
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง   กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล 

เขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

นายชางสํารวจปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ ของหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแขงขัน การข้ึน
บัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแขงขันของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗  
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และขอ 7 ของประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรมพัฒนาท่ีดิน จึงกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบ ดังตอไปนี้ 

(ก) กําหนดวัน  เวลา และสถานท่ีสอบ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) วิศวกร
โยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

๑.  ใหผูสมัครสอบเขาสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน   
ถาผูใดสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง 
สําหรับวัน เวลา และสถานท่ีสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง จะประกาศใหทราบในภายหลัง 

๒.  ใหผูสมัครสอบเขาสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
 ตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

/ ตําแหนง... 
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 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจ
ปฏิบัติงาน และเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณท่ีใช       
ในการสอบ 

วันอาทิตย ท่ี 12 กรกฎาคม 2563      
เวลา  9.00 – 11.30 น. 

 
 

ความรูความสามารถ       
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
โดยวิธีการสอบขอเขียน 

ตามผังท่ีนั่งสอบ 
แนบทายประกาศ 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)  
ถนนพหลโยธิน 
ตรงขามกรมทหาร
ราบท่ี 11 ทม.รอ.  
แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

- ปากกาน้ําเงิน 
- ยางลบหมึก 
- น้ํายาลบคําผิด 
 

  

ตําแหนงนักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแร
และจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

วัน  เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณท่ีใช       
ในการสอบ 

วันอาทิตย ท่ี 12 กรกฎาคม 2563      
เวลา  13.00 – 15.30 น. 

 
 

ความรูความสามารถ       
ท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
โดยวิธีการสอบขอเขียน 

ตามผังท่ีนั่งสอบ 
แนบทายประกาศ 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจ
(TBC)  
ถนนพหลโยธิน 
ตรงขามกรมทหาร
ราบท่ี 11 ทม.รอ.  
แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

- ปากกาน้ําเงิน 
- ยางลบหมึก 
- น้ํายาลบคําผิด 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ (ข)  ระเบียบ... 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 (ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 ๑. การสอบแขงขัน จะใชวิธีสอบขอเขียนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการ
สอบแขงขัน  ท้ังนี้ ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบของแตละวิชาอยางเครงครัด 
  2. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
 ๒.๑ แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวม
เส้ือ หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ กระโปรง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกง โดยสอดชายเส้ือ
ไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน  
   ๒.๒  เปนหนาท่ีของผูเขาสอบท่ีจะตองทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบและหองสอบ 
   ๒.๓ ตองนําบัตรประจําตัวสอบ ซ่ึงพิมพจากระบบท่ีมีรูปถายหนาตรง ขนาด 
1 x 1.5 นิ้ว ไปแสดงควบคูกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมี 
รูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันสอบ หรือบัตรประจําตัวขาราชการกลาโหม 
หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ ฉบับจริง ไปแสดงแทนในวันสอบทุกครั้ง ท้ังนี้หากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลักไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ   
 ๒.๔ การสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (การสอบ
ขอเขียน) 
 (๑)   ผูสมัครสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอย
กวา ๑ ชั่วโมง เพ่ือคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและใหปฏิบัติตนตามขอปฏิบัติในการสอบเพ่ือเปนการเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 (๒) ผูสมัครสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบไปแลว ๓๐ นาที  จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 
 (๓) ผูสมัครสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ และหองสอบท่ีคณะกรรมการ 
ดําเนินการสอบฯ กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดท่ีหรือผิดหองสอบในวิชาใดจะไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบ 
 (๔) ผูสมัครสอบตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซ่ึงประกาศไวใน
ตารางสอบไปเอง นอกนั้นจะตองใชกระดาษคําตอบท่ีกรมพัฒนาท่ีดินจัดไวใหโดยเฉพาะ 
 (๕) ไมนําตํารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใดเขาไปในหองสอบ
เวนแตตํารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณ ซ่ึงกําหนดใหจัดหาเองในขอ (๔) และท่ีกรรมการออกขอสอบ
ประจําวิชาไดกําหนดใหนําเขาหองสอบได และไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบแลว 
 (๖) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาท่ี
คุมสอบโดยเครงครัด 
 (๗) ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะ
ออกจากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
 (๘) เขียนเลขประจําตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีท่ีเก่ียวของกับการตอบ
ขอสอบ และใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น  หามเขียนชื่อลงบนกระดาษคําตอบ 
โดยเด็ดขาด 
 (๙) เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการ หรือ
เจาหนาท่ีคุมสอบ 

/ (๑๐) ไมสูบ… 
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 (๑๐) ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 
 (๑๑)   ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะสอบตอไปในวิชาใด 
เม่ือสงคําตอบวิชานั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได 

(๑๒)  แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีใช 

ในการสอบจะนําออกจากหองสอบไดก็เฉพาะท่ีกรรมการออกขอสอบประจําวิชาหรือเจาหนาท่ีคุมสอบอนุญาต

เทานั้น 

(13) หามผูสมัครสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษ 
คําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถือวากระทําการทุจริต 

(๑4) เม่ือหมดเวลา และกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบสั่งใหหยุดทํา
คําตอบตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบไดอนุญาตแลว 

(๑5) เม่ือออกจากหองสอบไปแลว ตองไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวน
แกผูท่ียังสอบอยู 
 ๒.๕   หามนําเครื่องมืออุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
 2.6 จะตองถูกยุติการทําตอบ หากพบวาผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการ
สอบฯ ขอ 2.1 ขอ 2.3 ขอ 2.4 (3) ขอ 2.4 (5) ขอ 2.4 (13) และขอ 2.5 รวมท้ังจะไมไดรับการตรวจ 
ใหคะแนนสําหรับบุคคลนั้น 
 ๒.7   การสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
 (๑) ไปถึงสถานท่ีสอบตามเวลาท่ีกําหนดไว ผูใดไปถึงสถานท่ีสอบภายหลัง
ท่ีการสอบไดดําเนินไปแลว กรรมการหรือเจาหนาท่ีดําเนินการสอบอาจพิจารณาไมใหเขาสอบก็ได 
 (๒) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีดําเนินการสอบโดยเครงครัด 
 (๓) ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดให
เทานั้น 
 (๔) เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ี
ยังไมไดเขาสอบ  และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 

 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการสอบนี้หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนเฉพาะวิชาใดวิชา
หนึ่งหรือทุกวิชาก็ได 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี    17    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 

(ลงนาม)                  เบญจพร  ชาครานนท 

 

                  

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน  

 

   
 

 

สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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