
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ในตำแหน ่งเจ ้าพน ักงานเคร ื่องคอมพ ิวเตอร ์ปฏ ิบ ัต ิงาน ฉะนั้น อาศ ัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ 
รับสมัครสอบแข่งข้นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ -  ๑๒,๖๕๐ บาท 

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดบีจจัย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๒ ตำแหน่ง 
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 

๓.๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขบีญหาการใช้งาน 

ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง  ๆ เพื่อให้ 
ระบบงานต่าง  ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อฒื่องและมีประสิทธิภาพ

(๒) ปฏิบัติงาบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ 
สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และบีองกันการสูญหายของข้อมูล

(๓) จ ัดทำทะเบ ียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาบ เพื่อการวางแผน
บำรุงรักษา

๓.๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบบีญหา แก้ไขบีญหา ให้แก่ผู้ใข้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและ 

ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๒)ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆท ั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
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๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีค ุณสมบัติท ั่วไป และไม'ม ีล ักษณะต้องห ้ามตามมาตรา ๓๖ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังต่อไปน้ี
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เปีนผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ้ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟ้นเพืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๔) เป ็นกรรมการห ร ือผ ู้ดำรงตาแห น,งท ี่ร ับผ ิดชอบ1ในการบริหารพรรค 

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป ็น ผ ู้เคยต ้องร ับ โท ษ จำค ุกโด ยค ำพ ิพ ากษ าถ ึงท ี,ส ุดให ้จ ้าค ุก เพ ราะ 

กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นชองรัฐ
(๙) เป ็นผ ู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผ ิดว ิน ัยตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานชองรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซี่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ช. (๔) (๖) (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข ้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใซ่เป็นกรณีออกจากงานหรือ 
ออกจากราชการเพราะท ุจร ิตต ่อหน ้าท ี่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร 
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพันจากการเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
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สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราฃการไม,รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒(£๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังน้ี
(๑) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิซาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ 

อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ อนุปริญญาหลักส ูตร ๓ ปี ต ่อจากประกาศน ียบ ัตรประโยคม ัธยมศ ึกษา 
ตอบปลายหรือเท ียบเท ่า ในสาขาวิชาอิเล ็กทรอนิกส ์ สาขาวิซาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิซา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(๑) เป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญาหรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ข้ึนไป ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่ใข้สำเนาหนังสือรับรองผลการผ่าน 
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ให้แนบสำเนาปริญญา 
บัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก ๑ ฉบับ 

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๘ ก ุมภาพ ันธ์ 

๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ช่ังโมง ที่เว็บไซต์พพพ.oae.go.th  หัวข้อ “ประซาสัมพันธ์ > 
ประกาศรับสมัครงาน > ใบสมัครออนไลน่’’ หรือ h ttps://oae.thaijob job .com  ตามขั้นตอน ดังน้ี

ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (w w w .oae.go.th) 
หัวข้อ “ประขาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน > ใบสมัครออนไลน์” หรือ h ttps://oae.thaijob job .com

(๒) กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบ ัต ิตามขั้นตอนที่กำหนด 
ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน 
รูปแบบไฟล์ ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ 
แ บ บ ฟ อ ร ์ม ก า ร ซ า ร ะ เง ิน  ห ร ือ บ ัน ท ึก ข ้อ ม ูล ล ง ใ น ส ื่อ บ ัน ท ึก ข ้อ ม ูล ให ม ่ไ ด ้ โด ยไป ท ี่เว ็บ ไซ ต ์ 
h ttp s://oae .tha ijob job .com  หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่ 
สมบูรณ์แล้วได้

https://oae.thaijobjob.com
http://www.oae.go.th
https://oae.thaijobjob.com
https://oae.thaijobjob.com
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ขั้นตอนที่ ๒ ช ำระเง ิน ค ่าธ รรม เง ิน เน ียม ใน ก ารส ม ัค รส อ บ ผ ่าน เค าน ์เต อ ร  ์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ต้ังแต่วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๔๖๔

ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่ 
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ขื่อบัญชี“ค่าสมัครสอบแข่งขันสำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร” ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบ 
ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) สาขาที่ซำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๓๐ บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ 
จำนวน ๒ ๐๐ บาท แ ล ะค ่าธ รรม เน ียม ธ น าค ารรวม ค ่าบ ร ิก ารท างอ ิน เท อ ร ์เน ็ต  จำนวน ๓๐ บาท 
โดยค่าธรรมเนียมด้งกล่าว จะไม่จ่ายคีนใที่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

ข้ันตอนท่ี ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชำระเงินแล้ว 
หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดย 

จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการ 
ชำระเง ิน ได ้ท ี่เว ็บ ไซ ต ์ของส ำน ักงาน เศรษ ฐก ิจการเกษ ตร หรือ h ttps://oae.thaijob job .com  หัวข้อ 
“ตรวจสอบสถานะชำระเงิน” รายหลังจากชำระเงิน ๑ วัน

ข้ันตอนท่ี ๔ ทิมพัใบสมัคร ตั้งแต่วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๔๖๔ เป็นด้นไป 
เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรายขื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ 

พิมพัใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ h ttps://oae .tha ijob job .com  หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
ท้ังน้ี การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณี เม่ือผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๖. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ

๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ 
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ'ใน'ข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวัน 
ปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๔๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร 
วิชาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่าของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ 
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๖.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต ้น ถ ือว ่าผ ู้สม ัครสอบเป ็นผ ู้ลงลายม ือข ื่อ และ 
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจ 
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
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๖.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซ็่งผู้สมัครสอบนำมายื่น 
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรง 
ตามประกาศรับสมัครสอบ สำน ักงานเศรษฐก ิจการเกษตร จะถ ือว ่าผ ู้สม ัครสอบเป ็นผ ู้ขาดค ุณสมบ ัต ิ 
ในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ทั้งน้ี ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบวุฒิการศึกษาไต้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. 
www.ocsc.go.th หัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ”

๗. การประกาศรายซ่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ 

และระเบ ียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ©๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(vwwv.oae.go.th) หรือ h ttps://oae.thaijob job .com  หัวข้อ “การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา 
สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไต้ตามความเหมาะสม 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๘.© การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 

คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ประกอบด้วยรายวิซา ดังต่อไปน้ี
๑. ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการใข้คำสั่งของระบบปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและแก้ไขปีญหา 

ข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up) และการกู้คืนข้อมูล 
(R estoredนระบบคอมพิวเตอร์

๓. ความรู้ความสามารถในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ังโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือ 

วิธ ีอ ื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส ่วนตัว ประว ัต ิการศ ึกษา ประว ัต ิการทำงาน 
ประสบการณ ์ท ่วงท ีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร ่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน  ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบ 
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสม 
กับตำแหน่งต่อไป

http://www.ocsc.go.th
https://oae.thaijobjob.com


- ๖ -

๙. หลักฐานการสมัครสPบ
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(๑) ใบสมัครที่พ ิมพ ์จากเว ็บไซ,ต์ www.oae.go.th หรือ h ttps://oae.thaijob job .com  

ซี่งติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม,เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว และลงลายมือซื่อ 
ในใบสมัครให้ครบถ้วน

(๒) ส ำเน าป ระกาศน ียบ ัตรและส ำเน าระเบ ียน แส ดงผลการศ ึกษา (Transcript of 
Records) ที่แสดงว,าเป ีนผ ู้ม ืค ุณ ว ุฒ ิการศ ึกษาตรงตามประกาศร ับสม ัคร โดยต ้องสำเร ็จการศ ึกษาและ 
ไต้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปีดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปีดรับสมัคร คือ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ในกรณีที,ไม,สามารถนำหลักฐาน 
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิขาที่ 
สำเร็จการศึกษาและวันท่ีที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

สำหรับผ ู้สม ัครท ี่ใซ ้ค ุณวุฒ ิระด ับอน ุปริญญาหลักส ูตร ๓ ปี ต ่อจากประกาศน ียบ ัตร 
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานบันการศึกษาว่าเป็นระดับอนุปริญญา 
หลักสูตร ๓ ปี แนบมาด้วย

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาหลักฐานเอกสารทางทหาร (กรณ ีเพศซาย) เซ่น หนังสือสำคัญทางทหาร 

(แบบ สด.๘) ที่ใซ้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๙) 
สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับ 
การตรวจเสือกทหารกองเกินเข้ารับราฃการทหารกองประจำการอายุระหว่าง๑ ๗ -๒ ๐ ปี หรือผู้ที่อยู่ระหว่าง 
การผ่อนผัน อายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ หรือหนังสือรับรองผลการตรวจเสือกทหารกองเกินข้าราซการทหาร 
กองประจำการ (แบบ สด.๔๒) แล้วแต่กรณี จำนวน ๒ ฉบับ กรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันอยู่ระหว่างได้รับ 
หมายเรียกให้ตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารก็ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารดังกล่าว

(๔) สำเนาหลักฐานอื่น  ๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 
ซื่อ-นามสกุล (ในกรณีซ่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

(๖) สำเนาหน ังส ือร ับรองผลการสอบผ่านการว ัดความรู้ความสามารถท ั่วไป ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิซาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญา ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ สำหรับผู้สมัครที่ใข้ 
สำเนาหนังสือรับรองผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทซอง 
สำนักงาน ก.พ. ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ 
ปริญญาโทเพ่ิมอีก ๑ ฉบับ
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- ๗ -

(๗) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได้แก่

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต ่อร ้ายแรงหรือโรคเร ื้อร ังท ี่ปรากฏอาการเด ่นข ัดหรือร ุนแรงและเป ็น 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า“สำเนาถูกต้อง”และลงลายมือ 

ข่ือ วันท่ี ในเอกสารทุกฉบับ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า 
ให้เรียบร้อย บรรจุในซองเอกสารขนาด A๔ 

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท ี่จะถ ือว่าเป ็นผู้สอบแข่งข ันได้ต ้องเป ็นผ ู้สอบผ่านการสอบแข่งข ันเพ ื่อว ัดความรู้ 

ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งข้นเพื่อวัด 
ความเหมาะสมกับตำแหน่งจะต้องไต้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

©<5). การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๑.๑ ส ำน ักงาน เศรษ ฐก ิจการเกษ ตร จะประกาศการช ื้นบ ัญ ช ีผ ู้สอบแข ่งข ันไต ้ 

โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง 
และความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ไต้คะแนนการสอบแข่งขัน 
เพ ื่อว ัดความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป ็นผ ู้อย ู่ในลำด ับท ี่ส ูงกว่า แต่ถ้าไต้คะแนนการสอบแข่งขัน 
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก

๑๑.๒ การขึ้นบัญชีผ ู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบ ัญชีไว้เป ็นเวลาไม่เก ิน ๒ ปี นับตั้งแต่ 
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดให้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และ 
ไต้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑๒. การบรรจุและแต่งต้ัง
ผู้สอบแข่งขันไต้จะได้ร ับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันไต้ 

โดยไต้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดไวิในข้อ ๑
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที,ไต้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่
จะลาออกจากราชการ



©๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม,ว่ากรณีได  ๆ ท้ังส้ิน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ 
ยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้Iดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งนี้ หรือ 
มีพฤติการณีในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที่^ 9  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

<ะ&.
(นายขันทานนท์ วรรณเขจร)

เลขาธการส*'ไพงาน Ifเรษ2[กิ'จการเกษพร


