
 

(สำเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
 

 
  ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 

ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2554 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ได้กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนของกรมพัฒนาที่ดิน หรือที่ ก.พ. จะกำหนด  

2.  จำนวนตำแหน่งว่างบรรจุครั้งแรก 
 จํานวน 1 อัตรา 

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 

ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้งานด้านวิเคราะห์ดินคุณภาพดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานต่างๆ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ด้านการปฏิบัติการ  

(1) ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาที่ดินเพ่ือให้ทราบถึงคุณสมบัติและประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้สามารถปรับปรุงบำรุงดิน
ได้ทันท่วงที 

(2) ศึกษา วิจัย ทดสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและการรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิตทางเกษตร เพ่ือให้งานด้านการวิเคราะห์คุณภาพดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานต่างๆ 
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(3) ให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ย เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นใจ
ในพ้ืนที่ของตนเองในการผลิตพืช อาหารได้อย่างปลอดภัย 

(4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน

หรือโครงการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนดไว้ 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำเบ้ืองต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ 

ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(2) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 4.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 

ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
(3)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข.  ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8)  เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(9) เป็ น ผู้ เค ยถู กล งโทษ ให้ ออก  หรือปลดออก  เพ ราะกระทํ าผิ ด วิ นั ย 
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ
ตามหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอ่ืน 

(11)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 

 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (8) หรือ (9) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (10) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิ 
สมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อ 
พ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี 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

และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางการจัดการทรัพยากรดิน  
ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร  

(2) ต้อ งเป็นผู้ สอบผ่ านการ วัดความ รู้ความสามารถทั่ ว ไป  (ภาค  ก .)  
ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
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5.  การรับสมัครสอบ  
 5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 
ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด ดังน้ี  
 (1)   ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”  
 (2) ให้ผู้สมัครสอบเลือกหัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอก 
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) 
รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ  
 (3) ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
 (4) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ  

 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอร์มการชำระเงินใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

๕.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565  
ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
 ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบ
กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน ภายใน 30 นาที หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัคร
สามารถเข้าระบบเพ่ือชำระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร ต้ังแต่วันที่ 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 เม่ือชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว และเม่ือสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ ๕.2 แล้ว จะไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ 
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5.5 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ต้ังแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
 เมื่อกรมพัฒนาที่ดินประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่

เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพ่ือพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือช่ือ 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 ทั้งน้ี การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด  
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ 
สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามท่ี ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์ https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum 
 6.2   การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 

 6.3   ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมาย่ืนไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งน้ี ในกรณีผู้สมัคร
ย่ืนเอกสารปลอมกรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย 
  และกรณีเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐาน 
การแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัคร
สอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไป
ยืนยัน มิฉะน้ันจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

7.  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เก่ียวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน http://www.ldd.go.th 
เลื อ ก หั วข้ อ  “ข่ า ว รั บ ส มั ค ร งาน ” ห รื อ เข้ าที่ เ ว็ บ ไซ ต์  http://ldd.thaijobjob.com เลื อ กหั วข้ อ  
“รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” 
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8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
8.1   การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  คะแนนเต็ม  200  คะแนน 
     โดยวิธีการสอบความรู้เก่ียวกับ  

 (1) บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน  
 (2) การวิเคราะห์ วิจัยพืช ปุ๋ย วัสดุ และการปรับปรุงบำรุงดิน 

(3) การตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยสมบัติทางกายภาพและเคมี ที่เก่ียวกับดินและ 
  โครงสร้างดิน 
 (4) ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกค้างจากการทำการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(5) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีเก่ียวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ 

 8.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 
ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น
ของตำแหน่ง 

ทั้งนี้  จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และ
เม่ือสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทางเว็บไซต์
ก รม พัฒ น าที่ ดิ น  http://www.ldd.go.th เลื อ ก หั วข้ อ  “ข่ าวรับ สมั ค ร งาน ” ห รือ เข้ าที่ เ ว็ บ ไซ ต์  
http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” 

9. หลักฐานการสมัครสอบ 
9.1 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
(2) สําเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดน้ันจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ
สมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืน
พร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 

(3) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล  
(ในกรณีช่ือ – ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
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ทั้งนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า 
โดยหลักฐานและเอกสารข้อ 9.1 (1) – (3) ให้นำใส่ซองสีน้ำตาล ขนาด A4 (9 x 12 นิ้ว) ปิดผนึก
พร้อมทั้งเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล และให้ระบุว่าในซองประกอบด้วยเอกสารอะไรบา้ง ที่หน้า
ซองให้ชัดเจน 

9.2 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐซึ่ งมี  

รูปถ่าย ลายมือช่ือ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันสอบ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม 
หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ไปแสดงแทนในวันสอบ ทั้งน้ีหากเลขประจำตัวประชาชน 
13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ   

(2) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่ านความรู้ความสามารถทั่ วไป  
ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สมัครสอบ หรือสูงกว่า จำนวน 1 ฉบับ และให้เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือช่ือ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสาร 

อน่ึง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีต้ังแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ ทั้งน้ี ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

 11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน
รวมของการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันน้ีอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 

 

 

 



- 8 - 

 12. การบรรจุและแต่งต้ัง 
 12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑ 

 12.2 กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังน้ัน 
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันน้ีโปรดอย่าได้
หลงเช่ือและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินทราบด้วย 

        ประกาศ  ณ  วันที่    9     มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

      (ลงนาม)       เบญจพร  ชาครานนท์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

สำเนาถูกต้อง 

 

(นายสันธิษณ์  ดิษฐ์อำไพ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 


