
  

 

 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 
 

  ดวยกรมพัฒนาท่ีดิน ไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและ
การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
     1.1 ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป     กลุมงานบริหารท่ัวไป  จํานวน  1  อัตรา 

 1.2   ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ         กลุมงานบริการ       จํานวน  1  อัตรา 
รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร 
 2.1   คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)   มีสัญชาติไทย 
(2)   มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
(3)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4)   ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(5)   ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน

พรรคการเมือง 
(6)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(7)   ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
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หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ
หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปน
โรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัคร แนบทายประกาศนี ้

 3. การรับสมัคร 
 3.1   ผูสมัครสอบจะสมัครสอบผานทางอินเตอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

3.2 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 
ถึงวันท่ี 17 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ดังนี้  
 (1)   ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต https://ldd12.thaijobjob.com เลือกหัวขอ 
“รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12”  
 (2) ใหผูสมัครสอบเลือกหัวขอยอย “อัปโหลด (upload) รูปถาย” โดยกรอก 
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพ่ืออัปโหลด (upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา 
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟลเปน .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) 
รูปถายท่ีอัปโหลดจะปรากฏบนใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ  
 (3) ใหผูสมัครสอบกรอกขอความในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน  
 (4) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินใหโดยอัตโนมัติ ใหผูสมัครพิมพ
แบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึก
ขอมูลเก็บไวในรูปแบบไฟลลงในสื่อบันทึกขอมูล  
  ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 

3.3 การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแตวันท่ี 13 มิถุนายน 2565  
ถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
 ผูสมัครสอบสามารถเลือกชําระเงินผานทางระบบแอปพลิเคชั่น (Application) 
ไดทุกธนาคาร และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบบกําหนดไว โดยสามารถชําระเงินผานการสแกนรหัสคิวอารโคด 
(QR Code) ท่ีระบบกําหนดในใบชําระเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนดชําระเงิน ตองชําระเงินภายใน 30 นาที 
(หากไมสามารถชําระเงินไดทันตามกําหนด ผูสมัครสามารถเขาระบบเพ่ือชําระเงินไดตลอดเวลาท่ีอยูในชวง
การรับสมัคร) ตั ้งแตวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 24.00 น.  
และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 
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3.4   คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย 
   (1)  คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
   (2)  คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการอินเทอรเน็ต จาํนวน 30 บาท  

ท้ังนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบรอยแลว และเม่ือสมัครสอบและชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามขอ 3.3 แลว จะไม
คืนเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

3.5 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ 

3.6 พิมพบัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน 2565 เปนตนไป 
        เม่ือสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแลว ใหผูสมัคร

สอบเขาไปท่ีเว็บไซต https://ldd12.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปน
พนักงานราชการท่ัวไปในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12” เพ่ือพิมพบัตรประจําตัวสอบ พรอมลงลายมือชื่อ 
และนําไปแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบในวันสอบขอเขียน หามติดรูปถาย ใชเฉพาะรูปท่ีอัปโหลด (upload) 
เทานั้น 

 
ท้ังนี้  บัตรประจําตัวสอบถือเปนเอกสารสําคัญท่ีตองนําไปแสดงตนเพ่ือใชใน

การเขาหองสอบ หากไมมีบัตรประจําตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และแมวามีบัตรประจําตัว
สอบ แตหากรูปถายท่ีปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 3.2 (2)  
ใหถือเปนความบกพรองของผูสมัครสอบ และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบเชนเดียวกัน 

4. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 17 มิถุนายน 2565  ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญา
บัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปนเกณฑ  
 4.2 การสมัครสอบตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
 4.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ใน
กรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ท้ังนี้ ในกรณีผูสมัคร
ยื่นเอกสารปลอมสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 จะดําเนินการทางคดีอาญาตอไปดวย 

 

http://www.ldd.thaijobjob.com/
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 และกรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพ่ือเขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับ
ขอมูลหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้น
จะไมมีสิทธิเขาหองสอบ 

5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินในวันท่ี 24 มิถุนายน 2565     
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  http://www.ldd.go.th เ ลื อ ก หั ว ข อ  “ข า ว รั บ ส มั ค ร ง า น ”ห รื อ เ ข า ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต
https://ldd12.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://r12.ldd.go.th เลือกหัวขอ “สมัครงาน”  

                   6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
                        หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรแบงออกเปนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ดังนี้ 
                         6.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน) 
   ผูสมัครสอบตองเขารับประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
ตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบ แนบทายประกาศนี้ 
  6.2  ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ) รายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร แนบทาย
ประกาศนี้ 
 โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา
อุปนิสัยอารมณทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงานสังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบบุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมท้ังความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีถูกตองดีงามของผูเขารับ 
 
การประเมิน เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมความรูความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม มีคุณสมบัติ
ในการเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีดี และทักษะสมรรถนะและอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ท้ังนี้  จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 กอน และเม่ือสอบ
ผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 แลว จึงจะมีสิทธิเขาประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ในภายหลัง (แตถาหากผูสมัครมีจํานวนนอย อาจดําเนินการ
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ในวันเดียวกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัคร)  โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ทางเว็บไซต http://www.ldd.go.th เลือกหัวขอ 
“ขาวรับสมัครงาน” หรือเขาท่ีเว็บไซต https://ldd12.thaijobjob.com เลือกหัวขอ “รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12” หรือเขาท่ีเว็บไซต http://r12.ldd.go.th 
เลือกหัวขอ “สมัครงาน”  

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.thaijobjob.com/
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 7. เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนในวันเขารับการประเมินสมรรถนะครั้ ง ท่ี  2  
(สอบสัมภาษณ) 

7.1   ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
7.2  สําเนาประกาศนียบัตร สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

(Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบ
โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับ
สมัครสอบแขงขันคือวันท่ี 17 มิถุนายน 2565  ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่น
พรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา
และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนยีบัตร ปริญญาบัตรซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

7.3   ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานตอเจาหนาท่ี 
7.4   สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชนใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ – 

ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ 
ลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารทุกหนา  

หมายเหตุ  ผู ท่ีได ข้ึนบัญชีเม่ือจะไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการจะตองนํา
ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค  
พ.ศ.2553 ซ่ึงไดแก 

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 
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