
                                                                ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
                         เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน 
                                       -------------------------------  

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

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง รวม  ๕ อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
         
        ก. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ จ านวน ๑ อัตรา 

   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกเทคโนโลยีและเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบาย                        
และแผนงาน 

  คุณสมบัติทั่วไป 
     ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ในวันท่ียื่นใบสมัคร 

๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ                                
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการณ์ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ 
    ๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ                              
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีประสบการณ์ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
    ๓)  มีทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านปฏิบัติการและเครือข่ายทางด้านคอมพิวเตอร์ 
    อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
    - ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ จะได้รับอัตราเงินเดือน ๒๐,๐๓๐.-บาท และจะได้รับ
สวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์        
        ข. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔-๕  จ านวน ๓ อัตรา 
                -  ปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) 
            คุณสมบัติทั่วไป 

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

           
                                                                                                                      /คุณสมบัติ... 
                                

 



                                                                ๒ 
 
                                                                                            
    คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้ในระดับ
เดียวกันทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์  ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
     ๒)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
         อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
    - ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๔-๕ หากมีคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้รับการบรรจุ                            
แต่งต้ัง ในระดับ ๔ อัตราเงินเดือน ๑๐,๑๕๐.-บาท และหากมีคุณวุฒิปริญญาโทจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังในระดับ ๕      
อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.-บาท   
    โดยต าแหน่งดังกล่าว จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี                               
ระดับปริญญาตร-ีปริญญาโท รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ ๑๕,๐๐๐.-บาท  และจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ                        
อ.ส.ค. ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

ค. ต าแหน่งวิศวกร ๔-๕ จ านวน ๑ อัตรา 
    -  ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้                                   

(โรงงานนมปราณบุรี) 
         คุณสมบัติทั่วไป 

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

       คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นท่ีเทียบได้            

ในระดับเดียวกันทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิตหรือ                     
วิศวกรรมอุตสาหการ 
    ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
    อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
    - ต าแหน่งวิศวกร ๔-๕  หากมีคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังในระดับ ๔         
อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.-บาท  และจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี รวมกับเงินเดือนแล้วได้รับ 
๑๕,๐๐๐.-บาท  และหากมีคุณวุฒิปริญญาโทจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังในระดับ ๕ อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๙๐.-บาท  
    โดยต าแหน่งดังกล่าว จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบ และประกาศ                       
ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
   ๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
       ๓.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒นิ้ว                         
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป 

    ๓.๒  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา                   
ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีรับสมัครจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

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

       ๓.๕  ส าเนาใบส าคัญทางทหาร (หากเป็นชาย) จ านวน ๑ ฉบับ 
        
                                                                                                                       / ๓.๖ หนังสือ... 
 



                                                                ๓ 
 
       ๓.๖ หนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงถึงประสบการณ์การท างานตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕  
       ๓.๗ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ในกรณีท่ี ช่ือ-นามสกุลหลักฐาน
การสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียน  ค ารับรองว่า “ส าเนา
ถูกต้อง” และลงช่ือก ากับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร 

 ๔. ก าหนดการรับสมัคร 
ก าหนดการรับสมัครระหว่างวันพุธท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  ถึงวันจันทร์ท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗       

ในวันและเวลาราชการ 
    ๕.  สถานที่รับสมัคร 
       ขอรับใบสมัครหรือ Download ใบสมัครที่ www.dpo.go.th  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองใน                                          
วันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการ                  
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐                                                  
โทร. ๐-๓๖๙๐-๙๖๘๕ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ช้ัน ๓                      
เลขท่ี ๑๐๑  ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ (อาคาร ๕ ช้ัน ติดตลาดสด อ.ต.ก.)  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๘๖๐๓  
   ๖. วิธีการสอบคัดเลือก 
       ๖.๑ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณ์ 
       ๖.๒ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๔-๕ และต าแหน่งวิศวกร ๔-๕ ใช้วิธีการสอบคัดเลือก                    
โดยการสอบสัมภาษณ์    
    ๗. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
       ๗.๑ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕                      
    - สอบปฏิบัติ ในวันอังคารท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
             - สอบสัมภาษณ์ ในอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
       ๗.๒ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๔-๕ 
    - สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธท่ี ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
       ๗.๓ ต าแหน่งวิศวกร ๔-๕ 
    - สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
       สถานท่ีสอบ ณ ส านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ เลขท่ี ๑๐๑  ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร                  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ (อาคาร ๕ ช้ัน ติดตลาดสด อ.ต.ก.)  
       โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิสอบได้ท่ีสถานท่ีรับสมัคร ในวันศุกร์ท่ี ๔ กรกฏาคม 
๒๕๕๗  หรือท่ี www.dpo.go.th 
   ๘.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       ก าหนดประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ท่ี ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ส านักงานใหญ่        
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
๑๘๑๘๐ โทร. ๐-๓๖๙๐-๙๖๘๕ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)                   
ช้ัน ๓ เลขท่ี ๑๐๑ ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ (อาคาร ๕ ช้ัน ติดตลาดสด อ.ต.ก.) 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๘๖๐๓  
    
 
                                                                                                                     /๙.  การขึ้น... 

http://www.dpo.go.th/


                                                                ๔ 
 
 
    ๙.  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
       การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับและ                        
จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกนิ ๑๕ คน และไม่เกิน  ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ีขึ้นบัญชี  
          ๑๐.  การบรรจุและการแต่งต้ัง 
       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก                     
ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพิ่มอีก องค์การส่งเสริม                      
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ผ่านการสอบคัดเลือกท่ีเหลืออยู่หรือจะด าเนินการสอบ
คัดเลือกใหม่ก็ได้ 
        โดยผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมีการทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเริ่ม
ปฏิบัติงาน หากผ่านการประเมินเมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน อ.ส.ค.                          
ตามต าแหน่งท่ีสมัครไว้    
                                                              
         ประกาศ ณ วันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗                                                                     
                                                                                          
                                                                                         นพดล  ตันวิเชียร 
                    (นายนพดล  ตันวิเชียร) 
        รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ 
               องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
             
            
 


