(สำเนา)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ด้วยกรมพัฒ นาที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิท ยาศาสตร์ปฏิ บัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญ ญั ติ
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 และหนั งสื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวั น ที่ 11
ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554
เมื่ อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ได้กำหนดปั จจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการได้ รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนของกรมพัฒนาที่ดิน หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
2. จำนวนตำแหน่งว่างบรรจุครั้งแรก
จํานวน 1 อัตรา
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ภายใต้ ก ารกำกั บ แนะนำ ตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานด้านวิเคราะห์ดินคุณภาพดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานต่างๆ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาที่ดินเพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติและประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้สามารถปรับปรุงบำรุงดิน
ได้ทันท่วงที
(2) ศึกษา วิจัย ทดสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ ยและการรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิตทางเกษตร เพื่อให้งานด้านการวิเคราะห์คุณภาพดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานต่างๆ

-2(3) ให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจ
ในพื้นที่ของตนเองในการผลิตพืช อาหารได้อย่างปลอดภัย
(4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่ วมกั น ทั้ งภายในและภายนอกที ม งานหรือ หน่ วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ ค ำปรึ ก ษาแนะนำเบื้ อ งต้ น ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ก่
ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
(2) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย

-3(7) เป็ น ผู้ เคยต้อ งรับ โทษจําคุ กโดยคํ าพิ พ ากษาถึงที่ สุ ดให้ จําคุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโท ษ ให้ ออก ห รื อ ป ลดออก เพ ราะกระทํ าผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
(11) เป็น ผู้เคยกระทํ าการทุ จริตในการสอบเข้ารับ ราชการหรือเข้าปฏิ บั ติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็ นกรณี มีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิ
สมั ค รสอบแข่ งขั น ได้ แต่ จ ะมี สิ ท ธิ ได้ รับ การบรรจุ เป็ น ข้ าราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ ส อบแข่ งขั น ได้ ต่ อ เมื่ อ
พ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
และอนุ รั ก ษ์ ศ าสตร์ ทางปฐพี ศ าสตร์แ ละการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ทางการจั ด การทรั พ ยากรดิ น
ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
(2) ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบผ่ า นการวั ด ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก.)
ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

-45. การรับสมัครสอบ
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565
ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้
(1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ
“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
(2) ให้ผู้สมัครสอบเลือกหัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอก
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB)
รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ
(3) ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
(4) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
ในกรณี ที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอร์มการชำระเงินใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565
ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบ
กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน ภายใน 30 นาที หากไม่สามารถชำระเงินได้ทั นตามกำหนด ผู้ส มั ค ร
สามารถเข้าระบบเพื่อชำระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8
กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 20.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว และเมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ ๕.2 แล้ว จะไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ

-55.5 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
เมื่ อ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ประกาศรายชื่ อผู้ ส มั ค รสอบแล้ ว ให้ ผู้ส มั ค รสอบเข้ าไปที่
เว็บ ไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลื อ กหั วข้ อ “รับ สมั ค รสอบแข่ งขั น เพื่ อบรรจุ บุ ค คลเข้ ารับ ราชการ
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบใน
วันสอบข้อเขียน ห้ามติดรูปถ่าย ใช้เฉพาะรูปที่อัปโหลด (upload) เท่านั้น
ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ใน
การเข้าห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และแม้ว่ามีบัตรประจำตัว
สอบ แต่หากรูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1 (2) ให้ถือ
เป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดียวกัน
6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
คือ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์
สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์ https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum
6.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัคร
ยื่นเอกสารปลอมกรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย
และกรณี เลขประจำตั ว ประชาชนที่ ใช้ ในการสมั ค รสอบ ไม่ ต รงกั บ หลั ก ฐาน
การแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร
สอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th
เลื อ ก หั วข้ อ “ข่ าวรั บ ส มั ค รงาน ” ห รื อ เข้ าที่ เว็ บ ไซ ต์ http://ldd.thaijobjob.com เลื อ ก หั วข้ อ
“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”

-68. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
8.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
โดยวิธีการสอบความรู้เกี่ยวกับ
(1) บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) การวิเคราะห์ วิจัยพืช ปุ๋ย วัสดุ และการปรับปรุงบำรุงดิน
(3) การตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยสมบัติทางกายภาพและเคมี ที่เกี่ยวกับดินและ
โครงสร้างดิน
(4) ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกค้างจากการทำการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม
(5) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ
8.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิ บั ติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ วงที วาจา อารมณ์ ทัศ นคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือ น คุ ณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากั บผู้ ร่วมงาน สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ความคิ ดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น
ของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และ
เมื่ อสอบผ่ านการวัดความรู้ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตำแหน่ งแล้ว จึ งจะมีสิท ธิ เข้าสอบเพื่ อวัดความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทางเว็บไซต์
ก รม พั ฒ น าที่ ดิ น http://www.ldd.go.th เลื อ ก หั วข้ อ “ข่ าวรั บ ส มั ค รงาน ” ห รื อ เข้ าที่ เว็ บ ไซ ต์
http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
9. หลักฐานการสมัครสอบ
9.1 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สําเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น ปริ ญ ญาบั ต รของ
สถานศึก ษาใดนั้ น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบี ย บที่ เกี่ยวกับ การสําเร็จการศึ กษาตามหลั กสูต รของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่น
พร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(3) สํ า เนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบสํ า คั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ – ชื่ อ สกุ ล
(ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

-7ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า
โดยหลักฐานและเอกสารข้อ 9.1 (1) – (3) ให้นำใส่ซองสีน้ำตาล ขนาด A4 (9 x 12 นิ้ว) ปิดผนึก
พร้อมทั้งเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล และให้ระบุว่าในซองประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง ที่หน้า
ซองให้ชัดเจน
9.2 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(1) บั ต รประจำตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจำตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี
รูปถ่าย ลายมื อชื่ อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญ าตขับ รถที่ มีเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันสอบ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม
หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ไปแสดงแทนในวันสอบ ทั้งนี้หากเลขประจำตัวประชาชน
13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
(2) สำเนาหนั ง สื อ รั บ รองผลการสอบผ่ า นความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป
ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบ หรือสูงกว่า จำนวน 1 ฉบับ และให้เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสาร
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั ง ว่ า หลั ก ฐานและเอกสารการสมั ค รสอบ หรื อ คุ ณ สมบั ติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน
รวมของการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สู งสุ ด ลงมาตามลำดั บ ในกรณี ที่ มี ผู้ ส อบได้ ค ะแนนรวมเท่ ากั น ให้ ผู้ ส อบได้ ค ะแนนการสอบเพื่ อ วัด ความ
เหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

-812. การบรรจุและแต่งตั้ง
12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑
12.2 กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้
หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 9
(ลงนาม)

มิถุนายน พ.ศ. 2565

เบญจพร ชาครานนท์
(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สำเนาถูกต้อง

(นายสันธิษณ์ ดิษฐ์อำไพ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

