ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง เจ้า พนัก งานการเงิน และบัญ ชีป ฏิบ ัต ิง าน ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความใน มาตรา £๓
แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐0 ๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่ง เจ้า พนัก งานการเงิน และบัญ ชีป ฏิบ ัต ิง าน อัต ราเงิน เดือ นระหว่าง ๑๑,๔0 0 ๑๒,๖๔0 บาท ทั้งนี้ เป็น’ไปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดบีจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไช เพื่อ กำหนดอัต ราเงิน เดือ นสำหรับ คุณ วุฒ ิท ี่ ก.พ. รับรอง เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง เป็น ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๔๔
๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน ๔ ตำแหน่ง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบ ัติการ
๑) จัดทำและปฏิบ ัต ิงานด้านเอกสารทางการเงิน และบัญ ชีในระดับ ด้น เพื่อให้งานเป็นไป
ตามเบีาหมายที่กำหนด
๒) รวบรวมรายละเอีย ดการจัด ทำงบประมาณ เพื่อ ใช้ป ระกอบใบการทำงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน
๓)ตรวจสอบและดูความถูกต้องชองเอกสารสำคัญ ทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน
๔) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกซน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
ชองหน่วยงาน

๓.๒ ด้าน...

-๒-

๓.๒ ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญ หาขี้แ จงเกี่ย วกับ งานการเงิน และบัญ ชี แก่เจ้า หน้า ที่ร ะดับ
รองลงมา หน่วยงานราฃการ เอกขน และประขาขนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ'ชำนาญแก'ผู้ที่สนใจ
๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกขน หรือประซาซนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่ว ยเหลือ และความร่ว มมือ ในงานการเงิน และบัญ ชี และแลกเปลี่ย นความรู้ค วามเขี่ย วฃาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ส มัค รสอบต้อ งมีค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไป และไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เปีน ผู้เลื่อ มใสในการปกครองระบอบประขาซิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย ์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เปีนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมือ นไร้ค วามสามารถ คนวิก ลจริต หรือ
จิตพื่นเพัอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราขการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๔) เป็น กรรมการหรือ ผู้ด ำรงตำแหน่ง ที,รับ ผิด ขอบในการบริห ารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็น ผู้เ คยต้อ งรับ โทษจ้า คุก โดยคำพ ิพ ากษาถึง ที่ส ุด ให ้จ ำคุก เพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากรัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษให้อ อก หรือ ปลดออก เพราะกระทำผิด วิน ัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิด วิน ัย ตามพระราขบัญ ญัต ิน ี้
หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑) เป็นผู้...

-๓ (๑๑) เป็น ผู้เคยกระทำการทุจ ริต ในการสอบเข้ารับ ราชการ หรือเข้าปฏิบ ัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจ ารณายกเว้น ให้เข้า รับ ราชการได้ แต่ถ ้าเป็น กรณีม ีล ัก ษณะต้อ งห้า ม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใซ่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจ ริต ต่อ หน้า ที่ สำหรับ ผู้ม ีล ัก ษณะต้อ งห้ามตามมาตรา ๓๖ ช. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งชันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งชันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม,รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งชัน
เพื่อบรรจุบ ุคคลเข้ารับ ราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริห าร ที่ นว ๘๙/๒๔๐๑
ลงวัน ที่ ๒๗ มิถ ุน ายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ชองคำสั่ง มหาเถรสมาคมที่ ๑/๒๔๖๔ ลงวันที่
๒๘ กันยายน ๒๔๖๔
๔.๒ ผู้ส มัค รสอบจะต้อ งมีค ุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง โดยต้อ งได้รับ คุณ วุฒ ิใด
คุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ส มัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อย่า งอื่น ที่เทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าการบัญ ชี หรือ สาชาวิช าการเงิน และการธนาคาร หรือ
ได้ร ับ อนุป ริญ ญาหลัก สูต ร ๓ ปี ต่อ จากประกาศนีย บัต รประโยคมัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือ เทีย บเท่า
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาชาวิชาการเงินและการธนาคาร
(๒) เป็น ผู้ส อบผ่า นภาคการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไประดับ ประกาศนีย บัต ร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ชองสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่ใข้สำเนาหนังสือรับรองผล
การผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชองสำนักงาน ก.พ. ให้แนบสำเนา
ปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก ๑ ฉบับ
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์ฌ ็ต ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๒๘ มีนาคม
๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วัน หยุดราชการ ตามชั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิด เว็บ ไซต์ https://oae.thaijobjob.com เสือ กหัว ข้อ “สมัค รสอบ” และ
เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งชัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค คลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามชั้นตอนที่กำหนด
ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์...
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(๓) พิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน ลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๑ แผ่น หรือ
บันทึกข้อมูลเก็บไวในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีท ี่ไ ม่ส ามารถพิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน หรือ บัน ทึก ข้อ มูล ได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แกไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ ผู้ส มัค รสอบชำระเงิน ค่าธรรมเงิน เนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีน าคม
๒๔๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ โดยสามารถชำระเงินได้ ๓ ซ่องทาง ดังนี้
(๑) การชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน)
ผู้ส มัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระ ตามข้อ ๔.๑ (๓)ไปชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมในการสมัค รสอบที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ทุก สาขาทั่ว ประเทศ ภายใน
วัน และเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บ หลัก ฐานการชำระเงิน ไว้ด ้ว ย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน)
สาขาที่ชำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว
(๒) การชำระเงิน ผ่านทางระบบอิน เทอร์ฒ ็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้ส มัค รสอบสามารถชำระเงิน ผ่านทางระบบอิน เทอร์ฌ ็ต ผ่าน KTB NETBANK
โดยต้องชำระเงินภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้
เป็นหลักฐานด้วย
(๓) การชำระเงิน ผ่านทางตู้ ATM
ผู้ส มัค รสอบสามารถชำระเงิน ผ่านทางตู้ ATM โดยต้อ งชำระเงิน ภายในวัน ที่
๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์ฌ ็ต จำนวน ๓๐ บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ ่าย
คืน ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของ
การชำระเงิน ได้ภ ายหลังการชำระเงิน ๑ วัน และเมื่อ สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร ประกาศรายขื่อผู้ส มัคร
สอบแล้วสามารถเข้าไปพิม พ์ใบสมัค รพร้อ มเลขประจำตัวสอบได้ท ี่เว็บ ไซต์ https://oae.thaijobjob.com
หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
ทั้งนี้ การสมัค รสอบจะถือ ว่ามีผ ลสมบูร ณ์ เมื่อ ผู้ส มัค รสอบได้ด ำเนิน การครบทุก ขั้น ตอน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๖.เงื่อนไข...

๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้อ งเป็น ผู้ม ีว ุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายใน
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทีย บเท่า ของสถานศึกษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบียบเกี่ยวกับ การสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
ชองสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๓ การสมัค รสอบตามขั้น ตอนข้า งต้น ถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ล งลายมือ ซื่อ และ
รับ รองความถูก ต้องชองข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญ ญัต ิว ่าด้ว ยธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
และที่แก้ไชเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมืค วามผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มืคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้อ งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตามที่กำหนด
ในประกาศรับ สมัค ร ในกรณีท ี่ม ืค วามผิด พลาดอัน เกิด จากผู้ส มัค รสอบ หรือ ตรวจพบว่าเอกสารหลัก ฐาน
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จะถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ข าดคุณ สมบัต ิใ นการสมัค รสอบครั้ง นี้ม าตั้ง แต่ต ้น และจะไม่ค ืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๗. การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบีย บเกี่ย วกับ การสอบ ในวัน ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บ ไซต์ส ำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายซื่อ ผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
(๒) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังชองรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๒ การสอบ...

-๖ ๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัต ิก ารศึก ษา ประวัติการ
ทำงาน ประสบการณ์ พ่ว งทีว าจา อุป นิส ัย อารมณ์ ทัศ นคติ การปรับ ตัว เข้า กับ ผู้ร ่ว มงาน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะดำเนิน การสอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ใ ข้เฉพาะตำแหน่งก่อ น และ
เมื่อ สอบผ่า นการวัด ความรู้ค วามสามารถที่ใ ข้เ ฉพาะตำแหน่ง แล้ว จึง จะมีส ิท ธิเข้า สอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด
ความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป
๙. เอกสารและหลัก ฐานที่ต ้อ งนำมายื่น ในวัน สอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (การสัม ภาษณ์)
(๑) ใบสมัค รที่พ ิม พ์'จากอิน เทอร์เน็ต โดยติด รูป ถ่า ยหน้า ตรง ไม,สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่ปีดรับสมัคร) ขนาด ๑ X ๑.๔ นิ้ว และลงลายมือขื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) สำเนาประกาศนีย บัต ร และสำเนาระเบีย นแสดงผลการศึก ษา (Transcript of
Records) ที่แ สดงว่า เป็น ผู้ม ีค ุณ วุฒ ิก ารศึก ษาตรงตามประกาศรับ สมัค ร โดยต้อ งสำเร็จ การศึก ษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปีดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปีดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๖๕ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
สำหรับผู้สมัครที่ใข้คุณวุฒิระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันมาสมัครสอบ ต้องมีหนังสือ
รับรองจากสถานบันการศึกษาว่าเป็นระดับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี แนบมาด้วย
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เข่น ใบสำคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนขื่อ-นามสกุล หรือใบเปลี่ยนคำนำหน้านาม เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหนัง สือ รับ รองผลการสอบผ่า นการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัคร
สอบที่ใ ซ้ผ ลการสอบผ่า นการวัด ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป ของสำนัก งาน ก.พ. ระดับ ที่ส ูง กว่า ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาของสำนักงาน ก.พ. จะต้องนำสำเนาหลักฐานการศึกษาใน
ระดับที่สูงกว่าแนบมาด้วย จำนวน ๑ ฉบับ)
(๖) ใบรับ...

-๗ (๖) ใบรับ รองแพทย์ซ ึ่งออกให้ไ ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น โรคที่ต ้อ งห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติด ต่อ ร้า ยแรงหรือ โรคเรื้อ รัง ที่ป รากฏอาการเด่น ซัด หรือ รุน แรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
สำเนาเอกสาร ตามข้อ (๒) ถึง (๕) ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า“สำเนาถูก ต้อง”และ
ลงลายมือซื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกแผ่น
ทั้งนี้ ให้เป็น หน้า ที่ข องผู้ส มัค รสอบที่จ ะต้อ งตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานการสมัค รให้
ถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและ
เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท ี่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ ต้อ งเป็น ผู้ส อบได้ค ะแนนในการสอบแข่งขัน เพื่อ วัด
ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล
(e)(9). การขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่งขันไต้
๑๑ .๑ สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร จะประกาศการชื้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มืคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่'ได้
คะแนนการสอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง มากกว่าเป็น ผู้อ ยู่ในลำดับ ที่ส ูงกว่า ถ้าได้คะแนน
การสอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เท่า กัน อีก ให้เรีย งลำดับ ตามเลขประจำตัว สอบแข่ง ขัน
จากน้อยไปมาก
๑๑.๒ การขึ้น บัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้ จะชื้น บัญ ชีไ ว้เป็น เวลาไม่เกิน ๒ ปี นับ ตั้ง แต่
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ ้าสำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และ
ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้จ ะได้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง ตามลำดับ ที่ใ นบัญ ชีผ ู้ส อบแข่ง ขัน ได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑
๑๓. การรับ...

๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สำนัก งานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานขอรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สำนัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร ดำเนิน การสอบแข่ง ขัน ด้ว ยความเสมอภาค โปร่งใส และ
ยุติธรรม ดังนั้น หากมีผ ู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ ให้ท ่านเป็น ผู้ส อบแข่งขัน ได้ในการสอบครั้งนี้ หรือ
มีพฤติการณีในท่านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 0)^
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