
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เร่ือง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการชองกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เม่ือวันที ่
๓ กันยายน ๒๕๖๓ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ใด้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร น้ัน

บัดนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ตำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ของผู้ที่สมัครเช้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการแล้ว จึง'ฃอประกาศราย'ข่ือผู้ผ่าน 
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิฃาการคอมพิวเตอร ์
ปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังต่อไปน้ี

ลำดับท่ี เลขประจำตัว 
เช้ารับการประเมิน

เลขประจำตัวสอบแข่งขัน 
ในบัญชีเดิม

ชอ -  สกุล

๑ 6ก 6) OG) ๓00๐๙๔ นางสาวนิตยา ลามี

ท้ังนี้ขอแจ้งให้ผู้ท่ีได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร ์
ปฏิบัติการได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนี้ใช้ได้จนถึงวันที ่
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมท่ีดินยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการชองกรมที่ดิน

๓. ผู้ท่ีได้รับการข้ึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการน้ี 
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน 
ตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้น้ันได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
๓.๒ ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเช้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเช้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง

ในตำแหน่งดังกล่าว
๓.๔ ผู้น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

โดยการโอน แต่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์ 
จะรับการบรรจุ

๓.๔ ผู้น้ัน...



๒

๓.๕ ผู้น้ันแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจ ุ
และแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมที่ดิน หรือในตำแหน่งอื่น  ๆ ของการสอบ 
ครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมที่ดิน

๔. ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการคัดเล ือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร  ์
ปฏิบัติการ ต้องปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับ 
การบรรจุและแต่งต้ัง โดยไม่มีการโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่จะลาออกจากราชการ

โดยให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้!ด้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการชองสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลำดับท่ี ๑ มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันจันทร์ที ่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๓ อาคารวิสัยทัศน ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประกาศ ณ วันท่ี 53 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ร. r*6
(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



รายละเอยีดการเรยีกตวัผูไดรบัการคดัเลอืกเพือ่บรรจเุขารับราชการ 

 

 กำหนดการเรยีกตวัผูไดรับการคดัเลอืกเพือ่บรรจุเขารับราชการ 

วนัรายงานตวั วันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ ๒๕๖4 เวลา ๐9.3๐ น. 

    ณ สวนการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3 อาคารวิสัยทัศน 

    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

  วนับรรจุ  วันจันทรที ่1 มีนาคม 2564 

 ตำแหนงทีจ่ะบรรจุและแตงตัง้ และเงนิเดอืนที่จะไดรบั 

ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  ศูนยสารสนเทศการเกษตร 

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนใหเปนไปตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร เรื่อง กำหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ 

ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที ่๑ กันยายน ๒๕๕๔ 

 เอกสารที่ตองนำมาในวันรายงานตวัเพือ่บรรจุเขารบัราชการ 

๑. รูปถายเครื่องแบบชุดปกติขาว สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระดับปฏิบัติการ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2 รูป  

๒. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที ่เทียบไดในระดับเดียวกันเพิ ่มเติมจากคุณวุฒิที ่ใชในการบรรจุ และแตงตั้ง  

(ใหไดรับเพ่ิม 20 %) 

๓. หนังสือรับรองการทำงานที ่เกี่ยวของกับตำแหนงที่ไดรับการบรรจุ โดยมีการระบุตำแหนงลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหนวยงานราชการและภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทำงานหนวยงาน

ราชการผูลงนามรับรองจะตองมีฐานะระดับ ผอ. สำนัก/กอง และหากทำงานในภาคเอกชนจะตองเปน

หนวยงานที่มีการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย (ประสบการณ 3 ปขึ้นไปใหไดรับเงินเพิ่ม 30%, 

3 ป ใหไดรับเงินเพ่ิม 20%, 1 – 2 ป ใหไดรับเงินเพ่ิม 10%) 

๔. สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต 500 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบกันได เชน 

IELTS หรือมีความรูดานภาษาอังกฤษ โดยเปนผูจบการศกึษาจากตางประเทศ (ใหไดรับเงินเพ่ิม 20%) 

๕. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท  จำนวน  2  ฉบับ 

๖. สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)   จำนวน  2  ฉบับ 

๗. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ.   จำนวน  1  ฉบับ 

(กรณีใชสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับที่สูงกวา 

จะตองนำสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับที่สูงกวามาดวย อยางละ 1 ฉบับ) 

  เอกสารในขอ 2 – 4 ใชสำหรับประกอบการพิจารณาใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุ หากไม

สามารถนำเอกสารหลักฐานตามขอ 2 – 4 (ถามี) ไปในวันรายงานตัวได สามารถนำมายื่ นในภายหลังได 

ไมเกนิวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 และหากพนระยะเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธกิารไดรับการพิจารณา 

ใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุของชวงเงินเดือน 
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8. ผูมีสิทธิจายตรงรักษาพยาบาล 
  1) สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน  2  ฉบับ 
  2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  2  ฉบับ 
  3) หนังสือเปลี่ยนชื่อ , สกุล (ถามี)     จำนวน  1  ฉบับ 
9. ผูใชสิทธิรวม 

  9.1 บิดา – มารดา 

   1) สำเนาทะเบียนบานบิดา /มารดา     จำนวน  1  ฉบับ 

   2) สำเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา   จำนวน  1  ฉบับ 

   3) สำเนาทะเบียนสมรส (บิดา – มารดา)   จำนวน  1  ฉบับ 

       หากเสียชีวิต ใหนำสำเนาใบมรณบัตรมาแทน 

  9.2 คูสมรส 

   1) สำเนาทะเบียนบานคูสมรส    จำนวน  1  ฉบับ 

   2) สำเนาบัตรประชาชนคูสมรส    จำนวน  1  ฉบับ 

   3) สำเนาทะเบียนสมรส     จำนวน  1  ฉบับ 

  9.3 บุตร 

   1) สำเนาสูติบัตรบุตร     จำนวน  1  ฉบับ 

   2) สำเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตร    จำนวน  1  ฉบับ 

10. ประวัติการศึกษา ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญา (ใหพิมพในกระดาษ A4)   ตัวอยาง 

 ชื่อสถานศึกษา    ตั้งแต-ถึง (เดือน ป)  วุฒิ(สาขาวิชาเอก) 

โรงเรียนอนุบาลเหมืองแดง จังหวัดปทุมธานี  พ.ค. 2527 - มี.ค. 2529 อนุบาล 1 - 3 

โรงเรียนเทศบาลรังสิต จังหวัดปทุมธานี  พ.ค. 2529 - มี.ค. 2524 ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 

  ฯลฯ 

11. ชื่อและที่อยู เบอรโทรศัพท ของผูรับบำเหน็จตกทอด ที่ไมใชพอ แม คูสมรส บุตร จำนวน 1 – 4 คน  

พรอมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน และรับรองสำเนาถูกตอง 

12. ชื่อสถานีตำรวจใกลบาน ตามทะเบียนบานปจจุบัน หรือกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

13. ที่อยูของสถานศึกษาตามวุฒิท่ีใชบรรจุ 

  เอกสารในขอ 8 – 11 หากไมสามารถนำไปในวันรายงานตัวได สามารถนำมายืน่ในภายหลงัได 
ไมเกินวันที่ 1 มีนาคม 2564 

  ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเขารับราชการ ใหผูมารายงานตัวแตงกายสุภาพเรียบรอย 

ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมอนุญาตใหสวมเสื้อยืด เสื้อไมมีแขน กระโปรงยีนสหรือ

กางเกงยีนส กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้น และรองเทาแตะ  

 


