
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 

บุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ 
นายชางสํารวจปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

ตามท่ีไดมีประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ี
ภาพถายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชางสํารวจปฏิบัติงาน เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ไปแลว  นั้น 

  บัดนี้ การดําเนินการสอบแขงขันไดเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได
และข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ 
นายชางสํารวจปฏิบัติงาน และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตามบัญชีรายชื่อแนบทายประกาศนี้   

  ท้ังนี้  ขอแจงใหผูสอบแขงขันไดทราบวา 
1. บัญชีผูสอบแขงขันไดใชไดไมเกินสองป นับแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการสอบแขงขัน 

ในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
2. ผูสอบแขงขันไดผูใดไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดดังกลาวขางตน ถามีกรณีอยางใด 

อยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันได  คือ 
2.1 ผูนั้นไดขอสละสิทธิการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 
2.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาท่ีกําหนด 
2.3 ผูนั้นมีเหตุท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและ

แตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบได 
2.4 ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดโดยการโอน

แตสวนราชการท่ีจะบรรจุไมรับโอน โดยแจงใหทราบไวลวงหนาแลว ผูนั้นจึงไมประสงคจะรับการบรรจุ 
2.5 ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใดท่ีสอบไดไปแลว ใหยกเลิก 

การข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
 3. หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิท่ียื่นสมัคร
สอบ ก.พ. มิไดรับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแมวาผูสมัครสอบรายนั้นจะเปน 
ผูสอบแขงขันไดก็จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันได 
 
 
 
 

/ 4.  ผูท่ีไดรับ… 
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4. ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการในตําแหนงดังกลาว ตองอยูปฏิบัติงาน
ภายในกรมพัฒนาท่ีดินเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอ่ืน เวนแตลาออกจากราชการ 

อนึ่ง  ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ดานวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน) ตําแหนง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน มีผูสมัครสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และกรมพัฒนาท่ีดิน 
ไดดําเนินการสงวุฒิการศึกษาของผูสมัครสอบดังกลาวไปยังสํานักงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
คุณวุฒิ และเม่ือผลการพิจารณาเปนประการใด กรมพัฒนาท่ีดินจะประกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันไดฯ ในตําแหนงดังกลาวในภายหลังตอไป 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    6    สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

(ลงนาม)                     เบญจพร  ชาครานนท 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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หมายเหตุ ท้ังนี้  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ลําดับท่ี 1 - 5 
ตําแหนงนักวิชาการแผนท่ีภาพถายปฏิบัติการ  ลําดับท่ี 1 
ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน  ลําดับท่ี 1 
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ลําดับท่ี 1 - 8 

ไปรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุในวันท่ี 13 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมกรมพัฒนาท่ีดิน 
802 (ชั้น 8) กรมพัฒนาท่ีดิน และขอใหเตรียมเอกสารหลักฐานขอ 1 – 2 และขอ 3 - 5 (ถามี) ไปในวัน
รายงานตัว ดังนี้ 

 1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 1 ป  
จํานวน 1 รูป และสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

2. ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.  
วาดวยโรค พ.ศ. 2553  จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงไดแก 

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 

-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 3. มีสําเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน เพ่ิมเติมจากคุณวุฒิท่ีใชในการบรรจุ
และแตงตั้ง (ใหไดรับเงินเพ่ิม 20 %) 
 4. มีหนังสือรับรองการทํางานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุ โดยมีการระบุ
ตําแหนงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหนวยงานราชการและภาคเอกชน 
(กรณีไมระบุลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะไมรับพิจารณา)  ท้ังนี้ หากทํางาน
หนวยงานราชการผูลงนามรับรองจะตองมีฐานะระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง  และหากทํางานในภาคเอกชน
จะตองเปนหนวยงานท่ีมีการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ผูลงนามรับรองจะตองมีฐานะ 
เปนผูบังคับบัญชาในหนวยงาน ซ่ึงมีอํานาจในการประทับตรา หรือผูอํานวยการ/ผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ  
ท่ีมีอํานาจสูงสุดของฝายบุคคลของหนวยงานนั้น (ประสบการณ 3 ปข้ึนไป ใหไดรับเงินเพ่ิม 30%  2 – 3 ป
ใหไดรับเงินเพ่ิม 20%  1 - 2 ป ใหไดรับเงินเพ่ิม 10%) 
 5. มีสําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต 500 คะแนนข้ึนไป หรือผลคะแนนอ่ืน 
ท่ีเทียบกันได เชน IELTS หรือมีความรูดานภาษาทองถ่ินท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน เชน ภาษายาวี  
ภาษาชนเผา (ใหไดรับเงินเพ่ิม 20 %) 

 เพ่ือประกอบการพิจารณาใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุ (ตั้งแต 11,500 - 12,650 บาท  
(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) โดยจะใหไดรับเงินเพ่ิมคิดเปนรอยละของชวงเงินเดือน (1,150) 
15,000 - 16,500 บาท (วุฒิปริญญาตรี) โดยจะใหไดรับเงินเพ่ิมคิดเปนรอยละของชวงเงินเดือน (1,500)   
 
 
 
 



- 4 - 

  ท้ังนี้  หากตรวจพบวาเอกสารขางตนนี้ ปลอมข้ึนท้ังฉบับ หรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือ
ตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารท่ีแทจริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อ
ปลอมในเอกสารท่ีนํามายื่นตอกรมพัฒนาท่ีดิน จะถือวาทานกระทําผิดทางอาญาฐานปลอมเอกสาร 

  อนึ่ง  หากทานไมไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวจะถือวาทานสละสิทธิ์ 
โดยไมประสงคจะรับการบรรจุเขารับราชการตามท่ีสอบได และหากไมนําเอกสารหลักฐานตามขอ 1 – 2 และ
ขอ 3 – 5 (ถามี) ไปในวันรายงานตัวจะถือวาสละสิทธิ์การไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจ ุ
ของชวงเงินเดือน  ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดินจะบรรจุทานในวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


