
สารพันปญหา 
ตําแหนงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ดานกีฏวทิยา) 

 
ขอ  1. คําถาม ผูสมัครท่ีกรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคํานําหนาผิดจะทําอยางไร 

 คําตอบ ทานสามารถเขียนคํารองขอแกไขขอมูล และยื่นหลักฐานดังตอไปนี ้

  1.  แบบคํารองขอแกไขขอมูล  (Download ใบคํารองขอแกไขขอมูลในใบสมัครไดทางเว็บไซต 

http://doa.jobthaigov.com) 

  2.  ใบสมัครที่พิมพออกจากระบบ และสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 

  3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ (กรณีย่ืนคํารองทางโทรสาร) 

โดยติดตอขอยื่นแบบคํารองมาที่ โทรสารหมายเลข 0-2579-8513 หรือติดตอดวยตนเองไดที่กลุมสรรหา

และบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่  กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

ภายในวันที ่1 มีนาคม 2566  ในวันและเวลาราชการ 

ขอ  2. คําถาม กรณีที่ผูสมัครกรอกขอมูลอ่ืนผิด สามารถยื่นคํารองขอแกไขไดหรือไม 

 คําตอบ คณะกรรมการฯ  จะพิจารณาดําเนินการแกไขเปนกรณี  เมื่อผูสมัครยื่นหลักฐานครบถวน 

ตามประกาศรับสมัคร  โดยขีดฆาขอมูลที่ตองการแกไขในใบสมัคร พรอมลงนามกํากับตรงท่ีมีรอยขีดฆา 

ขอ  3. คําถาม กรณีที่ผูสมัครกรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนผิด  หรือสมัครผิดตําแหนง  สามารถ

ยื่นคํารองขอแกไขไดหรือไม 

 คําตอบ ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนผิด หรือเลือกตําแหนงที่ตองการสมัครผิด 

จะไมมกีารแกไขไมวากรณีใด ๆ  ก็ตาม  ดังนั้นผูสมัครควรจะตรวจทานขอมูลใหถูกตองกอนสงใบสมัคร 

ขอ  4. คําถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ไดสมัครสอบไปแลวจะยื่นคํารองขอแกไข

ไดหรือไม 

 คําตอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ไดสมัครสอบไปแลว 

ไมตองยื่นคํารองขอแกไข ทั้งนี้ในวันสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  หรือในกรณีที่มี

การติดตอเกี่ยวกับการสอบจะตองนําหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดง

พรอมบัตรประจําตัวประชาชน 

ขอ  5. คําถาม หลักฐานที่ใชแสดงตนในการเขาสอบมีอะไรบาง 

 คําตอบ สิ่งที่ผูสมัครตองนําไปในวันสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ ใชเฉพาะตําแหนง  

(สอบขอเขียน) คือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ 

และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัว 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 

(passport) ฉบับจริง มาแสดงตนในการเขาสอบ หากไมมีบัตรดังกลาว ใหใชเอกสารรับรองรายการ

บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน หากไมมีบัตรแสดงตนขางตน จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

ทั้งนี้ หากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

หากมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม  ชื่อ  หรือนามสกุล  ภายหลังจากสมัครสอบไปแลว  ใหนําหลักฐานมาแสดงดวย 

ขอ 6. … 
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ขอ 6. คําถาม หลักฐานการสมัครสอบจะตองสงใหกรมวิชาการเกษตร เมื่อไร 

 คําตอบ หลักฐานการสมัครสอบใหสงในวันสอบเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 

(สอบขอเขียน) เอกสารท่ีจะตองสง และรายละเอียดวิธีการสงสามารถตรวจสอบไดจากประกาศรับสมัคร 

ขอ  7. คําถาม เปดรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตในวันใด  

 คําตอบ ผูสมัครที่ประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 

2566 ถึงวันที ่17 กุมภาพันธ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไมเวนวันหยุดราชการ 

ขอ  8. คําถาม เปดรับชําระเงินถึงเมื่อไร 

 คําตอบ 1. การชําระเงินผานเคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

   ผูสมัครสอบนําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินที่เคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันท่ี 30 มกราคม 2566 ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2566 ภายในเวลาทําการ

ของธนาคาร 

  2. การชําระเงินผานระบบอินเตอรเน็ต (KTB netbank) 

   ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินท่ีมี QR Code ใหผูสมัครสอบสามารถสแกน

ชําระเงินผานแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยในวันที่ 30 มกราคม 2566 

เริ่มเปดรับชําระเงินตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2566 ปดรับชําระเงินเวลา 22.00 น. 
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว 

ขอ  9. คําถาม คาธรรมเนียมในการสมัครสอบเทาไร 

 คําตอบ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย คาธรรมเนียมการสอบตําแหนงละ 200 บาท 

และคาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 บาท โดยคาธรรมเนียมจะไมจายคืนให

ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ขอ  10. คําถาม สามารถพิมพใบสมัครไดเม่ือไร 

 คําตอบ ส า ม า ร ถ พิ ม พ ใ บ ส มั ค ร ไ ด ใ น วั นที ่  27  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 6 6  ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  

http://doa.jobthaigov.com 

ขอ  11. คําถาม ชําระเงินแลวแตยังไมไดรับเลขประจําตัวสอบ 

 คําตอบ ผูสมัครที่ชําระเงินในระหวางวันท่ี 30 มกราคม 2566 ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2566 

และพิมพใบสมัครในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2566 แตยังไมไดรับเลขประจําตัวสอบใหยื่นคํารองพรอมหลักฐาน

การชําระเงิน  ท่ีกลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการเจาหนาที่  กรมวิชาการเกษตร  หรือทางโทรสาร

หมายเลข 02 – 5798513 (กรณียื่นคํารองทางโทรสารใหสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดวย) ภายในวันที่ 

1 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ  (Download  ใบคํารองขอเลขประจําตัวสอบไดทางเว็บไซต 

http://doa.jobthaigov.com) 

 

ขอ  12.  ... 
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ขอ  12. คําถาม ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง เมื่อไร 

 คําตอบ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ในวันที ่2 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต http://doa.jobthaigov.com หากไมมีรายชื่อใหยื่นคํารองภายในวันท่ี 

9 มีนาคม 2566 

ขอ  13. คําถาม หากตองการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง คุณสมบัติผูสมัครสอบ สามารถติดตอ

ไดที่ใด 

 คําตอบ ผูสมัครสามารถติดตอได ท่ี  กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ ง   กองการเจาหนาที่   

กรมวิชาการเกษตร  โทรศัพทหมายเลข 02 – 5798513 หรือ 02 – 5790151 – 8 ตอ 151, 156 

ในวันจันทร - ศุกร  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

ขอ  14. คําถาม หากตองการตรวจสอบคุณวุฒิวาสามารถสมัครสอบไดหรือไม  ตรวจสอบไดจากที่ใด 

 คําตอบ สามารถตรวจสอบไดทีร่ะบบการพิจารณาคุณวุฒิดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน ก.พ. 

https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation หรือหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. ดังนี ้

  1. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 

  2. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 

  3. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555 

  4. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556  

  5. หนังสือที่ นร 1004.3/ว 5 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 

  6. หนังสือที ่นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 

  7. หนังสือที ่นร 1004.3/ว 18 ลงวันที ่15 พฤศจิกายน 2559 

  8. หนังสือที ่นร 1004/ว 8 ลงวันที ่20 กรกฎาคม 2560 

  9. หนังสือที ่นร 1004/ว 1 ลงวันที ่26 มกราคม 2561 

  10. หนังสือที่ นร 1004/ว 8 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2561 

  11. หนังสือที่ นร 1004/ว 9 ลงวันที ่9 ตุลาคม 2561 

  12. หนังสือที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที ่24 กรกฎาคม 2563 

  13. หนังสือที่ นร 1004/ว 7 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2564 

  14. หนังสือที่ นร 1004/ว 18 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2564 

  15. หนังสือที่ นร 1004/ว 14 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 

ขอ  15. คําถาม หากมีปญหาเก่ียวกับระบบรับสมัคร เชน การกรอกใบสมัคร การพิมพใบสมัคร หรือ

การคนหาใบสมัคร สามารถติดตอไดท่ีใด 

 คําตอบ ผูสมัครสามารถติดตอได ท่ี  Cal l Center โทรศัพทหมายเลข 0-2697-0999 

กด 1 แลวกด 901 ในวันจันทร - ศุกร  เวลา 08.30 น. – 17.30 น. 

 

หมายเหต ุ ขอใหผูประสงคจะสมัครสอบอานประกาศรับสมัครใหละเอียดเพื่อประโยชนแกตัวผูสมัครเอง 


