
 
(ส ำเนำ) 

ประกำศกรมพัฒนำที่ดิน 
เรื่อง  กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 

ของกรมพัฒนำที่ดิน 
 

   

ตำมท่ีกรมพัฒนำที่ดิน ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งนักวิชำกำร
พัสดุปฏิบัติกำร ของกรมพัฒนำที่ดิน ซึ่งประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565  
มำข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร ของกรมพัฒนำที่ดิน  นั้น 

  บัดนี้ กรมพัฒนำที่ดิน ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งของผู้ที่สมั คร 
เข้ำรับกำรประเมินในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำรแล้ว จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
ดังต่อไปนี้  

ล ำดับที่ 
เลขประจ ำตัว 

เข้ำรับกำรประเมิน 
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

เลขประจ ำตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม 

ชื่อ - สกุล 

     

1 661102 641220007 นำยธนำกร แดหวำ 
     

  ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและ
บัญชีปฏิบัติกำร ได้ทรำบว่ำ 

  1.  บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร นี้ ใช้ได้จนถึง
วันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ของกรมพัฒนำที่ดิน ยังไม่หมดอำยุ หรือยังไม่ถูก
ยกเลิก 

2.  ผู้ที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร ของกรมพัฒนำที่ดิน นี้ จะมีสิทธิได้รับกำรบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ในต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ของกรมพัฒนำที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 

3.  ผู้ที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร นี้ ถ้ำมีกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกกำรขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับกำร
คัดเลือกในต ำแหน่งดังกล่ำว คือ 

3.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งดังกล่ำว 
3.2 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด 
3.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ตำมก ำหนดเวลำที่จะบรรจุและ

แต่งตั้งในต ำแหน่งดังกล่ำว 
3.4 ผู้นั้นประสงค์จะรับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี

ปฏิบัติกำร โดยกำรโอน แต่กรมพัฒนำที่ดินไม่รับโอน โดยมีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับ
กำรบรรจุ 

3.5 ผู้นั้นได้รับกำรเรียกตัวและได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำจะรับกำร
บรรจุ หรือได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ของกรมพัฒนำที่ดิน หรือใน
ต ำแหน่งอื่นๆ ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ของกรมพัฒนำที่ดิน 

    ประกำศ ณ วันที่    2   มีนำคม  พ.ศ. 2566 

 (ลงนำม)             ปรำโมทย์  ยำใจ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(นำยปรำโมทย์  ยำใจ) 
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสุรเชษฐ์  จิตต์เอื้อเฟ้ือ) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
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รำยละเอียดกำรเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร 

1.  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร ล ำดับที ่1  
 วันรำยงำนตัว วันศุกร์ ที่ 10 มีนำคม 2566  เวลำ 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมกองกำรเจ้ำหน้ำที ่(อำคำร 1 ชั้น 2)  
กรมพัฒนำที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

 
เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันรำยงำนตัวเพื่อบรรจุเขำรับรำชกำร 

1. รูปถ่ำยหน้ำตรงเครื่องแบบปกติขำว ขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี จ ำนวน 1 รูป  
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ (โดยสแกนเอกสำรตำม

ข้อ 2 เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ส่งไปยัง E-mail : psd_5@ldd.go.th ก่อนวันรำยงำนตัว ทั้งนี้ หำกมี
ข้อสงสัยเรื่องกำรส่งเอกสำร เฉพำะข้อ 2 ให้ติดต่อ นำงสำวสุปรียำ  กำรวิทยี โทร 1760 ต่อ 1330  
กลุ่มทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ โดยตรง) และน ำส ำเนำมำยื่นในวันรำยงำนตัว 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนบิดำ-มำรดำ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนบิดำ-มำรดำ ส ำเนำทะเบียนสมรส  
(กรณีบิดำ-มำรดำ เสียชีวิต ใช้เอกสำรใบมรณะบัตร) จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ  

4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนคู่สมรส ส ำเนำทะเบียนบ้ำนคู่สมรส ส ำเนำทะเบียนสมรส จ ำนวนอย่ำงละ  
1 ฉบับ  

5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนบุตร หรือสูติบัตรบุตร ส ำเนำทะเบียนบ้ำนบุตร จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค  

พ.ศ. 2553  จ ำนวน 1 ฉบับ ซึ่งได้แก่ 
-  วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
-  โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรท่ีเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน

ในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 
7. ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนทำงทหำร แบบ สด.8 สด.9 หรือ แบบ สด.43 (กรณีเพศชำย) จ ำนวน 1 ฉบับ 
8. ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป ของส ำนักงำน ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบ

ขึ้นไป จ ำนวน 1 ฉบับ 
9. มีส ำเนำคุณวุฒิกำรศึกษำที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ปริญญำตรี) เพ่ิมเติมจำกคุณวุฒิที่ใช้ในกำรบรรจุ

และแต่งตั้ง (ให้ได้รับเงินเพ่ิม 20 %) 
10. มีส ำเนำใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนอ่ืนที่เทียบกันได้ 

เช่น IELTS หรือมีควำมรู้ด้ำนภำษำท้องถิ่นที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน เช่น ภำษำยำวี ภำษำชนเผ่ำ  
(ให้ได้รับเงินเพ่ิม 20 %) 

 
 
 



จองคิวพิมพ์ลำยนิ้วมือ 
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11. มีหนังสือรับรองกำรท ำงำนที่เก่ียวข้องกับต ำแหน่งที่ได้รับกำรบรรจุ โดยมีกำรระบุต ำแหน่งลักษณะงำน

ที่ปฏิบัติ และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนรำชกำรและภำคเอกชน (กรณีไม่ระบุลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติ และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน จะไม่รับพิจำรณำ)  ทั้งนี้ หำกท ำงำนหน่วยงำนรำชกำร 
ผู้ลงนำมรับรองจะต้องมีฐำนะระดับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง  และหำกท ำงำนในภำคเอกชนจะต้องเป็น
หน่วยงำนที่มีกำรจดทะเบียนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ผู้ลงนำมรับรองจะต้องมีฐำนะเป็น
ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำน ซึ่งมีอ ำนำจในกำรประทับตรำ หรือผู้อ ำนวยกำร/ผู้จัดกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
ที่มีอ ำนำจสูงสุดของฝ่ำยบุคคลของหน่วยงำนนั้น (ประสบกำรณ์ 3 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพ่ิม 30%   
2 – 3 ปีให้ได้รับเงินเพ่ิม 20%  1 - 2 ปี ให้ได้รับเงินเพิ่ม 10%)  

   เอกสำรตำมข้อ 9 – 11 เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ (ตั้งแต่ 
15,000 - 16,500) โดยจะให้ได้รับเงินเพิ่มคิดเป็นร้อยละของช่วงเงินเดือน (1,500)   

ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้รำยงำนตัวเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และลงลำยมือชื่อ  
วัน เดือน ปี ในส ำเนำทุกฉบับ  

 ทั้งนี้  ให้ผู้ประสงค์ที่จะเข้ำรับรำยงำนตัวเพื่อรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร ต้องท ำกำรจองคิวพิมพ์
ลำยนิ้วมือออนไลน์ ของศูนย์บริกำรตรวจสอบประวัติบุคคล ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ล่วงหน้ำก่อนวัน
รำยงำนตัว 1 – 2 วัน โดยเลือกระบุวันที่จองคิวพิมพ์ลำยนิ้วมือในระบบเป็นวันที่ 10 มีนำคม 2566 
รอบเวลำ 13.30 น. ถึงรอบเวลำ 15.30 น. เท่ำนั้น ที่เว็บไซต์ https://www.crdqonline.com/t1.php 
หรือ QR Code ท้ำยหนังสือนี้ 

   อนึ่ง  หำกท่ำนไม่ไปรำยงำนตัวตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว จะถือว่ำท่ำนขอสละสิทธิ์กำรบรรจุ
เข้ำรับรำชกำร และจะถูกคัดชื่อออกจำกบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งดังกล่ำว และหำกไม่น ำเอกสำร
หลักฐำนตำมข้อ 9 – 11 (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรที่ต้องน ำมำในวันรำยงำนตัว ไปในวันรำยงำนตัวจะถือ
ว่ำสละสิทธิ์กำรได้รับกำรพิจำรณำให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุของช่วงเงินเดือน  ทั้งนี้ กรมพัฒนำที่ดิน 
จะบรรจุท่ำนในวันที่ 13 มีนำคม 2566 

 
 
หมำยเหตุ 1. หำกตรวจพบว่ำเอกสำรข้ำงต้นนี้ ปลอมขึ้นทั้งฉบับ หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัด

ทอนข้อควำม หรือแก้ไขด้วยประกำรใดๆ ในเอกสำรที่แท้จริง หรือประทับตรำปลอม 
หรือลงลำยมือชื่อปลอมในเอกสำรที่น ำมำยื่นต่อกรมพัฒนำที่ดิน จะถือว่ำท่ำนกระท ำผิด
ทำงอำญำฐำนปลอมเอกสำร 

 2. หำกท่ำนประสงค์จะเข้ำรับรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรให้รีบด ำเนินกำร
จองคิวพิมพ์ลำยนิ้วมือออนไลน์ฯ ทันที 

 

       
 

https://www.crdqonline.com/t1.php

