
 

 
 
 
 

ประกาศสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
เรื่องรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

 
 

  ดวยกรมพัฒนาท่ีดินไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเ พ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไปฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑวิธีการเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการพ.ศ.2552 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัด
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. ช่ือตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน 
 1.1 ตําแหนงเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร กลุมงานบริหารท่ัวไป จํานวน  1  อัตรา 
 1.2 ตําแหนงเจาหนาท่ีแผนท่ีภาพถาย          กลุมงานบริหารท่ัวไป จํานวน  6  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 จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ 
สวนราชการทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ี
ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                                 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับ
การรับสมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัคร 
 3.1 ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น 
 3.2 ผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
เลขท่ี 402  ถนนสงขลา-เกาะยอ ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแตวันท่ี 29 มิถุนายน 2563
ถึงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 

3.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 200 บาท 
เม่ือสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

3.4 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ 

ท้ังนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบรอยแลว 

4. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
 4.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครสอบคือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปนเกณฑ 
 4.2 ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผูนั้นและจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 กรณีเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครสอบ ไมตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือ
เขาหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด ยกเวนในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครสอบไมตรงกับขอมูล
หลักฐานการแสดงตนเพ่ือเขาหองสอบ ผูสมัครตองมีหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกใหไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไมมี
สิทธิเขาหองสอบ 
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 5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 
 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินในวันท่ี 10 กรกฎาคม  2563  
ณ ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 และทางเว็บไซต http://r12.ldd.go.th เลือกหัวขอ  
“สมัครงานสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12”หรือเขาท่ีเว็บไซต http://www.ldd.go.th “สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” 

 6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรแบงออกเปนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ดังนี้ 

 6.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 คะแนนเต็ม  
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน) 
   ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองเขารับประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 1 นั้นตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบแตละตําแหนง แนบทาย
ประกาศนี้ 
 6.2 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 คะแนนเต็ม  
100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ) 
   โดยจะประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และบุคลิกภาพท่ัวไปและทัศนคติ 
โดยวิธีการสัมภาษณจากประวัติสวนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทํางานประสบการณทวงทีวาจาอุปนิสัย
อารมณทัศนคติการปรับตัวเขากับผูรวมงานสังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มสรางสรรคปฏิภาณไหวพริบ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูเขารับการประเมิน เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมความรูความสามารถ
ทักษะสมรรถนะและอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ท้ังนี้  จะประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 กอน และเม่ือสอบ
ผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 แลว จึงจะมีสิทธิเขาประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ในภายหลัง (แตถาหากผูสมัครมีจํานวนนอยอาจดําเนินการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี 2 ในวันเดียวกันท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัคร)โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ณ ฝายบริหารท่ัวไปสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 และทาง
เว็บไซตhttp://r12.ldd.go.thเลือกหัวขอ “สมัครงานสํานักงานพัฒนาท่ี ดินเขต  12” หรือเข า ท่ี
เว็บไซตhttp://www.ldd.go.th“สมัครงานกรมพัฒนาท่ีดิน” 
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 7. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
7.1   ใบสมัครใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดําขนาด  

1 x 1.5 นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
7.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1 x 1.5นิ้ว ซ่ึงถายไวไม

เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป 
7.3 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครของตําแหนงท่ีสมัครสอบโดยตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

ท้ังนี้  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆเปน
เกณฑโดยจะตองสําเร็จการศึกษาหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบแขงขันคือ
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ให
นําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ
ปริญญาบัตรซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

7.4 ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนโดยมีรูปถายและเลขประจําตัวประชาชน 13 
หลัก ปรากฏชัดเจน และใหแสดงทะเบียนบาน 

7.5 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ –
ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) แบบ สด.9 หรือ แบบ สด.43 จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ป 

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

-  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
-  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

อนึ่ง  กรณีท่ีตรวจพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติ 
การสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 จะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 
หรือเรียกรองใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

 



 

 

     



 
 
 

 
 
 


