
(ส ำเนำ) 

ประกำศกรมพัฒนำที่ดิน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

 
   

ด้วยกรมพัฒนำที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 
กันยำยน 2552 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนและ
คุณสมบัติเฉพำะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 
28 กุมภำพันธ์ 2554  จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป โดยมีรำยละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต ำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
  1.1  ต ำแหน่งนิติกร  

1.2  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร  
1.3  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร (ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ) 
1.4  ต ำแหน่งนักส ำรวจดิน  
1.5  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์  
1.6  ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์  
1.7  ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
1.8  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร 
1.9  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

รำยละเอียดแต่ละต ำแหน่งตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครแต่ละต ำแหน่ง 
แนบท้ำยประกำศนี้ 

 2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)   มีสัญชำติไทย 
(2)   มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี 
(3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4)   ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(5)   ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ใน

พรรคกำรเมือง 
 
 
 
 



- 2 - 

(6)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ   

(7)   ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
  หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของ 
ส่วนรำชกำรท้องถิ่น และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2553 มำยื่นด้วย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรรับสมัครแต่ละต ำแหน่ง แนบท้ำยประกำศนี ้

 3. กำรรับสมัคร 
 3.1   ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 

3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎำคม 2565
ถึงวันที่ 20 กรกฎำคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนด 
ดังนี้  
 (1)   ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ  
“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปในกรมพัฒนำที่ดิน”  
 (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  

3.3 กำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎำคม 2565  
ถึงวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 
 ผู้สมัครสอบสำมำรถช ำระเงินผ่ำนกำรสแกนรหัสคิวอำร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบ
ก ำหนดในแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน ภำยใน 30 นำที หำกไม่สำมำรถช ำระเงินได้ทันตำมก ำหนด ผู้สมัคร
สำมำรถเข้ำระบบเพ่ือช ำระเงินได้ตลอดเวลำที่อยู่ในช่วงกำรรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎำคม 2565  
ถึงวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 ภำยในเวลำ 20.00 น. และให้เก็บหลักฐำนกำรช ำระเงิน (Slip) ไว้เป็น
หลักฐำนด้วย 

3.4   ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ ประกอบด้วย 
   (1)  ค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 200 บำท 
   (2)  ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 30 บำท  

ทั้งนี้ กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว และเม่ือสมัครสอบและช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบตำมข้อ 3.3 แล้ว จะไม่
คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



- 3 - 

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

3.6 พิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎำคม 2565 เป็นต้นไป 
 เมื่อกรมพัฒนำที่ดินประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่

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

ทั้งนี้  บัตรประจ ำตัวสอบถือเป็นเอกสำรส ำคัญที่ต้องน ำไปแสดงตนเพื่อใช้ใน
กำรเข้ำห้องสอบ หำกไม่มีบัตรประจ ำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบ และแม้ว่ำมีบัตรประจ ำตัว
สอบ แต่หำกรูปถ่ำยท่ีปรำกฏบนบัตรประจ ำตัวสอบไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 3.2 (2) ให้ถือ
เป็นควำมบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบเช่นเดียวกัน 

4. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
 4.1 ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้กรมพัฒนำที่ดิน เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล  เพ่ือใช้ส ำหรับกำรสมัครสอบ โดยกรมพัฒนำที่ดินจะรักษำข้อมูลไว้ เป็นควำมลับตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
ภำยในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 20 กรกฎำคม 2565 ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตร 
ของสถำนศึกษำใด จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำเป็นเกณฑ์ 
 4.3 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ และรับรอง
ควำมถูกต้องข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน  
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 137 
 4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบและต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง 
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครหรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำนซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรง
หรือไม่ เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบกรมพัฒนำที่ดิน จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ  
ในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 

 และกรณีเลขประจ ำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐำนกำรแสดงตน
เพ่ือเข้ำห้องสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด ยกเว้นในกรณีชื่อ-นำมสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับ
ข้อมูลหลักฐำนกำรแสดงตนเพ่ือเข้ำห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐำนอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไม่มีสิทธิเข้ำห้องสอบ 

 

 

http://www.ldd.thaijobjob.com/
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5. กำรประกำศรำยชื่อผู้ มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน 
 กรมพัฒนำที่ดินจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมินในวันที่ 27 กรกฎำคม 2565 ทำงเว็บไซต์ 
http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงำนกรมพัฒนำที่ดิน”หรือเข้ำที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com 
เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปในกรมพัฒนำที่ดิน” 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรรแบ่งออกเป็นกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ดังนี้ 
 6.1 ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย) 
   ผู้สมัครสอบต้องเข้ำรับประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครสอบ แนบท้ำยประกำศนี้ 
 6.2 ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ หรือสอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์) รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรรับสมัคร แนบท้ำยประกำศนี้ 
 โดยจะประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และบุคลิกภำพทั่วไปและทัศนคติ 
โดยวิธีกำรสัมภำษณ์จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ
อุปนิสัยอำรมณ์ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำนสังคมและสิ่งแวดล้อมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณ
ไหวพริบ บุคลิกภำพ พฤติกรรม รวมทั้งควำมประพฤติและมำตรฐำนทำงจริยธรรมที่ถูกต้องดีงำมของผู้เข้ำรับ
กำรประเมิน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติเหมำะสม มีคุณสมบัติ
ในกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ดี และทักษะสมรรถนะและอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
 ทั้งนี้  จะประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อสอบ
ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ำประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภำยหลัง  โดยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ทำงเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงำน 
กรมพัฒนำที่ดิน” หรือเข้ำที่ เว็บไซต์  https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปในกรมพัฒนำที่ดิน” 

 7. เอกสำรและหลักฐำนที่ ต้องยื่นในวัน เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่  2  
(สอบสัมภำษณ์ หรือสอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์) 

7.1   ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
7.2  ส ำเนำประกำศนียบัตร ปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ 

(Transcript of Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัครของต ำแหน่งที่สมัครสอบ
โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ 
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ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นประกำศนียบัตร หรือ ปริญญำ
บัตรของสถำนศึกษำใดนั้นจะถือตำมกฎหมำย กฎหรือระเบียบที่เก่ียวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรของ
สถำนศึกษำนั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำหรือได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวัน 
ปิดรับสมัครสอบแข่งขันคือวันที่ 20 กรกฎำคม 2565 ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำว 
มำยื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร หรือปริญญำบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิด  
รับสมัครมำยื่นแทน 

7.3   แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริงต่อเจ้ำหน้ำที่ 
7.4   ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่นใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ – 

ชื่อสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้  ในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” และลง
ลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำของส ำเนำเอกสำรทุกหน้ำ  

หมำยเหตุ  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรจะต้องน ำ
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค  
พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่ 

-  วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
-  โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรท่ีเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
-  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
-  โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 

อนึ่ง  กรณีที่ตรวจพบภำยหลังว่ำหลักฐำนและเอกสำรกำรสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
กำรสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ กรมพัฒนำที่ดินจะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับกำรจัดจ้ำง หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

 8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ           
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1          
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่ สอบได้  กรณีที่ มีกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้งรวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ ดีกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกัน 
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ใน
ล ำดับที่ดีกว่ำ และหำกคะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ำกัน  
จะให้ผู้ได้รับหมำยเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
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 9. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 กรมพัฒนำที่ดิน จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบ  
ทำงเว็บ ไซต์  http://www.ldd.go.th เลือกหั วข้อ “สมัครงำนกรมพัฒนำที่ ดิน” หรือเข้ ำที่ เว็บ ไซต์
https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปใน 
กรมพัฒนำที่ดิน” โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบก ำหนด 1 ปี  
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในต ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมที่กรมพัฒนำที่ดินก ำหนด 

กรมพัฒนำที่ดิน ด ำเนินกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยควำม
เสมอภำค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หำกมีผู้ ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ ประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะได้ หรือมีพฤติกรรมในท ำนองเดียวกันนี้โปรดอย่ำได้หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดี
กรมพัฒนำที่ดินทรำบด้วย 

      ประกำศ  ณ  วันที่   4  กรกฎำคม  พ.ศ. 2565 

(ลงนำม)                เบญจพร  ชำครำนนท์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นำงสำวเบญจพร ชำครำนนท์) 
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นำยสันธิษณ์  ดิษฐ์อ ำไพ) 
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
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