
สารพันปญหา 
 

ขอ  ๑. คําถาม ผูสมัครท่ีกรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคํานําหนาผิดจะทําอยางไร 

 คําตอบ ทานสามารถเขียนคํารองขอแกไขขอมูล และยื่นหลักฐานดังตอไปนี้ 

  ๑.  แบบคํารองขอแกไขขอมูล  (Download ใบคํารองขอแกไขขอมูลในใบสมัครไดทางเว็บไซต 

https://doa.thaijobjob.com) 

  ๒.  ใบสมัครท่ีพิมพออกจากระบบ และสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ  

  ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีย่ืนคํารองทางโทรสาร) 

โดยติดตอขอยื่นแบบคํารองมาท่ี โทรสารหมายเลข ๐-๒๕๗๙-๘๕๑๓ หรือติดตอดวยตนเองไดท่ีกลุมสรรหา

และบรรจุแตงต้ัง กองการเจาหนาท่ี  กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

ภายในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ 

ขอ  ๒. คําถาม กรณีท่ีผูสมัครกรอกขอมูลอ่ืนผิด สามารถยื่นคํารองขอแกไขไดหรือไม 

 คําตอบ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดําเนินการแกไขเปนกรณี เมื่อผูสมัครยื่นหลักฐานครบถวน 

ตามประกาศรบัสมัคร  โดยขีดฆาขอมูลท่ีตองการแกไขในใบสมัคร พรอมลงนามกํากับตรงท่ีมีรอยขีดฆา 

ขอ  ๓. คําถาม กรณีท่ีผูสมัครกรอกเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนผิด หรือสมัครผิดตําแหนงสามารถยื่นคํารอง

ขอแกไขไดหรือไม 

 คําตอบ ในกรณีท่ีกรอกเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนผิด หรือเลือกตําแหนงท่ีตองการสมัครผิด

จะไมมีการแกไขไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ดังนั้นผูสมัครควรจะตรวจทานขอมูลใหถูกตองกอนสงใบสมัคร 

ขอ  ๔. คําถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากท่ีไดสมัครสอบไปแลวจะยื่นคํารองขอแกไข

ไดหรือไม 

 คําตอบ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ไดสมัครสอบไปแลว  

ไมตองยื่นคํารองขอแกไข ท้ังนี้ในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) หรือ

ในกรณีท่ีมีการติดตอเก่ียวกับการสอบจะตองนําหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดง

พรอมบัตรประจําตัวประชาชน 

ขอ  ๕. คําถาม หลักฐานท่ีใชแสดงตนในการเขาสอบมีอะไรบาง 

 คําตอบ สิ่งท่ีผูสมัครตองนําไปในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) 

คือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัว

ประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) 

มาแสดงตนในการเขาสอบ หากไมมีบัตรดังกลาว หรือหากเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไมตรงกับฐานขอมูล

การสมัครสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ หากมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล ภายหลังจาก

ท่ีไดสมัครสอบไปแลว ใหนําหลักฐานมาแสดงดวย 

 

 

ขอ ๖… 



- ๒ - 

 

ขอ ๖. คําถาม หลักฐานการสมัครสอบจะตองสงใหกรมวิชาการเกษตร เม่ือไร 

 คําตอบ ผูสมัครตองสงหลักฐานตาง  ๆ ภายในวันที่  ๙ มีนาคม  ๒๕๖๕  ทางไปรษณีย

ดวนพิเศษ (EMS) มาท่ีกรมวิชาการเกษตร กองการเจาหนาท่ี กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง เลขท่ี ๕๐ ตึกกสิกรรม 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ สําหรับเอกสารที่จะตองใหกรมวิชาการเกษตร

สามารถตรวจสอบไดจากประกาศรับสมัคร 

ขอ  ๗. คําถาม เปดรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตในวันใด 

 คําตอบ ผูสมัครท่ีประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงไมเวนวันหยุดราชการ 

ขอ  ๘. คําถาม เปดรับชําระเงินถึงเม่ือไร 

 คําตอบ ชําระเงินไดตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผูสมัคร

นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ใบแจงการชําระเงินในระบบ Teller Payment) ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานเตอร 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน

ไวเปนหลักฐานดวย โดยการสมัครจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครเรียบรอยแลว 

ขอ  ๙. คําถาม คาธรรมเนียมในการสมัครสอบเทาไร 

 คําตอบ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย คาธรรมเนียมการสอบ ๒๐๐ บาท และ

คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต  จํานวน ๓๐ บาท  โดยคาธรรมเนียมจะไมจายคืนให

ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

ขอ  ๑๐. คําถาม สามารถพิมพใบสมัครไดเม่ือไร 

 คําตอบ สามารถพิมพใบสมัครไดในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต https://doa.thaijobjob.com 

ขอ  ๑๑. คําถาม ประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมิน เม่ือไร 

 คําตอบ จะประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต https://doa.thaijobjob.com  

หากไมมีรายช่ือใหย่ืนคํารองภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ขอ  ๑๒. คําถาม หากตองการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง คุณสมบัติผูสมัครสอบ สามารถติดตอ

ไดท่ีใด 

 คําตอบ ผูสมัครสามารถติดตอได ท่ี   กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ ง   กองการเจาหนา ท่ี  

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

ในวันจันทร - ศุกร  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

ขอ ๑๔… 



- ๓ - 

 

ขอ  ๑๓. คําถาม หากตองการตรวจสอบคุณวุฒิวาสามารถสมัครสอบไดหรือไม  ตรวจสอบไดจากท่ีใด 

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

  -  เขาไปท่ีเมนูบริการ  เลือกกฎหมาย  เลือกหนังสือเวียน 

   •  คําคนใส ว ๔๑  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๓  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๒๑  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๔  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๑๔  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๕  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๑  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๖  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๑๑  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๖  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๕  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๘  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส 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 

   •  คําคนใส ว ๕  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๖๓  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๗  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๖๔  แลวกดApply  หรือ 

   •  คําคนใส ว ๑๘  และปออกหนังสือเลือก ๒๕๖๔  แลวกดApply  หรือ 

  -  เลือกระบบรับรองคุณวุฒิ  (อยูในสวนของ  OCSC Highlight)  เพื่อทําการคนหา

จากระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน ก.พ. 

ขอ  ๑๔. คําถาม หากตองการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เชน การกรอกใบสมัคร 

การสงใบสมัคร การพิมพใบสมัคร หรือการคนหาใบสมัคร สามารถติดตอไดท่ีใด 

 คําตอบ ผูสมัครสามารถติดตอไดท่ี  Call Center โทรศัพทหมายเลข ๐๒ – ๒๕๗๗๑๕๙  

ในวันจันทร - ศุกร  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. 

 

หมายเหตุ  ขอใหผูประสงคจะสมัครสอบอานประกาศรับสมัครใหละเอียดเพ่ือประโยชนแกตัวผูสมัครเอง 

http://www.ocsc.go.th/

