
(ส ำเนำ) 

ประกำศกรมพัฒนำที่ดิน 
เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 

ในต ำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำยปฏิบัติกำร  
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน  

เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรปฏิบัติงำน นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน และนำยช่ำงส ำรวจปฏิบัติงำน 
 

 
  ด้วยกรมพัฒนำที่ดินจะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
ในต ำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร นักวิชำกำรแผนที่ ภำพถ่ำยปฏิบัติกำร  
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน  
เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรปฏิบัติงำน นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน และนำยช่ำงส ำรวจปฏิบัติงำน  ฉะนั้น อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2556 เรื่อง กำรสรรหำโดยกำรสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร จึงประกำศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
หน่วยที่ 1 ต ำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร  
หน่วยที่ 2 ต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร  
หน่วยที่ 3 ต ำแหน่งนักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำยปฏิบัติกำร  
หน่วยที่ 4 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  
หน่วยที่ 5 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน  
หน่วยที่ 6 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน  
หน่วยที่ 7 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเกษตรปฏิบัติงำน  
หน่วยที่ 8 ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน  
หน่วยที่ 9 ต ำแหน่งนำยช่ำงส ำรวจปฏิบัติงำน  

เงินเดือนที่จะได้รับ 
 หน่วยที่ 1 - 3 วุฒิปริญญำตรี  อัตรำเงินเดือน 15,000 - 16,500 บำท 

หน่วยที่ 4 - 9 วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญำหลักสูตร 2 ปี 
อัตรำเงินเดือน 10,840 - 11,930 บำท   
วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี 
อัตรำเงินเดือน 11,500 - 12,650 บำท 

ทั้งนี้ อัตรำเงินเดือนให้เป็นไปตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2554 ได้ก ำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรให้ข้ำรำชกำรได้รับ
เงินเดือนตำมคุณวุฒิตำมช่วงเงินเดือนของกรมพัฒนำที่ดิน หรือที่ ก.พ. จะก ำหนด  

 

 



- 2 - 

2.  จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงบรรจุครั้งแรก 
 ตำมท่ีระบุในรำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

3.  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
 ตำมท่ีระบุในรำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

 4.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 36  

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 

ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
(1)   มีสัญชำติไทย 
(2)   มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี 
(3)   เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
ข.  ลักษณะต้องห้ำม 

(1) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
(2) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  คนวิกลจริต  หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดใน กฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม

พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 

หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เพรำะกระท ำ 

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(8)  เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ  หรือ

หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
(9) เป็ น ผู้ เคยถู กล งโท ษ ให้ ออก  ห รือป ลดออก  เพ รำะกระท ำผิ ด วินั ย 

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น 
(10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือ

ตำมหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยอื่น 
(11)  เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำน 

ในหน่วยงำนของรัฐ 
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 ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำม 
ตำม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำม 
ตำม (10) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจำกงำน
หรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่  ส ำหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 36 ข. (1) ให้มีสิทธิ 
สมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อ 
พ้นจำกกำรเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว 

 ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณรทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบ และไม่อำจให้เข้ำสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 4 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 28 กันยำยน 2564 

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ดังนี้ 
ตำมท่ีระบุในรำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

5.  กำรรับสมัครสอบ  
 5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนำคม 2566  
ถึงวันที่ 10 เมษำยน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร และปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนด ดังนี้  
 (1)   ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกรมพัฒนำที่ดิน”  
 (2) ให้ผู้สมัครสอบเลือกหัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่ำย” โดยกรอก 
เลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ 
ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ควำมละเอียดประมำณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) 
รูปถ่ำยที่อัปโหลดจะปรำกฏบนใบสมัครและบัตรประจ ำตัวสอบ  
 (3) ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
 (4) ระบบจะก ำหนดแบบฟอร์มกำรช ำระเงินให้โดยอัตโนมัติ  

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน ผู้สมัครสำมำรถเข้ำไปพิมพ์
แบบฟอร์มกำรช ำระเงินใหม่ได้อีก แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลในกำรกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

๕.2 กำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนำคม 2566  
ถึงวันที่ 11 เมษำยน 2566 
 ผู้สมัครสอบสำมำรถช ำระเงินผ่ำนกำรสแกนรหัสคิวอำร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบ
ก ำหนดในแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน ภำยใน 30 นำที หำกไม่สำมำรถช ำระเงินได้ทันตำมก ำหนด ผู้สมัคร
สำมำรถเข้ำระบบเพ่ือช ำระเงินได้ตลอดเวลำที่อยู่ในช่วงกำรรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนำคม 2566 ถึงวันที่ 11 
เมษำยน 2566  ภำยในเวลำ 20.00 น. และให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

5.3   ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ประกอบด้วย 
   (1)  ค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 300 บำท 
   (2)  ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 30 บำท  

 

http://www.ldd.thaijobjob.com/
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ทั้งนี้ กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว และเม่ือสมัครสอบและช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบตำมข้อ ๕.2 แล้ว จะไม่
คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.4 ผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบ โดยจะก ำหนด
เลขประจ ำตัวสอบ ตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ 

5.5 พิมพบ์ัตรประจ ำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษำยน 2566 เป็นต้นไป 
 เมื่อกรมพัฒนำที่ดินประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่

เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
ในกรมพัฒนำที่ดิน” เพ่ือพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ พร้อมลงลำยมือชื่อ และน ำไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบใน
วันสอบข้อเขียน ห้ำมติดรูปถ่ำย ใช้เฉพำะรูปที่อัปโหลด (upload) เท่ำนั้น 

ทั้งนี้  บัตรประจ ำตัวสอบถือเป็นเอกสำรส ำคัญที่ต้องน ำไปแสดงตนเพื่อใช้ 
ในกำรเข้ำห้องสอบ หำกไม่มีบัตรประจ ำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบ และแม้ว่ำมีบัตรประจ ำตัวสอบ 
แต่หำกรูปถ่ำยที่ปรำกฏบนบัตรประจ ำตัวสอบไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5.1 (2) ให้ถือเป็น
ควำมบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบเช่นเดียวกัน 

6.  เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
 6.1   ในกำรสมัครสอบครั้งนี้ผู้สมัครสอบผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 
 6.2   ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 ต ำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได ้
 6.3 ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้กรมพัฒนำที่ดิน เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่ วนบุ คคล เพ่ื อ ใช้ ส ำห รับกำรสมั ครสอบ  โดยกรมพัฒ นำที่ ดิ น จะรักษ ำข้อมู ล ไว้ เป็ นควำมลับ  
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 6.4   ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครสอบ 
คือ วันที่ 10 เมษำยน 2566 ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร  
ของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
ข อ ง ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ เป็ น เก ณ ฑ์  สำมำรถตรวจสอบ คุ ณ วุ ฒิ ตำมที่  ก .พ . รั บ รอง ได้ ใน เว็ บ ไซต์ 
https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum 
 6.5   กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และรับรอง
ควำมถูกต้องข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน  
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 137 
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 6.6   ผู้สมคัรสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง  
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร หรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำน ซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ หรือเอกสำรปลอม กรมพัฒนำที่ดินจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ 
ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสำรปลอมกรมพัฒนำที่ดินจะ
ด ำเนินกำรทำงคดีอำญำต่อไปด้วย 
  และกรณีเลขประจ ำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐำน 
กำรแสดงตนเพ่ือเข้ำห้องสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นำมสกุล ของผู้สมัคร
สอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐำนกำรแสดงตนเพ่ือเข้ำห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐำนอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ไป
ยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ำห้องสอบ 

7.  กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
 กรมพัฒนำที่ดิน จะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันในวันที่  26 เมษำยน 2566 ทำงเว็บไซต์กรมพัฒนำที่ดิน www.ldd.go.th  
เลือกหัวข้อ “ข่ำวรับสมัครงำน” หรือเข้ำที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกรมพัฒนำที่ดิน” 

8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน 
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันแบ่งออกเป็นควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  

และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  ดังนี้ 
8.1   ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  คะแนนเต็ม  200 คะแนน 
     ผู้สมัครสอบในต ำแหน่งใดต้องสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งนั้น 

ตำมท่ีระบุในรำยละเอียดเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 8.2 ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว 
ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรมที่ปรำกฏของผู้เข้ำสอบและจำกกำรสัมภำษณ์ 
ทั้งนี้ อำจใช้วิธีกำรอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อำรมณ์ ทัศนคติ จรรยำบรรณของ
ข้ำรำชกำรพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ ปฏิภำณ ไหวพริบ และบุคลิกภำพอย่ำงอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จ ำเป็น
ของต ำแหน่ง 

ทั้งนี้  จะด ำเนินกำรสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน และ
เม่ือสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบเพื่อวัดควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่ง  โดยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ทำงเว็บไซต์
ก ร ม พั ฒ น ำ ที่ ดิ น  www.ldd.go.th เลื อ ก หั ว ข้ อ  “ข่ ำ ว รั บ ส มั ค ร ง ำ น ” ห รื อ เข้ ำ ที่ เ ว็ บ ไซ ต์ 
https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในกรมพัฒนำที่ดิน” 

 

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
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9. หลักฐำนทีต่้องน ำมำในวันสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์)   
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
(2) ส ำเนำประกำศนียบัตร ปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ 

(Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครของต ำแหน่งที่สมัคร
สอบแข่งขัน โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร จ ำนวนอย่ำง
ละ 2 ฉบับ 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตร ปริญญำบัตร
ของสถำนศึกษำใดนั้นจะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำนั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำหรือได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับ
สมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 10 เมษำยน 2566 ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่น
พร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร ปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทน 

(3) ส ำเนำหลักฐำน อ่ืนๆ  เช่น  ใบส ำคัญกำรสมรส   ใบ เปลี่ยนชื่อ  – ชื่อสกุล  
(ในกรณี ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 

(4) ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ของส ำนักงำน 
ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบ หรือสูงกว่ำ จ ำนวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และ 
ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำรทุกหน้ำ  

อนึ่ง  กรณีที่ตรวจพบภำยหลังว่ำหลักฐำนและเอกสำรกำรสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
กำรสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ กรมพัฒนำที่ดินจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น 

10. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในกำรสอบเพ่ือวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และกำรสอบเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผลด้วย 

 11. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 กรมพัฒนำที่ดินจะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล ำดับที่จำกผู้ได้คะแนน
รวมของกำรสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งและกำรสอบเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
สูงสุดลงมำตำมล ำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้สอบได้คะแนนกำรสอบเพ่ือวัดควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ ถ้ำได้คะแนนกำรสอบเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
 กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันในต ำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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 12. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
 12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ ๑ 

 12.2 กรมพัฒนำที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกประเภทไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรมพัฒนำที่ดิน ด ำเนินกำรสอบแข่งขันด้วยควำมเสมอภำค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น 
หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในท ำนองเดียวกันนี้โปรดอย่ำได้
หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนำที่ดินทรำบด้วย 

        ประกำศ  ณ  วันที่    8   มีนำคม  พ.ศ. 2566 

     (ลงนำม)           ปรำโมทย์  ยำใจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(นำยปรำโมทย์  ยำใจ) 
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสุรเชษฐ์  จิตต์เอื้อเฟ้ือ) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 


