
 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

 
ด้วยส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย โครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๓ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่ง พนักงำนทั่วไป จ ำนวน ๗ อัตรำ  อัตรำค่ำจ้ำง ๑๗,๒๕๐ บำท 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ มีสัญชาติไทย 

 ๒.๒ เพศชาย หรือหญิง มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  
 (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

 ๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 ๒.๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือกรรมการที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที ่
  ของพรรคการเมือง 
 ๒.๕ ไม่เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาหรือผู้บริหารองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๖ ไม่เป็นสมาชิก หรือกรรมการองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟ้ืนฟู 

และพัฒนาเกษตรกร 
 ๒.๗ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน   

ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 ๒.๘ ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย          
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๒.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
    หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษโดยการเลิกจ้างหรือถูกให้ออก ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร 
    กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
 หมำยเหตุ : ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒ (๒.๔  ๒.๕  และ ๒.๖) ต้องลาออกจากต าแหน่ง
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานส านักงานกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร 
 

 /๓. การรับสมัคร... 
 
 



-๒- 
 

  ๓. กำรรับสมัคร 
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (๑) เปิดเว็บไซต์ https://frdfund.thaijobjob.com หรือ http://www.frdfund.org  
หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” 
    (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
    (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ จ านวน ๑ แผ่นหรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น 
เพ่ือพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินในภายหลัง 
    ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า
ไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
      ๓.๒ น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ ภายในเวลาท าการของธนาคาร กำรรับสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์เม่ือช ำระค่ำสมัครสอบแข่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว 
       ๓.๓ ค่าสมัครสอบแข่งขันฯ จ านวน ๒๘๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
    (๑) ค่าสมัครสอบแข่งขันฯ จ านวน ๒๕๐ บาท 
    (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จ านวน ๓๐ บาท 
 

    เม่ือสมัครและได้ช ำระค่ำสมัครสอบแข่งขันฯ แล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
และขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรช ำระค่ำสมัครสอบแข่งขันฯ ในกำรสมัครสอบ
จำกธนำคำรทุกครั้งที่สมัครสอบ     
       ๓.๔ ผู้สมัครที่ช าระค่าสมัครสอบแข่งขันฯ แล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบโดยจะก าหนดเลข
ประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าสมัครสอบแข่งขันฯ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มี
เลขประจ าตัวสอบหลังจากส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการ
สอบแข่งขันฯ เมื่อพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ ำตัวสอบแล้ว ให้ติดรูปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และน ำไปย่ืนในวันสอบสัมภำษณ์ 
  ๔. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
      ๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา 
ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภำยในวันที่
ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
      ๔.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้ง ข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 
 

/๔.๓ ผู้สมัคร... 
 

https://frdfund.thaijobjob.com/
https://frdfund.thaijobjob.com/
http://www.frdfund.org/





