
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ  

(วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถาย
ปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
 

 
 
  ดวยกรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ นักจัดการงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการ
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
1.1 ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)   
 อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท 
1.2 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ   
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.3 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   
 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 
1.4 ตําแหนงนักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ   
 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 

ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดกําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน  
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2.  จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 
 2.1 ตําแหนงนักสํารวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กรุงเทพมหานคร) 
 2.2 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร) 
 2.3 ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 (ขอนแกน)  
 2.4 ตําแหนงนักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมจัดการและบริการแผนท่ีและขอมูลทางแผนท่ี  สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 
(กรุงเทพมหานคร) 
 2.5 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 (ปทุมธาน)ี 
 2.6 ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา   
ท่ีกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 (สงขลา) กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 2 และ 
กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ี 4 สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (กรุงเทพมหานคร)  
 2.7 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมงบประมาณ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร) 
 2.8 ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา 
ท่ีกลุมพัสดุ กองคลัง (กรุงเทพมหานคร) 
 2.9 ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  บรรจุครั้งแรก จํานวน 6 อัตรา 
ท่ีกลุมวางแผนการใชท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 (ปทุมธานี) ฝายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สถานี
พัฒนาท่ีดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 6 (2 อัตรา (เชียงใหม)) ศูนยปฏิบัติการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา-แมฟาหลวง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
10 (ราชบุรี) ฝายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินระนอง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 

3.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร

สอบแขงขันของแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี ้

 4.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 

ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
(3)   เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
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ข.  ลักษณะตองหาม 
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6) เปนบคุคลลมละลาย 
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เป นผู เ คย ถูกลง โทษให ออก  หรื อปลดออก  เพราะกระ ทําผิ ดวิ นั ย 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ตามหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืน 
(11)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ 

 ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม 
(8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม 
ตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี สําหรับผูท่ีมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิ 
สมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแขงขันไดตอเม่ือ 
พนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร

สอบแขงขันของแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี ้

 

/ 5. การรับ... 



- 4 - 

5.  การรับสมัครสอบ  
 5.1   ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 5.2   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได 

5.3 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2562 
ถึงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
ดังนี้  
 (1)   ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน”  
 (2) ใหผูสมัครสอบเลือกหัวขอยอย “อับโหลด (upload) รูปถาย” โดยกรอก 
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา 
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐
KB) รูปถายท่ีอัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจําตัวสอบ  
 (3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน  
 (4) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ใหโดยอัตโนมัติ  ใหผูสมัครพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล  
  ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

5.4 นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ขอ 5.3 (4)) ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอร  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร   

5.5   คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท 
   (1)  คาธรรมเนียมสอบ  จาํนวน 200 บาท 
   (2)  คาธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บ  จํานวน 30 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

5.6 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ 
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5.7 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป 
 เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ี

เว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ในกรมพัฒนาท่ีดิน” เพ่ือพิมพบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบใน
วันสอบขอเขียน 

ท้ังนี้  บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญท่ีตองนําไปแสดงตนเพ่ือใชใน
การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัว
สอบ แตหากรูปถายท่ีปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 5.3 (2) ใหถือ
เปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน 

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว 

6.  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 6.1   ในการสมัครสอบครั้งนี้ผูสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
 6.2   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได 
 6.3   ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 4.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ข้ันประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเปนเกณฑ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ไดในเว็บไซต 
http://203.21.42.34/acc/index.html  
 6.4   การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 

 6.5   ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง  
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ท้ังนี้ ในกรณีผูสมัคร
ยื่นเอกสารปลอมกรมพัฒนาท่ีดินจะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย 
  และกรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐาน 
การแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัคร
สอบไมตรงกับขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกใหไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 

 

/ 7. การประกาศ... 
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7.  การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 กรมพัฒนาท่ีดิน จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบแขงขันในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th 
เลือกหัวขอ “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ  
“รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันแบงออกเปนความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 

และความเหมาะสมกับตําแหนง  ดังนี้ 
8.1   ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  คะแนนเต็ม  200 คะแนน 
     ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

นั้นตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแขงขันแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี ้
 8.2 ความเหมาะสมกับตําแหนง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ 
ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเปน
ของตําแหนง 

 ท้ังนี้  จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง
กอน และเม่ือสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขา
สอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง ในภายหลัง  โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนง ทางเว็บไซตกรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน 
กรมพัฒนาท่ีดิน” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรมพัฒนาท่ีดิน” 

9. หลักฐานการสมัครสอบ 
 9.1 หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง

(สัมภาษณ)   
(1) ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ 

ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน 1 ป พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
(2) สําเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัคร
สอบแขงขัน โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวน 
อยางละ 2 ฉบับ 

 
/ ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร หรือ 
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขัน คือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา
ดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปด
รับสมัครมายื่นแทน 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(4) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  

(ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.8 แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวน
อยางละ 1 ฉบับ 

(5) สํา เนาหนั งสือรับรองผลการสอบผานความรู ความสามารถท่ัวไป  
ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับท่ีสมัครสอบข้ึนไป จํานวน 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

หมายเหตุ  ผูท่ีไดข้ึนบัญชีเม่ือจะไดรับการบรรจุเขารับราชการจะตองนําใบรับรองแพทย 
ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดแก 

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาท่ีดินจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หรือเรียกรองใดๆ 
ท้ังสิ้น 

10.   เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแขงขันเพ่ือวัด
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และการสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหนงไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 

 

 

 / 11. การข้ึน... 



สําเนาถูกตอง 

 

(นายศุภากร  รอดเรืองศักดิ์) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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11.   การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
 กรมพัฒนาท่ีดินจะประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับท่ีจากผูไดคะแนน
รวมของการสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงและการสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสม
กับตําแหนงสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนการสอบแขงขัน
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนการสอบแขงขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
 การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันข้ึนบัญชี 
แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ
แขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

 12. การบรรจุและแตงตั้ง 
 12.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได 
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามท่ีระบุไวในขอ ๑ 

 12.2 กรมพัฒนาท่ีดินไมประสงคท่ีจะรับโอนผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการสอบแขงขันดวยความเสมอภาค โปรงใส และยุติธรรม ดังนั้น 
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบแขงขันได หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินทราบดวย 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี     9    เมษายน  พ.ศ. 2562 

(ลงนาม)                  เบญจพร  ชาครานนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
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