
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
ใน ตำแห น ่งเจ ้าพ น ักงาน การเง ิน และบ ัญ ช ีป ฏ ิบ ัต ิงาน  ฉะนั้น อาศ ัยอำน าจตาม ความ ใน  มาตรา £๓  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐0 ๔/ว ๑๗ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ 
รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๔0 0  -  

๑๒,๖๔0  บาท ทั้งนี้ เป็น’ไปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดบีจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไช เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ ื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ลงวันท่ี 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 ด้านการปฏิบัติการ

๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับด้น เพื่อให้งานเป็นไป 
ตามเบีาหมายที่กำหนด

๒) รวบรวมรายละเอ ียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบใบการทำงบประมาณ 
ประจำปีของหน่วยงาน

๓)ตรวจสอบและดูความถูกต้องชองเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน

๔) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกซน หรือประชาชนทั่วไป 
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน 
ชองหน่วยงาน

๓.๒ ด้าน...
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๓.๒ ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำ ตอบป ัญหาข ี้แจงเก ี่ยวก ับงานการเง ินและบ ัญช ี แก่เจ ้าหน้าที่ระดับ 

รองลงมา หน่วยงานราฃการ เอกขน และประขาขนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ'ชำนาญแก'ผู้ท่ีสนใจ
๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกขน หรือประซาซนทั่วไป เพื่อขอ 

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเข ี่ยวฃาญท ี่เป ็น 
ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีค ุณสมบัติท ั่วไป และไม ่ม ีล ักษณ ะต ้องห ้ามตามมาตรา ๓๖ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เปีนผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประขาซิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เปีนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตพื่นเพัอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราขการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๔) เป ็น กรรมการห ร ือผ ู้ดำรงตำแห น ่งท ี,ร ับผ ิดขอบในการบร ิหารพรรค 

การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป ็น ผ ู้เค ยต ้อ งร ับ โท ษ จ ้าค ุก โด ยค ำพ ิพ าก ษ าถ ึงท ี่ส ุด ให ้จำค ุก เพ ราะ 

กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป ็นผ ู้เคยถ ูกลงโทษให ้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผ ิดว ิน ัยตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวิน ัยตามพระราขบัญญัติน ี้

หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑) เป็นผู้...
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ในหน่วยงานของรัฐ
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให ้เข ้าร ับราชการได้ แต่ถ ้าเป็นกรณีมีล ักษณะต้องห้าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใซ่เป็นกรณีออกจากงานหรือ 
ออกจากราชการเพราะท ุจร ิตต ่อหน ้าท ี่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ช. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร 
สอบแข่งชันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งชันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม,รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งชัน 
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๔๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ ม ิถ ุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ชองคำส ั่งมหาเถรสมาคมที่ ๑/๒๔๖๔ ลงวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๔๖๔

๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องมีค ุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิใด
คุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ 
อย ่างอ ื่นท ี่เท ียบได้ในระดับเด ียวก ันในสาขาวิชาการบ ัญช ี หร ือสาชาว ิชาการเง ินและการธนาคาร หรือ 
ได้ร ับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต ่อจากประกาศน ียบ ัตรประโยคม ัธยมศ ึกษาตอนปลายหรือ เท ียบเท ่า 
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาชาวิชาการเงินและการธนาคาร

(๒) เป ็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ชองสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่ใข้สำเนาหนังสือรับรองผล 
การผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชองสำนักงาน ก.พ. ให้แนบสำเนา 
ปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก ๑ ฉบับ 

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์ฌ็ต ตั้งแต่วัน ท่ี ๒๘ มีนาคม 

๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามชั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ h ttps://oae .tha ijob job .com  เสือกหัวข้อ “สมัครสอบ” และ 

เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชีปฏิบัติงาน”

(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามชั้นตอนที่กำหนด 
ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์...

https://oae.thaijobjob.com
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(๓) พ ิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๑ แผ่น หรือ 
บันทึกข้อมูลเก็บไวในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง

ในกรณีท ี่ไม ่สามารถพิมพ ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบ ันทึกข ้อม ูลได้ ผู้สมัคร 
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ 
แกไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

๔.๒ ผู้สมัครสอบชำระเงินค่าธรรมเงินเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๔๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ โดยสามารถชำระเงินได้ ๓ ซ่องทาง ดังนี้

(๑) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระ ตามข้อ ๔.๑ (๓ )ไปชำระเงิน 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 
วันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) 
สาขาที่ชำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว

(๒) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์ฒ็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์ฌ็ต ผ่าน KTB NETBANK 

โดยต้องชำระเงินภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ 
เป็นหลักฐานด้วย

(๓) การชำระเงินผ่านทางตู้ ATM
ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านทางตู้ ATM โดยต้องชำระเงินภายในวันที่ 

๒๒ เมษายน ๒๔๖๔ ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท และ 

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์ฌ็ต จำนวน ๓๐ บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่าย 
คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๔ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด 
เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของ 
การชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงิน ๑ วัน และเมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศรายขื่อผู้สมัคร 
สอบแล้วสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ h ttp s://oae .tha ijob job .com  
หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๖.เง่ือนไข...
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๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ม ีวุฒ ิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายใน 
วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร 
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่า ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ชองสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

๖.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถ ือว่าผ ู้สม ัครสอบเป ็นผ ู้ลงลายม ือซ ื่อ และ 
รับรองความถูกต้องชองข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที่แก้ไชเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมืความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๖.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มืคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องตามที่กำหนด 
ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ม ืความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน 
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม สำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร จะถ ือว ่าผ ู้สม ัครสอบเป ็นผู้ขาดค ุณสมบัต ิในการสมัครสอบครั้งน ี้มาต ั้งแต ่ต ้น และจะไม่คืน 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

๗. การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ 

ระเบ ียบเก ี่ยวก ับการสอบ ในว ัน ท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว ็บไซต ์สำน ักงานเศรษฐก ิจการเกษตร 
h ttp s://oae .tha ijob job .com  หัวข้อ “การประกาศรายซื่อผ ู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ 
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๘.๑ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (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...
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๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑ 0๐  คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ 

สัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ 
ทำงาน ประสบการณ ์ พ ่วงท ีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ ทัศนคติ การปรับต ัวเข ้าก ับผ ู้ร ่วมงาน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้ 
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น  ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งก่อน และ 
เม ื่อสอบผ ่านการว ัดความร ู้ความสามารถท ี่ใข ้เฉพาะตำแหน ่งแล ้ว จึงจะม ีส ิทธิเข ้าสอบแข่งข ันเพ ื่อว ัด 
ความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

๙. เอกสารและห ล ักฐานท ี่ต ้องนำมาย ื่นในว ันสอบแข ่งข ัน เพ ื่อว ัดความเหมาะสมก ับ  
ตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์'จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม,สวมหมวก และไม่สวม 
แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันท่ีปีดรับสมัคร) ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว และลงลายมือข่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน

(๒) สำเนาประกาศน ียบ ัตร และสำเน าระเบ ียน แสดงผลการศ ึกษา (Transcript of 
Records) ท ี่แสดงว ่าเป ็นผ ู้ม ีค ุณ ว ุฒ ิการศ ึกษาตรงตามประกาศร ับสม ัคร โดยต ้องสำเร ็จการศ ึกษาและ 
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปีดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปีดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๕ในกรณีท่ีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ 
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน

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) สำเนาหน ังส ือร ับรองผลการสอบผ่านการว ัดความรู้ความสามารถท ั่วไป ระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัคร 
สอบที่ใซ ้ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับที่ส ูงกว่าระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาของสำนักงาน ก.พ. จะต้องนำสำเนาหลักฐานการศึกษาใน 
ระดับที่สูงกว่าแนบมาด้วย จำนวน ๑ ฉบับ)

(๖) ใบรับ...
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(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต ้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได้แก่

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

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
สำเนาเอกสาร ตามข้อ (๒) ถึง (๕) ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า“สำเนาถูกต้อง”และ 

ลงลายมือซื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกแผ่น
ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ 

ถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด อน่ึง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและ 
เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ 
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องสิทธิใด  ๆ ท้ังส้ิน 

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท ี่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด 

ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ 
ตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

(e)(9). การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไต้
๑ ๑ .๑  ส ำน ักงาน เศรษฐก ิจการเกษตร จะประกาศการช ื้นบ ัญ ช ีผ ู้สอบแข ่งข ันได ้ 

โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง 
และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มืคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ี'ได้ 
คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน 
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้เร ียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขัน 
จากน้อยไปมาก

๑๑.๒ การขึ้นบ ัญชีผ ู้สอบแข่งข ันได้ จะชื้นบ ัญชีไว้เป ็นเวลาไม ่เก ิน ๒ ปี นับตั้งแต่ 
วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และ 
ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งข ันได้จะได้ร ับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผ ู้สอบแข่งขันได้ 

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑

๑๓. การรับ...



๑๓. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานขอรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด  ๆ ท้ังส้ิน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ 
ยุติธรรม ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งนี้ หรือ 
มีพฤติการณีในท่านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบด้วย

ประกาศ ณ 

% .
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