
สารพันปญหา 
 

ขอ  ๑. คําถาม ผูสมัครท่ีกรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคํานําหนาผิดจะทําอยางไร 

 คําตอบ ทานสามารถเขียนคํารองขอแกไขขอมูล และยื่นหลักฐานดังตอไปนี ้

  ๑.  แบบคํารองขอแกไขขอมูล  (Download ใบคํารองขอแกไขขอมูลในใบสมัครไดทางเว็บไซต 

https://doa.thaijobjob.com) 

  ๒.  ใบสมัครที่พิมพออกจากระบบ  จํานวน ๑ ฉบับ  

  ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีย่ืนคํารองทางโทรสาร) 

โดยติดตอขอยื่นแบบคาํรองมาที่ โทรสารหมายเลข ๐-๒๕๗๙-๘๕๑๓ หรือติดตอดวยตนเองไดที่กลุมสรรหา

และบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่  กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

ภายในวันที ่๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 

ขอ  ๒. คําถาม กรณีที่ผูสมัครกรอกขอมูลอ่ืนผิด สามารถยื่นคํารองขอแกไขไดหรือไม 

 คําตอบ คณะกรรมการฯ  จะพิจารณาดําเนินการแกไขเปนกรณี  เมื่อผูสมัครยื่นหลักฐานครบถวน 

ตามประกาศรับสมัคร  โดยขีดฆาขอมูลที่ตองการแกไขในใบสมัคร พรอมลงนามกํากับตรงท่ีมีรอยขีดฆา 

ขอ  ๓. คําถาม กรณีที่ผูสมัครกรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนผิด  หรือสมัครผิดตําแหนง  สามารถ

ยื่นคํารองขอแกไขไดหรือไม  

 คําตอบ ในกรณีที่กรอกเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนผิด  หรือเลือกตําแหนงที่ตองการสมัครผิด

จะไมมกีารแกไขไมวากรณีใด ๆ  ก็ตาม  ดังนั้นผูสมัครควรจะตรวจทานขอมูลใหถูกตองกอนสงใบสมัคร 

ขอ  ๔. คําถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ไดสมัครสอบไปแลวจะยื่นคํารองขอแกไข 

ไดหรือไม 

 คําตอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ไดสมัครสอบไปแลว 

ไมตองยื่นคํารองขอแกไข ทั้งนี้ในวันสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  หรือในกรณีที่มี

การติดตอเกี่ยวกับการสอบจะตองนําหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล  มาแสดง

พรอมบัตรประจําตัวประชาชน 

ขอ  ๕. คําถาม หลักฐานที่ใชแสดงตนในการเขาสอบมีอะไรบาง 

 คําตอบ สิ่งท่ีผูสมัครตองนําไปในวันสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  (ภาค ข.) 

คือ  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่ งมีรูปถาย ลายมือชื่อ  และ

เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง 

(passport)  มาแสดงตนในการเขาสอบ  หากไมมีบัตรดังกลาว หรือหากเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก  

ไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบ หากมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล  

ภายหลังจากสมัครสอบไปแลว  ใหนําหลักฐานมาแสดงดวย 

 

 

ขอ ๖. … 



- ๒ - 

 

ขอ ๖. คําถาม หลักฐานการสมัครสอบจะตองสงใหกรมวิชาการเกษตร เมื่อไร 

 คําตอบ หลักฐานการสมัครสอบใหสงในวันสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  

(ภาค ข.)  เอกสารที่จะตองใหกรมวิชาการเกษตรสามารถตรวจสอบไดจากประกาศรับสมัคร 

ขอ  ๗. คําถาม เปดรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตในวันใด  

 คําตอบ ผูสมัครที่ประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต  ตั้งแตวันที่ ๒๔ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงไมเวนวันหยุดราชการ 

ขอ  ๘. คําถาม เปดรับชําระเงินถึงเมื่อไร 

 คําตอบ ชําระเงินไดตั้งแตวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภายในเวลาทําการ  ผูสมัครนําเอกสาร  "ใบแจงการชําระเงินในระบบ Teller Payment"  ไปชําระเงินที่

เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ

เรียบรอยแลว 

ขอ  ๙. คําถาม คาธรรมเนียมในการสมัครสอบเทาไร 

 คําตอบ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย คาธรรมเนียมการสอบตําแหนงละ ๓๐๐ บาท 

และคาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต  จํานวน ๓๐ บาท  โดยคาธรรมเนียมจะไมจายคืนให

ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ขอ  ๑๐. คําถาม สามารถพิมพใบสมัครไดเม่ือไร 

 คําตอบ ส ามารถ พิมพ ใ บสมั คร ได ในวั นที่  ๒๒  ตุ ลาคม พ .ศ .  ๒๕๖๓  ทาง เ ว็ บ ไซต   

https://doa.thaijobjob.com 

ขอ  ๑๑. คําถาม ชําระเงินแลวแตยังไมไดรับเลขประจําตัวสอบ 

 คําตอบ ผูสมัครที่ชําระเงินในระหวางวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิมพใบสมัครในวันที ่๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แตยังไมไดรับเลขประจําตัวสอบใหยื่นคํารอง

พรอมหลักฐานการชําระเงิน  ที่กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการเจาหนาที่  กรมวิชาการเกษตร  หรือ

ทางโทรสารหมายเลข  ๐๒ – ๕๗๙๘๕๑๓ (กรณียื่นคํารองทางโทรสารใหสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดวย)   

ภายในวันที ่๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ  (Download  ใบคํารองขอเลขประจําตัวสอบ

ไดทางเว็บไซต https://doa.thaijobjob.com) 

ขอ  ๑๒. คําถาม ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  เมื่อไร 

 คําตอบ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  

ในวันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต  https://doa.thaijobjob.com  หากไมมีรายชื่อใหยื่นคํารอง

ภายในวันที ่๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

ขอ  ๑๓.  ... 



- ๓ - 

 

ขอ  ๑๓. คําถาม หากตองการสอบถามรายละเอียดเ กี่ยวกับตําแหนง   คุณสมบัติผูสมัครสอบ  

สามารถติดตอไดที่ใด 

 คําตอบ ผูสมัครสามารถติดตอได ท่ี  กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ ง   กองการเจาหนาที่   

กรมวิชาการเกษตร  โทรศัพทหมายเลข ๐๒ – ๕๗๙๘๕๑๓ หรือ ๐๒ – ๕๗๙๐๑๕๑ – ๘ ตอ ๑๕๑, ๑๕๖ 

ในวันจันทร - ศุกร  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ขอ  ๑๔. คําถาม หากตองการตรวจสอบคุณวุฒิวาสามารถสมัครสอบไดหรือไม  ตรวจสอบไดจากที่ใด 

 คําตอบ สามารถตรวจสอบไดท่ี  http://www.ocsc.go.th  โดย 

  -  เขาไปที่เมนูบริการ  เลือกกฎหมาย  เลือกหนังสือเวียน 

   •  คําคนใส ว๔๑  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๓  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว๒๑  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๔  แลวกดApply  หรือ 

   •  คาํคนใส ว๑๔  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๕  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๑  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๖  แลวกดApply  หรือ 

   •  คาํคนใส ว ๑๑  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๖  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๕  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๘  แลวกดApply  หรือ 

   •  คาํคนใส ว ๓  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๙  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๑๘  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๙  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๘  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๖๐  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๙  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๖๑  แลวกดApply  หรือ 

  -  เลือกระบบรับรองคุณวุฒิ  (อยูในสวนของ  OCSC Highlight)  เพื่อทําการคนหา

จากระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน ก.พ. 

ขอ  ๑๕. คําถาม หากตองการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เชน การกรอกใบสมัคร 

การสงใบสมัคร การพิมพใบสมัคร หรือการคนหาใบสมัคร สามารถติดตอไดที่ใด 

 คําตอบ ผูสมัครสามารถติดตอไดที่  Call Center โทรศัพทหมายเลข ๐๒ – ๒๕๗๗๒๓๐  

ในวันจันทร - ศุกร  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. 

 

หมายเหตุ  ขอใหผูประสงคจะสมัครสอบอานประกาศรับสมัครใหละเอียดเพื่อประโยชนแกตัวผูสมัครเอง 


