
 
 

ประกาศส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 ด้วยส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ระดับ ๓  อัตราจ้างเดือนละ ๑๐,๑๕๐ บาท  และรวมค่าครองชีพเป็นจ านวน
เงินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  เพื่อปฏิบัติงานในส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (กรุงเทพมหานคร)  
และส านักงานในส่วนภูมิภาค  จ านวน ๑๐ ต าแหน่ง (หลายอัตรา) โดยแบ่งตามสังกัดเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงานของ
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  มีรายละเอียดต าแหน่งที ่ร ับสมัครสอบตามเขตพื ้นที ่ และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับแต่ละต าแหน่ง ดังนี้  

 ๑. ต ำแหน่งที่รับสมัครสอบตำมเขตพื้นที่ และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง    
 

ต าแหน่งที่รับ สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพ้ืนที่ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. พนักงานด้านการเกษตร ๑. ภาคกลาง และภาคตะวันออก 

๒. ภาคเหนือ 
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๔. ภาคใต้  
๕. เขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี
และนราธิวาส 

ได้ รั บ ป ริญ ญ าต รี ท างก าร เก ษ ต ร 
เศรษฐศาสตร์การเกษตร  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจการเกษตร 
เท ค โน โล ยี แ ล ะ ก า รจั ด ก า ร  ส า ข า
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 

๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑. ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
๒. ภาคเหนือ 
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๔. ภาคใต้  
๕. เขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี
และนราธิวาส 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ า
กว่านี้ (ทุกสาขาวิชา) 

๓. นักวิชาการเงินและบัญชี ๑. ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
๒. ภาคเหนือ 
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๔. ภาคใต้  
๕. เขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ในสาขาวิชาการบัญชี  หรือสาขาวิชา
บริห ารธุ รกิ จ  (ทางการบัญ ชี  ห รือ         
ทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร)  
 

 
/ ๔. เจ้าหน้าที่... 
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ต าแหน่งที่รับ สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพ้ืนที่ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๔. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

๑. ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
๒. ภาคเหนือ 
๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๔. ภาคใต้  
๕. เขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ท า ง เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์  บั ญ ชี  ส ถิ ติ                       
พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร์  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์         
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การศึกษา
วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ 
หรือทางอ่ืนที่ ก.ม.ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

๕. บุคลากร ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง (กรุงเทพมหานคร) 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ 
การบริหาร บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ 
รัฐศาสตร์ หรือทางอ่ืนที่ ก.ม.ก าหนด
ว่าใช้ เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ ได ้

๖. นักวิชาการพัสดุ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง (กรุงเทพมหานคร) 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือทางอ่ืนที่ 
ก.ม.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๗. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง (กรุงเทพมหานคร) 

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ท า ง ร ัฐ ศ า ส ต ร ์ บ ร ิห า ร ร ัฐ ก ิจ           
รัฐประศาสนศาสตร์  การพัฒ นา
ท รั พ ย าก รม นุ ษ ย์ แ ล ะ อ งค์ ก า ร 
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา จิตวิทยา 
บริหารธุรกิ จ  หรือทางอ่ืนที่  ก .ม .
ก าหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติ เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

 
 

/ ๘. นิติกร… 
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ต าแหน่งที่รับ สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพ้ืนที่ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๘. นิติกร ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า

สวนยาง (กรุงเทพมหานคร) 
วุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ 
 

๙. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง (กรุงเทพมหานคร) 

วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ 
ศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์  
ไม่น้อยกว่า  ๔๒  หน่วยกิต 
 

๑๐. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง (กรุงเทพมหานคร) 

วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ 
ศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์  
ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
   ๒.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
   ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร  
    (๓) ผู้สมัครชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกทหารจากการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
    (๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ 
   ข.  ลักษณะต้องห้าม 
    (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
    (๓) เป็นผู ้อยู ่ในระหว่างถูกสั ่งพักราชการหรือถูกสั ่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน    
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย     
 

/  (๗)  เป็นผู้เคย… 
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    (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ              
    (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น        
    (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น 
    (๑๑)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอาจพิจารณายกเว้นให้เข้าเป็น
พนักงานได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน
สองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ  ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว
และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 ๓. การรับสมัครสอบและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ๓.๑ เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่  ๑๗  เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
  ๓.๒ สมัครทาง Online Website http://reg.registrar.ku.ac.th/rubber แล้วพิมพ์เอกสาร
การสมัครมายื่นรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 ๔. การช าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (ช าระผ่านทางธนาคารเท่านั้น) 
  ๔.๑ หลังจากกรอกใบสมัครทาง Online ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสำรกำรช ำระเงิน เพื่อน ำไปช ำระ
เงินที่ธนำคำรไทยพำณิชย์ ทุกสำขำทั่วประเทศ 
  ๔.๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๒๕๐.- บาท  ค่าธรรมเนียมธนาคารจ านวน 
๑๐ บาท ภายหลังจากช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งในภายหลัง
หรือจะขอคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมิได้ 
  ๔.๓  ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านธนาคาร ระหว่างวันที่ ๑๗  เมษายน ๒๕๕๗      
ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ทั้งนี้ กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว 
  ๔.๔ ผู้สมัครสอบที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดย
ก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการสอบ และให้ผู้สมัครสอบเข้าพิมพ์ใบสมัครที่มี
เลขประจ าตัวสอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ (การพิมพ์ใบสมัครสอบ
สามารถพิมพ์ได้จนถึงวันก่อนสอบสัมภาษณ ์๑ วัน) 

/  ทั้งนี…้ 
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  ทั้งนี้  ส าหรับผู้ประสงค์สมัครสอบเพ่ือบรรจุในเขตพ้ืนที่ใดจะต้องมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านที่
ตนเองมีชื่ออยู่ในจังหวัดตามเขตพ้ืนที่ (เอกสารแนบ ๑)  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันปิดรับสมัคร 
  ส่วนผู้ประสงค์สมัครสอบต ำแหน่ง บุคลำกร นักวิชำกำรพัสดุ เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม นิติกร 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และเจ้ำหน้ำที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุในส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง 
(ส ำนักงำนใหญ่กรุงเทพมหำนคร) ไม่ก ำหนดเขตพื้นที่ 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบ 
  วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เป็ นต้นไป ทาง http://reg.registrar.ku.ac.th/rubber หรือ
http://www.rubber.co.th 
 ๖. สอบข้อเขียน 
  สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
  ข้อปฏิบัติในวันสอบข้อเขียน 
  (๑) ผู้สมัครแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  (๒) ผู้สมัครควรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่
ก าหนด ๑๕ นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  (๓) ผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสอบ ตามวันเวลา สถานที่ ที่ก าหนด 
  (๔) ผู้สมัครสอบต้องน า บัตรประจ ำตัวประชำชน เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 
  (๔) ห้ามน าอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลัง 
จะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริต และจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันโดยเด็ดขาด 
  (๕) ผู้สมัครต้องเตรียมดินสอบ 2B และปากกาสีน้ าเงิน มาในวันสอบข้อเขียน 
 ๗. การสอบแข่งขัน  แบ่งเป็น ๒ ภาค  (รายละเอียดเอกสารแนบ ๒) ดังนี้ 
  ๗.๑ ภาคข้อเขียน  สอบแข่งขัน ๒ วิชา 
   (ก)  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๑๐๐ คะแนน) 
   (ข)  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง  (๒๐๐ คะแนน) 
  ๗.๒ ภาคสัมภาษณ ์   (๑๐๐ คะแนน) 
   (ก)  จะต้องสอบผ่านการสอบภาคข้อเขียนแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   (ข) ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนและมีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับ
การสอบแข่งขันภาคสัมภาษณ์ ให้ไปรายงานตัวที่ กองสรรหา บรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
(อาคาร ๒ ชั้น ๑) ภายในวันและเวลาที่ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางก าหนด พร้อมทั้งยื่นส าเนา
หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติม และแสดงหลักฐานเอกสารฉบับจริงประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ดังนี้ 
   (๑)  ใบสมัครที ่พิมพ์จากการสมัครผ่านระบบ Online พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ ้ว 
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 

/  (๒) ส าเนา… 
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   (๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcrip) ฉบับสมบูรณ์ ๑ ฉบับ 
   (๓) ส าเนาปริญญาบัตร และ/หรือในกรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้น าหนังสือรับรองว่า
ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยระบุวันส าเร็จการศึกษา จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
   (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
   (๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
   (๖) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓) หรือหลักฐาน
ที่แสดงว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จ านวน ๑ ฉบับ  
   (๗) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น 
จ านวน ๑ ฉบับ 
   (๘)  ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งเป็น
ผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้นและขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ    
 ๘.  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทาง http://www.rubber.co.th 
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 

     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ   

   ๑๐.  การข้ึนบัญชีผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน 
         ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจะประกาศผลการสอบแข่งขันโดยการขึ้นบัญชี

ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันซึ่งเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ และบัญชีผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ประกาศผลการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันผู้ใดได้ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชี
ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบผ่าน
การสอบแข่งขัน 

    (๑) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้แล้ว 
    (๒) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
    (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุภายในเวลาที่ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันก าหนด  แต่

ทั้งนี้ ต้องให้เวลาผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันมารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือให้รายงานตัว 
    (๔) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่

สอบได ้
 

 / ๑๑.  การบรรจ…ุ 
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 ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๑๑.๑ ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาม
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ  การเรียกตัวผู ้สอบแข่งขันได้มารับการบรรจุนั ้น ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางจะมีหนังสือแจ้งไปตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้ให้ไว้ในใบสมัคร เพ่ือให้ไปรายงานตัวตามวัน
เวลาที่ก าหนด  หากไม่ไปตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง  และจะถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทันที  ดังนั้นผู้ใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จะต้อง
แจ้งให้กองสรรหา บรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง
ทราบทันที   
  ๑๑.๒ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเพ่ือทดลองปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้ว                            
ส านักงานฯ มีสิทธิ์ที่จะโอน ย้ายไปปฏิบัติงานอ่ืน  หรือให้ไปด ารงต าแหน่งในส่วนงานใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
และตามความจ าเป็นแก่การปฏิบัติงาน  
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง Online Website http://reg.registrar.ku.ac.th/rubber หรือ
http://www.rubber.co.th ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๗  เมษายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามได้ที่ 
กองสรรหา บรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ (อาคาร ๒ ชั้น ๑) โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๓ ๒๒๒๒ ต่อ 
๒๕๔-๒๕๖ ทั้งนื้ หากสมัครผ่าน Online Website หากมีเหตุขัดข้องโปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท ์๐ ๒๙๔๒ ๘๒๐๐ 

ต่อ ๘๐๓๘, ๘๐๔๑ 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๔   เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
        (นายประสิทธิ์  หมีดเส็น) 
        รองผู้อ านวยการ รักษาการแทน 
                            ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
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(เอกสำรแนบ ๑) 
 

รำยชื่อจังหวัดตำมเขตพ้ืนที่ 
เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง 

เร่ือง  รับสมัครสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำเป็นพนกังำน 

 
ภ ำค กลำง  แล ะ              
ภำค ตะวันออก 

ภำคเหนือ 
ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภำคใต้ 
พื้นที่  ๓ จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

กรุงเทพมหานคร 
กาญจนบุรี 
จันทบุรี   
ระยอง 
ตราด   
ฉะเชิงเทรา 
ชัยนาท 
สิงห์บุรี 
ลพบุรี 
อ่างทอง 
สระบุรี 
สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี 
นครนายก 
นนทบุรี 
ปราจีนบุรี 
นครปฐม 
สระแก้ว 
ราชบุรี 
สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม 
ชลบุรี 
เพชรบุรี 

ตาก   
เชียงใหม่   
พะเยา   
เชียงราย 
อุทัยธานี 
แพร่   
พิษณุโลก   
แม่ฮ่องสอน 
น่าน 
ล าพูน 
ล าปาง 
อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย 
ก าแพงเพชร   
พิจิตร   
เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค ์

 

ขอนแก่น 
อุดรธานี 
เลย 
หนองคาย    
บึงกาฬ 
ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี 
ยโสธร 
หนองบัวล าภ ู  
มหาสารคาม 
อ านาจเจริญ  
ชัยภูมิ 
   

 

ประจวบคีรีขันธ์ 
ภูเก็ต 
ระนอง   
พังงา 
ตรัง 
นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี   
กระบี่   
ชุมพร     
พัทลุง   
สงขลา  
สตูล   

 

ยะลา   
ปัตตานี   
นราธิวาส   

 

 
 



(เอกสำรแนบ ๒) 
ตำรำงสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็นพนักงำน สกย. 

(เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง 
เร่ือง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำเป็นพนกังำน) 

 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ก. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
     ผู้สมัครสอบทุกต าแหน่งทดสอบความรู้ความสามารถ
ในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยให้วิเคราะห์จับ
ประเด็นจากข้อมูลหรือข้อความทางการเมือง  เศรษฐกิจ  
สังคม การคิดวิเคราะห์   หาเหตุผลแล้วให้สรุปความ
อุปมาอุปไมย โดยอาศัยความรู้ทั่วไป คิดหาเหตุผลด้วย
ตัวเลข และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft office 

๑๐๐  

ข. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
     ๑)  ต ำแหน่งพนักงำนด้ำนกำรเกษตร 
          ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางการเกษตร ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องยางพารา 
     ๒)  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
          ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การเลขานุการ  และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     ๓)  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี   
          ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางบัญชี 
     ๔) ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
          ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
เกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ    
การจัดท าแผน โครงการ การวางแผน การบริหารโครงการ 
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น     

๒๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      /  ๕)  ต ำแหน่งนิติกร 



- ๒ - 
  

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.     ๕)  ต ำแหน่งบุคลำกร 
         ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ใน
หน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ    
    ๖)  ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุ 
           ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.๒๕๔๙   
     ๗)  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม 
           ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่  และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ 
       ๘)  ต ำแหน่งนิติกร 
            ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่  และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางกฎหมาย 
      ๙)  ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
            ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางคอมพิวเตอร์ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย  
การน า IT มาใช้ในหน่วยงาน การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ       
      ๑๐)  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
             ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ และความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางคอมพิวเตอร์     

๒๐๐  

วัน และเวลาสอบจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

ค.   ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง        
       ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 

๑๐๐ เฉ พ าะ ผู้ ส อ บ
ผ่านการทดสอบ 
๒ ภาคแรก 
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