สารพันปญหา
ขอ ๑. คําถาม ผูสมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคํานําหนาผิดจะทําอยางไร
คําตอบ ทานสามารถเขียนคํารองขอแกไขขอมูล และยื่นหลักฐานดังตอไปนี้
๑. แบบคํารองขอแกไขขอมูล (Download ใบคํารองขอแกไขขอมูลในใบสมัครไดทางเว็บไซต
https://doa.thaijobjob.com)
๒. ใบสมัครที่พิมพออกจากระบบ จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (กรณียื่นคํารองทางโทรสาร)
โดยติดตอขอยื่นแบบคํารองมาที่ โทรสารหมายเลข ๐-๒๕๗๙-๘๕๑๓ หรือติดตอดวยตนเองไดที่กลุมสรรหา
และบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
ขอ ๒. คําถาม กรณีที่ผูสมัครกรอกขอมูลอื่นผิด สามารถยื่นคํารองขอแกไขไดหรือไม
คําตอบ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดําเนินการแกไขเปนกรณี เมื่อผูสมัครยื่นหลักฐานครบถวน
ตามประกาศรับสมัคร โดยขีดฆาขอมูลที่ตองการแกไขในใบสมัคร พรอมลงนามกํากับตรงที่มีรอยขีดฆา
ขอ ๓. คําถาม กรณีที่ผูสมัครกรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนผิด หรือสมัครผิดตําแหนง สามารถ
ยื่นคํารองขอแกไขไดหรือไม
คําตอบ ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนผิด หรือเลือกตําแหนงที่ตองการสมัครผิด
จะไมมกี ารแกไขไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ดังนั้นผูสมัครควรจะตรวจทานขอมูลใหถูกตองกอนสงใบสมัคร
ขอ ๔. คําถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ไดสมัครสอบไปแลวจะยื่นคํารองขอแกไข
ไดหรือไม
คําตอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล หลัง จากที่ไ ดสมัครสอบไปแลว
ไมตองยื่นคํารองขอแกไข ทั้งนี้ในวันสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง หรือในกรณีที่มี
การติด ตอ เกี่ย วกับ การสอบจะตอ งนํา หลัก ฐานการเปลี่ย นคํา นํา หนา นาม ชื่อ หรือ นามสกุล มาแสดง
พรอมบัตรประจําตัวประชาชน
ขอ ๕. คําถาม หลักฐานที่ใชแสดงตนในการเขาสอบมีอะไรบาง
คําตอบ สิ่งที่ผูสมัครตองนําไปในวันสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)
คื อ บั ต รประจํา ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจํา ตั ว เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี รู ป ถ า ย ลายมื อ ชื่ อ และ
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง
(passport) มาแสดงตนในการเขาสอบ หากไมมีบัตรดังกลาว หรือหากเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบ หากมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล
ภายหลังจากสมัครสอบไปแลว ใหนําหลักฐานมาแสดงดวย

ขอ ๖. …

-๒ขอ ๖. คําถาม หลักฐานการสมัครสอบจะตองสงใหกรมวิชาการเกษตร เมื่อไร
คําตอบ หลักฐานการสมัครสอบใหสงในวันสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(ภาค ข.) เอกสารที่จะตองใหกรมวิชาการเกษตรสามารถตรวจสอบไดจากประกาศรับสมัคร
ขอ ๗. คําถาม ขยายเวลาการเปดรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตในวันใด
คําตอบ ผูสมัครที่ประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ตตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ ๒๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงไมเวนวันหยุดราชการ
ขอ ๘. คําถาม เปดรับชําระเงินถึงเมื่อไร
คําตอบ ชําระเงินไดตั้งแตบัดนี้ถึงวั นที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการ ผูสมัคร
นําเอกสาร "ใบแจงการชําระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชําระเงินที่เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
ขอ ๙. คําถาม คาธรรมเนียมในการสมัครสอบเทาไร
คําตอบ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย คาธรรมเนียมการสอบตําแหนงละ ๒๐๐ บาท
และคาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๓๐ บาท โดยคาธรรมเนียมจะไมจายคืนให
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ ๑๐. คําถาม สามารถพิมพใบสมัครไดเมื่อไร
คําตอบ ผูส มัค รตั้ง แตวัน ที่ ๒๖ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วัน ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สามารถพิมพใบสมัครไดในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต https://doa.thaijobjob.com
ขอ ๑๑. คําถาม ชําระเงินแลวแตยังไมไดรับเลขประจําตัวสอบ
คําตอบ ผูสมัครที่ชําระเงินในระหวางวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิมพใบสมัครในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แตยังไมไดรับเลขประจําตัวสอบใหยื่นคํารอง
พรอมหลักฐานการชําระเงิน ที่กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ กรมวิชาการเกษตร หรือ
ทางโทรสารหมายเลข ๐๒ – ๕๗๙๘๕๑๓ (กรณียื่นคํารองทางโทรสารใหสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดวย)
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ (Download ใบคํารองขอเลขประจําตัวสอบ
ไดทางเว็บไซต https://doa.thaijobjob.com)
ขอ ๑๒. คําถาม ประกาศรายชื่อผูส มัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง เมื่อไร
คําตอบ ผูส มัค รตั้ง แตวัน ที่ ๒๖ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วัน ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อ ผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบ
ในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต https://doa.thaijobjob.com หากไมมีรายชื่อใหยื่นคํารอง
ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอ ๑๓. ...

-๓ขอ ๑๓. คําถาม หากต อ งการสอบถามรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตํา แหน ง คุ ณ สมบั ติ ผู ส มั ค รสอบ
สามารถติดตอไดที่ใด
คําตอบ ผู ส มั ค รสามารถติ ด ต อ ได ที่ กลุ ม สรรหาและบรรจุ แ ต ง ตั้ ง กองการเจ า หน า ที่
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 สามารถตรวจสอบไดที่ http://www.ocsc.go.th โดย
- เขาไปที่เมนูบ ริการ เลือกกฎหมาย เลือกหนังสือเวียน
• คําคนใส ว๔๑ และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๓ แลวกดApply หรือ
• คําคนใส ว๒๑ และปออกหนังสือเลือก ๒๕๕๔ แลวกดApply หรือ
• คําคนใส ว๑๔ 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
- เลือกระบบรับรองคุณวุฒิ (อยูในสวนของ OCSC Highlight) เพื่อทําการคน หา
จากระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน ก.พ.
ขอ ๑๕. คําถาม หากตอ งการสอบถามรายละเอี ย ดเกี่ย วกับ การสมัค รสอบ เชน การกรอกใบสมัค ร
การสงใบสมัคร การพิมพใบสมัคร หรือการคนหาใบสมัคร สามารถติดตอไดที่ใด
คําตอบ ผู ส มัค รสามารถติ ด ตอ ได ที่ Call Center โทรศั พ ท ห มายเลข ๐๒ – ๒๕๗๗๒๓๐
ในวันจันทร - ศุกร เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.
หมายเหตุ ขอใหผูประสงคจะสมัครสอบอานประกาศรับสมัครใหละเอียดเพื่อประโยชนแกตัวผูสมัครเอง

