
(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 

บุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  

 

ตามท่ีไดมีประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวทิยาศาสตรปฏิบัติการ ไปแลว  นั้น 

  บัดนี้ การดําเนินการสอบแขงขันไดเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได
และข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ 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 ใหยกเลิกการข้ึน

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

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    25   สงิหาคม  พ.ศ. 2565 

(ลงนาม)                    เบญจพร  ชาครานนท 
 

 

 

 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท) 
อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

สําเนาถูกตอง 

 

(นายสันธิษณ  ดิษฐอําไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 



รายละเอียดการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุเขารับราชการ 

1.  ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  ลําดับท่ี 1 - 3 
 วันรายงานตัว วันพุธ ท่ี 31 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 2 
กรมพัฒนาท่ีดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

 

เอกสารที่ตองนํามาในวันรายงานตัวเพ่ือบรรจุเขารับราชการ 

1. รูปถายหนาตรงเครื่องแบบปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 1 ป จํานวน 1 รูป  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 2 ฉบับ (โดยสแกนเอกสารตาม

ขอ 2 เปนรูปแบบไฟล PDF สงไปยัง E-mail : psd_5@ldd.go.th กอนวันรายงานตัว ท้ังนี้ หากมี
ขอสงสัยเรื่องการสงเอกสาร เฉพาะขอ 2 ใหติดตอ นางสาวสุปรียา  การวิทยี โทร 1760 ตอ 1330  
กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ โดยตรง) และนําสําเนามาย่ืนในวันรายงานตัว 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบิดา-มารดา สําเนาทะเบียนบานบิดา-มารดา สําเนาทะเบียนสมรส  
(กรณีบิดา-มารดา เสียชีวิต ใชเอกสารใบมรณะบัตร) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคูสมรส สําเนาทะเบียนบานคูสมรส สําเนาทะเบียนสมรส จํานวนอยางละ  
1 ฉบับ  

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบุตร หรือสูติบัตรบุตร สําเนาทะเบียนบานบุตร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค  

พ.ศ. 2553  จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงไดแก 
-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชือ้ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

 ในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
7. สําเนาเอกสารหกลักฐานทางทหาร แบบ สด.8 สด.9 หรือ แบบ สด.43 กรณีเพศชาย จํานวน 1 ฉบับ 
8. สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานความรูความสามารถท่ัวไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับท่ีสมัครสอบ 

ข้ึนไป จํานวน 1 ฉบับ 
9. ใหผูเขารายงานตัวนําหลักฐานแสดงผลการตรวจท่ียืนยันวาไมเปนผูติดเช้ือโควิด 19 ในระยะเวลา 

ไมเกิน 24 ช่ัวโมง กอนวันรายงานตัว โดยวิธีการใชชุดตรวจ ATK ของสถานท่ีตรวจ (โรงพยาบาล 
คลินิก หรือสถานประกอบการท่ีออกใบรับรองผลการตรวจท่ียืนยันวาไมเปนผูติดเช้ือโควิด 19) ท้ังนี้  
ผลตรวจผาน Application หมอพรอม จะตองมีตราประทับของสถานท่ีท่ีไดรับการตรวจ มาย่ืนตอ
เจาหนาท่ีเพ่ือรายงานตัว  

10. มีสําเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน (ปริญญาตรี) เพ่ิมเติมจากคุณวุฒิท่ีใชในการบรรจุ
และแตงตั้ง (ใหไดรับเงินเพ่ิม 20 %) 

11. มีสําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต 500 คะแนนข้ึนไป หรือผลคะแนนอ่ืนท่ีเทียบกันได 
เชน IELTS หรือมีความรูดานภาษาทองถ่ินท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน เชน ภาษายาวี ภาษาชนเผา  
(ใหไดรับเงินเพ่ิม 20 %) 
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12. มีหนังสือรับรองการทํางานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุ โดยมีการระบุตําแหนงลักษณะงาน

ท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหนวยงานราชการและภาคเอกชน (กรณีไมระบุลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะไมรับพิจารณา)  ท้ังนี้ หากทํางานหนวยงานราชการ 
ผูลงนามรับรองจะตองมีฐานะระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง  และหากทํางานในภาคเอกชนจะตองเปน
หนวยงานท่ีมีการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ผูลงนามรับรองจะตองมีฐานะเปน
ผูบงัคับบัญชาในหนวยงาน ซ่ึงมีอํานาจในการประทับตรา หรือผูอํานวยการ/ผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ 
ท่ีมีอํานาจสูงสุดของฝายบุคคลของหนวยงานนั้น (ประสบการณ 3 ปข้ึนไป ใหไดรับเงินเพ่ิม 30%   
2 – 3 ปใหไดรับเงินเพ่ิม 20%  1 - 2 ป ใหไดรับเงินเพ่ิม 10%)  

   เอกสารตามขอ 10 – 12 เพ่ือประกอบการพิจารณาใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุ (ตั้งแต 
15,000 - 16,500) โดยจะใหไดรับเงินเพ่ิมคิดเปนรอยละของชวงเงินเดือน (1,500)   

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูรายงานตัวเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงลายมือช่ือ  
วัน เดือน ป ในสําเนาทุกฉบับ  

 ท้ังนี้  ใหผูประสงคท่ีจะเขารับรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการ ตองทําการจองคิวพิมพลายนิ้วมือ
ออนไลน ของศูนยบริการตรวจสอบประวัติบุคคล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ลวงหนากอนวันรายงานตัว 1 – 
3 วัน โดยเลือกระบุวันท่ีจองคิวพิมพลายนิ้วมือในระบบเปนวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 รอบเวลา 13.30 น. 
ถึงรอบเวลา 15.30 น. เทานั้น ท่ีเว็บไซต https://www.crdqonline.com/t1.php หรือ QR Code  
ทายหนังสือนี้ 

  อนึ่ง  หากทานไมไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว จะถือวาทานขอสละสิทธิ์การบรรจุ
เขารับราชการ และจะถูกคัดชื่อออกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงดังกลาว และหากไมนําเอกสาร
หลักฐานตามขอ 1 – 9 และขอ 10 – 12 (ถามี) ไปในวันรายงานตัวจะถือวาสละสิทธิ์การไดรับการพิจารณา
ใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุของชวงเงินเดือน  ท้ังนี้ กรมพัฒนาท่ีดินจะบรรจุทานในวันท่ี 1 กันยายน 2565   

 
หมายเหตุ 1. หากตรวจพบวาเอกสารขางตนนี้ ปลอมข้ึนท้ังฉบับ หรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัด

ทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารท่ีแทจริง หรือประทับตราปลอม 
หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารท่ีนํามายื่นตอกรมพัฒนาท่ีดิน จะถือวาทานกระทําผิด
ทางอาญาฐานปลอมเอกสาร 

 2. หากทานประสงคจะเขารับรายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการใหรีบดําเนินการ
จองคิวพิมพลายนิ้วมือออนไลนฯ ทันที 

 

 

 

 


