ดวนที่สุด
20 พฤษภาคม 2565

กําหนดการรายงานตัวผูสอบแขงขันไดตามประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ตามประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได
ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน โดยกําหนดใหผูสอบแขงขันไดในตําแหนงตาง ๆ
ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสังกัด ณ หองประชุมกรมที่ดิน ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นั้น
กรมที่ดิน ดังนี้

กรมที่ดินขอแจงรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับผูเขารายงานตัวเลือกสังกัดเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
1. สถานทีแ่ ละเวลารายงานตัวในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565
 หองประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน
- ตําแหนงนักวิชาการทีด่ ินปฏิบัติการ
ลําดับที่ 1 - 75
เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.45 - 08.15 น.
ลําดับที่ 76 - 150 เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.45 - 13.15 น.

เลือกสังกัด 09.00 น.
เลือกสังกัด 13.30 น.

 หองประชุม 2 ชั้น 5 กรมที่ดิน เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.45 - 08.15 น. เลือกสังกัด 09.00 น.
- ตําแหนงนายชางรังวัดปฏิบัติงาน
ลําดับที่ 1 - 25 (วุฒิ ปวท. และ ปวส.)
ลําดับที่ 1 - 10 (วุฒิ ปวช.)
 หองประชุม 4 ชั้น 4 กรมที่ดิน เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.45 - 08.15 น. เลือกสังกัด 09.00 น.
- ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ
ลําดับที่ 1 - 2
- ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ลําดับที่ 1 - 2
- ตําแหนงวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
ลําดับที่ 1
- ตําแหนงนายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
ลําดับที่ 1 - 2
- ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
ลําดับที่ 1 - 7
2. กําหนดวันบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ วันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2565
3. ใหนําเอกสารมาแสดง ดังนี้
3.1 หากมีเอกสารดังตอไปนี้ใหนําไปยื่นตอเจาหนาที่ ในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเปนวัน
เลือกสังกัด (รับรองสําเนาทุกฉบับ)
(1) กรณีมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ผลคะแนนยังไมหมดอายุ ใหยื่นสําเนาผลคะแนน (จํานวน 1 ชุด)
(2) ขาราชการชาย ใหยื่นสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวกับการเปนทหาร เชน ใบ สด.3 สด.8 สด.9 สด.43 ฯลฯ
(3) กรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใหยื่นสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
(4) กรณี ได รั บวุ ฒิ การศึ กษาระดั บเดี ยวกั บที่ ใช สอบแข งขั นมากกว า 1 วุ ฒิ ให ยื่ นสํ าเนาใบระเบี ยนผล
การศึกษา (Transcript) และสําเนาใบปริญญาบัตรหรือสําเนา หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา
เพื่อใชประกอบการพิจารณารับเงินเพิม่ ตามปจจัยที่ 4 (เฉพาะวุฒิที่ไดเพิ่มเติมจากวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ)
/ 3.2 ...

-23.2 เอกสารดังตอไปนี้ใหนําสงกรมที่ดิน ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565
(1) กรณีปจจุบันเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการประเภทอื่น ๆ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงาน
ราชการ พนักงานจางตามภารกิจ หรือทํางานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ใหนําสําเนาคําสั่งลาออก (จํานวน 2 ชุด) รับรองโดย
เจาหนาที่ของหนวยงานเดิม สําหรับพนักงานเอกชนใหนําหนังสือรับรองการทํางานซึ่งระบุวันพนสภาพการเปนพนักงาน
(จํานวน 1 ชุด)
(2) แบบรับรองประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่บรรจุ ฯ จากหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีระยะเวลาการทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไป และ
หนังสือรับรองการทํางานทีร่ ับรองโดยผูบังคับบัญชา (ถามี) (เอกสาร 1 - 2)
4. หากมีความประสงค ขอสละสิ ทธิ์ หรื อ ไมประสงคเ ลื อกสั งกัด ตามที่กรมที่ ดิ น กําหนด ขอใหจั ด ทํ า
หนังสือไมขอรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ (เอกสาร 3) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให
และระบุวาเปนเอกสารที่ “ใชสําหรับประกอบการสละสิทธิ์บรรจุและแตงตั้งทางกรมที่ดิน” สงทางโทรสารหมายเลข
0-2143-9080 หรือทาง E–mail : appointment.dol@gmail.com
5. ผลตรวจ ATK
เพื่อความสะดวกในการเขาอาคารเนื่องจากการดําเนินการในครั้งนี้อยูภายใต ขอบังคับจากการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกําหนด ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และเปนความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม จึงขอใหทุกทานนําผลการตรวจ ATK ดวยตนเอง หรือจาก
สถานพยาบาลเปนผูออกให ในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง แสดงตอเจาหนาที่ของศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
บริเวณประตูทางเขาอาคาร และแสดงตอเจาหนาที่ของกรมที่ดินกอนเขาหองประชุม และขอใหตรวจ ATK ตามความ
เปนจริงเทานั้น “ หากทานใดมีผลการตรวจพบวา เปนบวก (ติดเชื้อ) ใหติดตอเจาหนาที่ทราบโดยดวน”

6. การแตงกาย - ใหผูเขารับการบรรจุฯ แตงกายดวยชุดสุภาพสากล และสวมหนากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาเขารับการเลือกสังกัด
ชาย (เสื้อเชิ้ตสีสุภาพ กางเกงสแลค รองเทาหนังหุมสน)
หญิง (เสื้อเชิ้ตสีสุภาพ กางเกง/กระโปรงสุภาพ รองเทาหุมสน)

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ ฝ า ยบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง โทร. 0 2141 5927-29

เอกสาร 1

การรายงานตัวเพือ่ บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการในสังกัดกรมทีด่ ิน

หนังสือรับรองการทํางาน
ที่ ………………/................

หนวยงาน.............................................

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา ชื่อ......................................................ตําแหนง................................
สังกัด....................................ไดปฏิบัติงานในหนาที่ ...........................................ตั้งแตวันที.่ ...........................................
ถึงวันที.่ .......................................รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน..................ป...................เดือน
ใหไว ณ วันที.่ .......................................................
(ลงชื่อ)...................................ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน (ระดับชํานาญการขึ้นไป)
ตําแหนง....................................................

หมายเหตุ : กรณีหนวยงานเดิมเปนบริษัทเอกชน ใหใชแบบฟอรมของหนวยงาน

เอกสาร 2
แบบรับรองประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
ตําแหนง............................................................................................(สอบไดลําดับที่................................)
ของ กรมที่ดิน
ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
(เริ่มตน – สิ้นสุด)

หนวยงาน

บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ
รวมถึงลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติจริง

ใหผูยื่นประสบการณพิมพรายละเอียดใหครบถวนชัดเจน
(หามพิมพรายละเอียดตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง)

ขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................ผูสอบแขงขันได
(........................................................)
ตําแหนงจากหนวยงานเดิม
ตําแหนง..............................................................
ขอรับรองวา ขอความขางตนเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................................ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
(ระดับชํานาญการขึ้นไป)

(................................................................)
ตําแหนง.................................................................

หมายเหตุ : 1. ใหเขียนบรรยายรายละเอียดงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติทุกชวงเวลาที่นํามาใชเปนประสบการณ
ในการทํางานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
2. กรณีปฏิบัติงานมากกวา 1 แหง ใหแนบหนังสือรับรองการทํางาน ประกอบการปฏิบัติงานดวยทุกแหง
3. ผูบังคับบัญชา : หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน (บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)

เอกสาร 3

หนังสือขอสละสิทธิก์ ารบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการทางสังกัดกรมที่ดิน
เขียนที่…………………………………………
วันที.่ ……….........................................
เรื่อง ขอสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของกรมที่ดิน
เรียน อธิบดีกรมที่ดนิ
ตามที่ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนง.....................................................................................ลําดับที่.........................ตามประกาศ
19 พฤษภาคม 2565
ผลการสอบแขงขันของกรมที่ดิน ลงวันที.่ ..............................................................และกรมที่ดินไดแจงใหขา พเจารายงานตัว
13 มิถุนายน 2565
เพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ ในวันที.่ .....................................................นั
้น
ขาพเจามีความประสงคขอสละสิทธิ์ในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของกรมที่ดิน
ในตําแหนงดังกลาว ทั้งนี้ ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัว (บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรอื่น ๆ ที่ออก
โดยสวนราชการ) พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองมาพรอมนี้ และขอรับรองวาขอความดังกลาวเปนความจริง
ทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ…………………………………..………….ผูสอบแขงขันได
(………………………….............………..)
เบอรโทรติดตอ......................................................

หมายเหตุ หนังสือสละสิทธิ์ สามารถนําสงไดทาง
1. โทรสาร : 0 2143 9080
2. ทาง E-mail : appointment.dol@gmail.com

