2) ใหผูสมัครสอบเลือกหั วขอยอย “อับโหลด (upload) รูปถาย” โดยกรอก
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐
KB) รูปถายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจําตัวสอบ
(3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน
(4) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ใหโดยอัตโนมัติ ใหผูสมัครพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณี ที่ไ ม ส ามารถพิ ม พ แบบฟอร มการชํ าระเงิ น หรื อ บั น ทึ กข อ มู ล ได ผู ส มั ค ร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
5.4 นํ า แบบฟอร ม การชํ า ระเงิ น (ข อ 5.3 (4)) ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน เ ตอร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ภายในเวลาทําการของธนาคาร
5.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท
(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จํานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.6 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ
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5.7 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป
เมื่ อ กรมพั ฒ นาที่ ดิน ประกาศรายชื่อ ผูส มัค รสอบแล ว ใหผู ส มั ครสอบเขา ไปที่
เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบใน
วันสอบขอเขียน
ทั้งนี้ บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญที่ตองนําไปแสดงตนเพื่อใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัว
สอบ แตหากรูปถายที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 5.3 (2) ใหถือ
เปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว

แกไขไมได

6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ผูสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
6.2 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพีย ง 1 ตําแหนง เมื่อเลื อกแลวจะเปลี่ยนแปลง

6.3 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเปนเกณฑ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต
http://203.21.42.34/acc/index.html
6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
6.5 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมพัฒนาที่ดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผูสมัคร
ยื่นเอกสารปลอมกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย
และกรณี เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชนที่ ใ ช ใ นการสมัค รสอบ ไมต รงกั บ หลัก ฐาน
การแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัคร
สอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ
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-67. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแขงขันในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเขาที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ
“รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันแบงออกเปนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
และความเหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้
8.1 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
นั้นตามที่กําหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแขงขันแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้
8.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ
ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิ บัติงานในหน า ที่ ความสามารถ ประสบการณ ทว งทีว าจา อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข า ราชการพลเรื อน คุ ณธรรม จริ ยธรรม การปรับตัวเขากับผูร วมงาน สังคมและสิ่ งแวดลอม ความคิ ดริเริ่ ม
สรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเปน
ของตําแหนง
ทั้งนี้ จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
กอน และเมื่อสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขา
สอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ในภายหลัง โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนง ทางเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน
กรมพัฒนาที่ดิน” หรือเขาที่เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”

(สัมภาษณ)

9. หลักฐานการสมัครสอบ
9.1 หลั กฐานที่ ตองนํ า มาในวั น สอบแข งขั น เพื่ อวั ด ความเหมาะสมกั บตํ า แหน ง

(1) ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ
ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถายไวไมเกิน 1 ป พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(2) สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงที่สมัคร
สอบแขงขัน โดยตองสํ าเร็จการศึ กษาและได รับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวน
อยางละ 2 ฉบับ
/ ทั้งนี้...

-7ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา
ดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปด
รับสมัครมายื่นแทน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
(ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.8 แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวน
อยางละ 1 ฉบับ
(5) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบผ า นความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป
ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับทีส่ มัครสอบขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา
หมายเหตุ ผูที่ไดขึ้นบัญชีเมื่อจะไดรับการบรรจุเขารับราชการจะตองนําใบรับรองแพทย
ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว า หลั ก ฐานและเอกสารการสมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ
ทั้งสิ้น
10. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแขงขันเพื่อวัด
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ และการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย

/ 11. การขึ้น...

-811. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนน
รวมของการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตําแหนงสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนการสอบแขงขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการสอบแขงขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี
แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
แขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
12. การบรรจุและแตงตั้ง
12.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในขอ ๑
12.2 กรมพัฒนาที่ดินไมประสงคที่จะรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการสอบแขงขันดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบแขงขันได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่
(ลงนาม)
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