
 
 

 
 
 
 

 
ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเปน็พนักงาน 
-------------------------------  

   ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม  ๑ อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 
        - ต าแหนง่เจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ ๓ จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน                  
ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม   

  คุณสมบัติทั่วไป 
๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร 
๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
                       ๑)  เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ ปวส. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทยีบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา   
         วิชาทางด้านเกษตรกรรม 
    ๒)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี    
   ๓.   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  

 ๓.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว 
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป 

      ๓.๒  ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็น
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัครจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

      ๓.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบบั 
      ๓.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

         ๓.๕  ส าเนาใบส าคัญทางทหาร(ในกรณีเป็นชาย) จ านวน ๑ ฉบับ 
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         ๓.๖  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล 
หลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนค ารับรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร     

๔. ก าหนดการรับสมัคร 
ก าหนดการรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม 

๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ 
๕. สถานที่รับสมัคร 

ขอรับใบสมัครหรือ Download ใบสมัครที่ www.hrtdm.com , www.dpo.go.th และยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
๑๘๑๘๐ โทร. ๐-๓๖๓๔-๒๐๑๕ , ๐-๘๙๙๐-๑๘๐๓๒ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ 
เลขที่ ๑๐๑ ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ (อาคาร ๕ ชั้น ติดตลาดสด อตก.) 
โทร ๐-๒๒๗๙-๘๖๐๓ 
  ๖.  ก าหนดการสอบคัดเลือก 
      ก าหนดการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที ่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗     
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐   
หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้
ที่สถานที่รับสมัครในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ หรือที่ www.hrtdm.com , www.dpo.go.th 
  ๗.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       ก าหนดประกาศผลสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ส านักงาน อ.ส.ค. 
กรุงเทพ เลขที่ ๑๐๑ ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ (อาคาร ๕ ชั้น ติดตลาดสด 
อตก.) และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐ หรือที่ www.hrtdm.com , www.dpo.go.th 

   ๘.  การขึ้นบญัชีผูผ้่านการคัดเลือก 
       การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 
       การขึ้นบญัชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตัง้แต่วันที่ขึ้นบัญชี  
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   ๙.  การบรรจุและการแต่งตัง้  
       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบญัชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพิ่มอีก       
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่เหลืออยู่         
หรือจะด าเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได ้
   ๑๐. อัตราเงินเดือนที่จะได้รบั  
        ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือกในระดับ ปวส. จะได้รบัการบรรจุแต่งต้ังในระดับ ๓ อัตรา   
เงินเดือน ๙,๐๔๐.-บาท (ปวส. จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตร ีรวมกับเงินเดือนแล้ว      
ได้รับ ๑๐,๕๔๐.-บาท) 
  ทั้งนี้  ต าแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบ และประกาศของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมีการทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๒๐ วัน 
นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน หากผ่านการประเมินเมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงาน อ.ส.ค.ตามต าแหน่งที่สมัครไว ้
                 
                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                                                                         
                                                                                        นพดล  ตันวิเชียร 
                 (นายนพดล  ตันวิเชียร) 
       รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ 
               องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย       
 
 
 


