
สารพันปัญหา 
 

ข้อ  ๑. คําถาม ผู้สมัครที่กรอก ช่ือ,นามสกุล หรือคํานําหน้าผิดจะทําอย่างไร 
 คําตอบ ท่านสามารถเขียนคําร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปน้ี 
  ๑.  แบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูล  (Download ใบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ 
https://doa.thaijobjob.com) 
  ๒.  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และสําเนา  จํานวน ๑ ฉบับ  
  ๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีย่ืนคําร้องทางโทรสาร) 
โดยติดต่อขอย่ืนแบบคําร้องมาที่ โทรสารหมายเลข ๐-๒๕๗๙-๘๕๑๓ หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหา
และบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่  กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ 

ข้อ  ๒. คําถาม กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอ่ืนผิด สามารถย่ืนคําร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
 คําตอบ คณะกรรมการฯ  จะพิจารณาดําเนินการแก้ไขเป็นกรณี  เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน 
ตามประกาศรับสมัคร  โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกํากับตรงที่มีรอยขีดฆ่า 

ข้อ  ๓. คําถาม กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนผิด  หรือสมัครผิดตําแหน่ง  สามารถ
ย่ืนคําร้องขอแก้ไขได้หรือไม่  
 คําตอบ ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนผิด  หรือเลือกตําแหน่งที่ต้องการสมัครผิด
จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ  ก็ตาม  ดังน้ันผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร 

ข้อ  ๔. คําถาม หากมีการเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะย่ืนคําร้องขอแก้ไข 
ได้หรือไม่ 
 คําตอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคํานําหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว 
ไม่ต้องยื่นคําร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  หรือในกรณีที่มี
การติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนําหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล  มาแสดง
พร้อมบัตรประจําตัวประชาชน 

ข้อ  ๕. คําถาม หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบมีอะไรบ้าง 
 คําตอบ สิ่งที่ผู้สมัครต้องนําไปในวันสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  (ภาค ข.) 
คือ   บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ  และ
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(passport)  มาแสดงตนในการเข้าสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าว หรือหากเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก  
ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากมีการเปล่ียนคํานําหน้านาม ช่ือ หรือนามสกุล  
ภายหลังจากสมัครสอบไปแล้ว  ให้นําหลักฐานมาแสดงด้วย 
 
 

ข้อ ๖. … 



- ๒ - 
 
ข้อ ๖. คําถาม หลักฐานการสมัครสอบจะต้องส่งให้กรมวิชาการเกษตร เมื่อไร 
 คําตอบ หลักฐานการสมัครสอบให้ส่งในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  
(ภาค ข.)  เอกสารที่จะต้องให้กรมวิชาการเกษตรสามารถตรวจสอบได้จากประกาศรับสมัคร 

ข้อ  ๗. คําถาม เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด  
 คําตอบ ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ต้ังแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ข้อ  ๘. คําถาม เปิดรับชําระเงินถึงเมื่อไร 
 คําตอบ ชําระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภายในเวลาทําการ  ผู้สมัครนําเอกสาร  "ใบแจ้งการชําระเงินในระบบ Teller Payment"  ไปชําระเงินที่
เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ  ๙. คําถาม ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 
 คําตอบ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบตําแหน่งละ ๒๐๐ บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จํานวน ๓๐ บาท  โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ  ๑๐. คําถาม สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร 
 คําตอบ สามารถพิมพ์ ใ บสมัค ร ได้ ใ นวันที่  ๗  มีน าคม  พ .ศ .  ๒๕๖๒  ทาง เ ว็บ ไ ซ ต์   
https://doa.thaijobjob.com 

ข้อ  ๑๑. คําถาม ชําระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับเลขประจําตัวสอบ 
 คําตอบ ผู้สมัครที่ชําระเงินในระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิมพ์ใบสมัครในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  แต่ยังไม่ได้รับเลขประจําตัวสอบให้ย่ืนคําร้อง
พร้อมหลักฐานการชําระเงิน  ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่  กรมวิชาการเกษตร  
หรือทางโทรสารหมายเลข  ๐๒ – ๕๗๙๘๕๑๓ (กรณีย่ืนคําร้องทางโทรสารให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนด้วย)   
ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ  (Download  ใบคําร้องขอเลขประจําตัวสอบ
ได้ทางเว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com) 

ข้อ  ๑๒. คําถาม ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  เมื่อไร 
 คําตอบ จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ทางเว็บไซต์  https://doa.thaijobjob.com  หากไม่มีรายช่ือให้ย่ืนคําร้อง
ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

ข้อ  ๑๓.  ... 



- ๓ - 
 
ข้อ  ๑๓. คําถาม หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง   คุณสมบัติผู้สมัครสอบ  
สามารถติดต่อได้ที่ใด 
 คําตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่  กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่  
กรมวิชาการเกษตร  โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๕๗๙๘๕๑๓ หรือ ๐๒ – ๕๗๙๐๑๕๑ – ๘ ต่อ ๑๕๑, ๑๕๖ 
ในวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ข้อ  ๑๔. คําถาม หากต้องการตรวจสอบคุณวุฒิว่าสามารถสมัครสอบได้หรือไม่  ตรวจสอบได้จากที่ใด 
 คําตอบ สามารถตรวจสอบได้ที่  http://www.ocsc.go.th  โดย 
  -  เข้าไปที่เมนูบริการ  เลือกกฎหมาย  เลือกหนังสือเวียน 
   •  คําค้นใส่ ว๔๑  และปีออกหนังสือเลือก ๒๕๕๓  แล้วกดApply  หรือ 
   •  คําค้นใส่ ว๒๑  และปีออกหนังสือเลือก ๒๕๕๔  แล้วกดApply  หรือ 
   •  คําค้นใส่ ว๑๔  และปีออกหนังสือเลือก ๒๕๕๕  แล้วกดApply  หรือ 
   •  คําค้นใส่ ว ๑  และปีออกหนังสือเลือก ๒๕๕๖  แล้วกดApply  หรือ 
   •  คําค้นใส่ ว ๑๑  และปีออกหนังสือเลือก ๒๕๕๖  แล้วกดApply  หรือ 
   •  คําค้นใส่ ว ๕  และปีออกหนังสือเลือก ๒๕๕๘  แล้วกดApply  หรือ 
   •  คําค้นใส่ ว ๓  และปีออกหนังสือเลือก ๒๕๕๙  แล้วกดApply  หรือ 
   •  คําค้นใส่ ว ๑๘  และปีออกหนังสือเลือก ๒๕๕๙  แล้วกดApply  หรือ 
   •  คําค้นใส่ ว ๘  และปีออกหนังสือเลือก ๒๕๖๐  แล้วกดApply  หรือ 
   •  คําค้นใส่ ว ๙  และปีออกหนังสือเลือก ๒๕๖๑  แล้วกดApply  หรือ 
  -  เลือกระบบรับรองคุณวุฒิ  (อยู่ในส่วนของ  OCSC Highlight)  เพื่อทําการค้นหา
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ก.พ. 

ข้อ  ๑๕. คําถาม หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร 
การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด 
 คําตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๒๕๗๗๒๓๐  
ในวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. 
 
หมายเหตุ  ขอให้ผู้ประสงคจ์ะสมัครสอบอ่านประกาศรบัสมัครให้ละเอียดเพ่ือประโยชน์แก่ตัวผูส้มัครเอง 


