
                           
 
 
 
                                 
                                 ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
   -------------------------------  

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตร     
และสหกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม ๔ อัตรา 
 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 
     
    ก. ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๔ จ านวน ๒ อัตรา           

            - ปฏิบัติงาน ณ แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                      
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ทางด้านกระบวนการผลิตตามหลักฮาลาล จ านวน ๑ อัตรา   
    - ปฏิบัติงาน ณ แผนกควบคุมคุณภาพ กองโรงงาน ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จ านวน ๑ อัตรา           
          คุณสมบัติท่ัวไป 
    ๑) มีสัญชาติไทย 
     ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร 
    ๓) มีอายุไม่เกินสี่สิบปีบริบูรณ์ 
    ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    ๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษแล้วแต่
กรณีเกินห้าปี 
    ๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
    ๗) ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
    ๘) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ ารวมทั้งข้าราชการทางการเมือง 
ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
    ๙) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
    ๑๐) สามารถท างานให้แก่ อ.ส.ค.ได้เต็มเวลา 
    ๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน            
ไม่สมประกอบ 
     
 
                                                                                                         /๑๒) ไม่เคยต้องค าพิพากษา… 
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    ๑๒) ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
     ๑๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ชีววิทยา จุล
ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 
     ๒) ในกรณีที่ปฏิบัติงาน ณ แผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                      
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง หากนับถือศาสนาอิสลามจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   
    อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๒,๖๙๐.-บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ ๑๕,๐๐๐.-บาท ทั้งนี้ต าแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ 
ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

       ข. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ๔ (จป.วิชาชีพ) จ านวน ๑ อัตรา          
ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง              
    คุณสมบัติท่ัวไป 
    ๑) มีสัญชาติไทย  
    ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร 
    ๓) มีอายุไม่เกินสี่สิบปีบริบูรณ์ 
    ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    ๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษแล้วแต่
กรณีเกินห้าปี 
    ๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
    ๗) ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
    ๘) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ ารวมทั้งข้าราชการทางการเมือง 
ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
    ๙) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
    ๑๐) สามารถท างานให้แก่ อ.ส.ค.ได้เต็มเวลา 
    ๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน            
ไม่สมประกอบ 
    ๑๒) ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
     ๑๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 
     
                                         

                                                                                                                                                                                                       
/คุณสมบัติเฉพาะ… 
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    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน     
    อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๐,๑๕๐.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ ๑๕,๐๐๐.-บาท ทั้งนี้ต าแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ         
ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
         ค. นักวิชาการบัญชีและการเงิน ๔ จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกบัญชีการเงิน กองการ
บัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน จ านวน ๑ อัตรา  
    คุณสมบัติท่ัวไป 
    ๑) มีสัญชาติไทย  
    ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร 
    ๓) มีอายุไม่เกินสี่สิบปีบริบูรณ์ 
    ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    ๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษแล้วแต่
กรณีเกินห้าปี 
    ๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
    ๗) ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
    ๘) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ ารวมทั้งข้าราชการทางการเมือง 
ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
    ๙) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
    ๑๐) สามารถท างานให้แก่ อ.ส.ค.ได้เต็มเวลา 
    ๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน            
ไม่สมประกอบ 
    ๑๒) ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
     ๑๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การคลัง บัญชี หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน   
    อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๒,๖๙๐.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระดับปริญญาตรี รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ ๑๕,๐๐๐.-บาท ทั้งนี้ต าแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ         
ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 
            

                                                                                                                           /๓. หลักฐาน... 
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   ๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  

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

 ๓.๒  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่รับสมัครจ 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 (ในกรณีเป็นชาย) จ านวน ๑ ฉบับ 

๓.๖  หนังสือรับรองความเป็นอิสลาม (ถ้ามี) 
  ๓.๗  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน่ ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล

หลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนค ารับรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร     

๔. ก าหนดการรับสมัคร 
       ก าหนดการรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘                   
ในวันและเวลาราชการ 
   ๕. สถานที่รับสมัคร 
                ขอรับใบสมัครหรือ Download ใบสมัครที่ www.dpo.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวัน       
และเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนม       
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี๑๘๑๘๐ โทร. ๐-๓๖๙๐-๙๖๘๕ 
หรือส านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ เลขที่ ๑๐๑ ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐                           
(อาคาร ๕ ชั้น ติดตลาดสด อตก.) โทร.๐-๒๒๗๙-๘๖๐๓ 
   ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
       ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่สถานที่รับสมัครในวันศุกร์ที่  ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๕๘ หรือที่ www.dpo.go.th 
   ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
       หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกมี ๒ ภาค 
   ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม                
๒๐๐ คะแนน) 
    วิชาที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   วิชาที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่นความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ ์ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
   ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งก่อน และเมื่อเป็นผู้สอบผ่านจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    
                                                                                                                      /๘. การข้ึนบัญชี… 
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   ๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
      การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับและจะขึ้น
บัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี  
   ๙. การบรรจุและการแต่งตั้ง  
      ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก       
ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก องค์การส่งเสริม
กิจการ  โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกท่ีเหลืออยู่หรือจะด าเนินการ                  
สอบคัดเลือกใหม่ก็ได้ 
      โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมีการทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่ม
ปฏิบัติงาน หากผ่านการประเมินเมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน อ.ส.ค.          
ตามต าแหน่งที่สมัครไว้ 
                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

                                                                          นพดล ตันวิเชียร 
                                                                       (นายนพดล ตันวิเชียร) 
                                                           รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ 
                                                         องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

             
                                  


