
 
 
 
 

ประกาศองค�การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเป#นพนักงาน 

-------------------------------  
ด�วยองค
การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซ่ึงเป#นรัฐวิสาหกิจ สังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 มีความประสงค
จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป#น
พนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง รวม ๗ อัตรา 

 

๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและอัตราเงินเดือนท่ีจะได-รับ 

      ก.  ตําแหนงนายสัตวแพทย� ๕ จํานวน ๒ อัตรา 
                        - ปฏิบัติงาน ณ แผนกส�งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑                    
กองส�งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    
(โรงงานนมขอนแก�น) 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกสัตวแพทย
และผสมเทียม กองส�งเสริมการเลี้ยงโคนม                      
ฝ9ายส�งเสริมการเลี้ยงโคนม 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   - เป#นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด�านสัตวแพทย
    
   อัตราเงินเดือนท่ีจะได-รับ ๑๖,๘๓๐.- บาท ท้ังนี้ ตําแหน�งดังกล�าวจะได�รับสวัสดิการ                           
ตามข�อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
 
         ข. ตําแหนงนักวิชาการการตลาด ๔ จํานวน ๒ อัตรา 
    - ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สํานักงาน 
อ.ส.ค.ภาคใต� (โรงงานนมปราณบุรี) 
  - ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สํานักงาน 
อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก�น)  
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    - เป#นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด�านการตลาด หรือทางด�าน
บริหารธุรกิจ   
   อัตราเงินเดือนท่ีจะได-รับ ๑๕,๐๐๐.- บาท ท้ังนี้ ตําแหน�งดังกล�าวจะได�รับสวัสดิการ
ตามข�อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
 
           

 
       /ค. ตําแหน�ง... 

 



-๒- 

 

         ค. ตําแหนงนักวิเคราะห�นโยบายและแผน ๔ จํานวน ๑ อัตรา 
    - ปฏิบัติงาน ณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานและโครงการ                         
ฝ9ายนโยบายและแผนงาน (ปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ) 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    - เป#นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด�านเศรษฐศาสตร
 บริหารธุรกิจ                 
การบัญชี การคลัง หรือการเงิน การธนาคาร 
   - หากมีความสามารถในการใช�คอมพิวเตอร
เป#นอย�างดี จะได�รับการพิจารณา              
เป#นกรณีพิเศษ 
   อัตราเงินเดือนท่ีจะได-รับ ๑๕,๐๐๐.- บาท ท้ังนี้ ตําแหน�งดังกล�าวจะได�รับสวัสดิการ
ตามข�อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
  
        ง. ตําแหนงเจ-าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย� ๓ จํานวน ๑ อัตรา 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกถ�ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
ฝ9ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม                
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
    - เป#นผู�สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด�าน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
 สาขางานสัตวศาสตร
 สาขาวิชาสัตวรักษ
 สาขาการจัดการผลิตสัตว
 
   อัตราเงินเดือนท่ีจะได-รับ ๑๒,๐๐๐.- บาท โดยจะได�รับเงินช�วยเหลือค�าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รวมกับเงินเดือนแล�ว ได�รับ ๑๒,๒๘๕.-บาท              
ท้ังนี้ตําแหน�งดังกล�าวจะได�รับสวัสดิการตามข�อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ
 
        จ. ตําแหนงเจ-าพนักงานผลิต ๒ จํานวน ๑ อัตรา 
   - ปฏิบัติงาน ณ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงงาน สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
(โรงงานนมมวกเหล็ก) 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   - เป#นผู�สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได�ไม�ต่ํากว�า
นี้ทางด�านสาขาวิชาเครื่องกล สาขาช�างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกล
อุตสาหกรรม สาขาช�างไฟฟKากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส
 สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการ
ผลิต สาขาวิชาไฟฟKากําลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟKา สาขางานติดต้ังไฟฟKา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม               
สาขางานติดต้ังและบํารุงรักษา สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต และต�องเป#นผู�มีประสบการณ
การทํางาน                
ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ
นม ซ่ึงเก่ียวข�องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
นม ไม�น�อยกว�า ๑ ปM                 
    - ในกรณีท่ีวุฒิไม�ตรงกับสาขาวิชาในเบ้ืองต�น ต�องมีประสบการณ
การทํางานท่ี
เก่ียวข�องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
นมไม�น�อยกว�า ๒ ปM   
     

/อัตราเงินเดือน... 
 



-๓- 

 

   อัตราเงินเดือนท่ีจะได-รับ ๑๐,๑๕๐.- บาท โดยจะได�รับเงินช�วยเหลือค�าครองชีพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล�ว ได�รับ ๑๑,๖๕๐.-บาท              
ท้ังนี้ตําแหน�งดังกล�าวจะได�รับสวัสดิการตามข�อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ
  
  ๓. คุณสมบัติของผู-สมัครทุกตําแหนง 
    ๑) มีสัญชาติไทย  
    ๒) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๑๘ ปMบริบูรณ
ในวันท่ีสมัคร 
    ๓) มีอายุไม�เกิน ๔๕ ปMบริบูรณ
 (ณ วันสมัคร) 
    ๔) มีเกรดเฉลี่ยไม�น�อยกว�า ๒.๐๐ 
    ๕) ไม�เป#นบุคคลล�มละลาย หรือไม�เคยเป#นบุคคลล�มละลายทุจริต 
    ๖) ไม�เคยต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกไม�ว�าจะได�รับโทษจําคุกหรือไม� เว�นแต�เป#น
โทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ�นโทษหรือพ�นระยะเวลาการรอการ
ลงโทษแล�วแต�กรณีเกินห�าปM 
    ๗) ไม� เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให�ออกจากงานเพราะทุจริตต�อหน�า ท่ี 
    ๘) ไม�เป#นโรคดังต�อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท�าช�างในระยะท่ี
ป ร า ก ฏ อ า ก า ร เ ป# น ท่ี รั ง เ กี ย จ แ ก� สั ง ค ม  โ ร ค ติ ด ย า เ ส พ ติ ด ใ ห� โ ท ษ แ ล ะ โ ร ค พิ ษ สุ ร า เ รื้ อ รั ง 
    ๙) สามารถทํางานให�แก� อ.ส.ค.ได�เต็มเวลา 
   ๑๐) ไม�เป#นคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ                         
จิตฟQRนเฟSอนไม�สมประกอบ 
   ๑๑) ไม�เคยต�องคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลให�ทรัพย
สินตกเป#นของแผ�นดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย
สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
     ๑๒) หากเป#นชายต�องพ�นการเกณฑ
ทหารแล�ว  
   ๑๓) ผู�สมัครจะต�องเป#นผู�มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู�มีสิทธิสอบ                 
โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล�าวจะต�องเป#นวุฒิการศึกษาท่ี ก.พ. ได�รับรองไว�แล�ว กรณีใช�คุณวุฒิท่ีเทียบเท�าซ่ึงมี
ชื่อเรียกไม�ตรงกับประกาศเพ่ือสมัครคัดเลือก ผู�สมัครจะต�องมีหลักฐานจากสถาบันท่ีจบการศึกษารับรองว�าเป#น
คุณวุฒิท่ีเทียบเท�ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันท่ียื่นใบสมัคร และผู�สมัครต�องเป#นผู�สําเร็จการศึกษาและได�รับ
การอนุมัติจากผู� มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีสมัคร ท้ังนี้  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาน             
ศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  
เป#นเกณฑ
                                                                    
   

  ๔. วิธีการสมัคร 
๔.๑ เปUดรับสมัครทาง Internet ต้ังแต�วันอังคารท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘                    

ถึงวันศุกร�ท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม�เว�นวันหยุด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 

/๔.๒ เข�าไปท่ี… 



-๔- 

 

๔.๒ เข�าไปท่ีเว็บไซต
 www.dpo.go.th และ http://dpo.job.thai.com 
๔.๓ กรอกข�อความในใบสมัครให�ถูกต�องและครบถ�วน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี

กําหนดระบบจะออกเลขท่ีชําระเงินและแบบฟอร
มชําระเงินผ�านเคาน
เตอร
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให�โดย
อัตโนมัติ 

๔.๔ พิมพ
ใบสมัครและแบบฟอร
มการชําระเงินค�าธรรมเนียมการสอบลงในกระดาษ
ขนาด A๔ 

๔.๕ ในกรณีไม�สามารถพิมพ
ใบสมัครได� ให�กลับไปค�นหาใบสมัคร เพ่ือพิมพ
ใบสมัคร
ได�อีกท่ีปุ9ม ค-นหาใบสมัคร แต�จะไม�สามารถแก�ไขข�อมูลหรือเปลี่ยนตําแหน�งท่ีได�กรอกไว�ครั้งแรกในใบสมัคร
สอบ  

๔.๖ ผู�สมัครสามารถเลือกสอบในตําแหน�งใดตําแหน�งหนึ่งได�เพียงตําแหนงเดียว
เทานั้น ท้ังนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ�เม่ือชําระคาใช-จายในการสมัครสอบแล-ว 
   

  ๕. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
๕.๑ การสมัครสอบตามข้ันตอนข�างต�น ถือว�าผู�สมัครสอบเป#นผู�ลงลายมือชื่อ                    

และรับรองความถูกต�องของข�อมูลดังกล�าว ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
 พ.ศ.๒๕๔๔ 
ดังนั้น หากผู�สมัครสอบจงใจกรอกข�อมูลอันเป#นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ�งความเท็จต�อเจ�าพนักงาน          
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

๕.๒ ผู-สมัครสอบต-องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เป#นผู-มี
คุณสมบัติของผู-มีสิทธิสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต�องกรอกรายละเอียดต�าง ๆ ให�ถูกต�อง
ครบถ�วนตรงตามความเป#นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครสอบ หรือตรวจพบว�าเอกสารการ
สมัครสอบซ่ึงผู�สมัครสอบนํามายื่น ไม�ตรงหรือไม�เป#นไปตามประกาศรับสมัครสอบ อ.ส.ค.จะถือว�าผู�สมัครสอบ
เป#นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต�ต�น รวมถึงการบรรจุและแต�งต้ังเป#นพนักงาน อ.ส.ค.ด�วย 

๕.๓ ผู�สมัครสอบท่ีขาดคุณสมบัติจากการตรวจสอบประวัติและพิมพ
ลายนิ้วมือ                
เพ่ือบรรจุเป#นพนักงาน อ.ส.ค.จะถือว�าผู�สมัครสอบเป#นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาต้ังแต�ต�น        
และ อ.ส.ค. จะไม�บรรจุเป#นพนักงาน และ/หรือเพิกถอนคําสั่งบรรจุแต�งต้ังเป#นพนักงาน 

 

  ๖. การชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก 
๖.๑ ผู�สมัครสอบต�องชําระค�าใช�จ�ายในการสมัคร จํานวน ๒๕๐ บาท ประกอบด�วย 
 ๖.๑.๑ อัตราค�าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๒๐๐ บาท 
 ๖.๑.๒ ค�าธรรมเนียมธนาคารและค�าบริการทาง Internet จํานวน ๓๐ บาท  
  ๖.๑.๓ ค�าธรรมเนียมการส�งข�าวสารการประชาสัมพันธ
ข�อความทาง

โทรศัพท
 จํานวน ๒๐ บาท 
 
 

/๖.๒ นําแบบฟอร
ม… 
 



-๕- 

 

๖.๒ นําแบบฟอร
มการชําระเงินผ�านทางเคาน
เตอร
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย           
ไปชําระเงินค�าสมัครสอบคัดเลือกท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันอังคารท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ถึงวันเสาร�ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภายในเวลาทําการของธนาคารและให�เก็บหลักฐานชําระเงินไว�เป#น
หลักฐานเม่ือสมัครสอบและชําระค�าสมัครสอบคัดเลือกตามข�อ ๖.๒ แล�ว จะไม�มีการคืนเงินดังกล�าว ไม�ว�ากรณี
ใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

  ๗. การประกาศรายช่ือ วัน เวลา และสถานท่ีสอบข-อเขียน  
อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบข�อเขียนจากผู�สมัครท่ีได�ชําระค�าใช�จ�ายใน

การสมัครสอบถูกต�อง ครบถ�วนแล�ว พร�อมท้ังรายละเอียดกําหนดการสอบ วัน เวลาและห�องสอบของแต�ละ
ตํ า แ ห น� ง ใ ห� ท ร า บ ภ า ย ใ น วั น ศุ ก ร� ท่ี  ๘  ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๙  ท า ง  www.dpo.go.th แ ล ะ 
http://dpo.job.thai.com ท้ังนี้ อ.ส.ค. ได�กําหนดการสอบข�อเขียนภายในวันอาทิตย�ท่ี ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๙ ณ สํานักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก 

 

  ๘. เอกสารหลักฐานท่ีต-องนํามาแสดงตอเจ-าหน-าท่ีในวันสอบข-อเขียน 
๘.๑ หลักฐานการชําระเงินค�าดําเนินการการสมัครสอบ ตามข�อ ๖ 
๘.๒ บัตรประจําตัวสอบ 
๘.๓ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกให�ท่ีมีรูปถ�ายเจ�าของบัตร 

หากไม�นําหลักฐานท้ัง ๓ ข�อ มาให�ครบถ�วนจะไม�ได�รับอนุญาตให�เข�าห�องสอบ 

 

  ๙. การสอบคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือกมี ๒ ภาค 
    ๙.๑ ภาคความรู-ความสามารถท่ัวไปและความรู-ความสามารถเฉพาะตําแหนง 
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
         - ตําแหนงนายสัตวแพทย� ๕ , ตําแหนงนักวิชาการการตลาด ๔ , ตําแหนง
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ๔ และตําแหนงเจ-าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย� ๓ สอบจํานวน ๓ วิชา 
ได�แก�  
       วิชาท่ี ๑ ความรู�ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 
    วิชาท่ี ๒ ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)  
    วิชาท่ี ๓ ความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
        - ตําแหนงเจ-าพนักงานผลิต ๒ สอบจํานวน ๒ วิชา ได�แก� 
    วิชาท่ี ๑ ความรู�ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    วิชาท่ี ๒ ความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    ๙.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ
 จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีในด�านต�างๆ เช�นความรู� 
ความสามารถและประสบการณ
 ท่ีอาจใช�ประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ท�วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ
 
ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงานท้ังสังคม และสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค
 ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย�างอ่ืน เป#นต�น 
 
 

/ท้ังนี้... 



-๖- 
 
  ท้ังนี้  กําหนดให�ผู�สมัครสอบ ต�องสอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป และความรู�
ความสามารถเฉพาะตําแหน�งก�อน และเม่ือเป#นผู�สอบผ�านจึงจะมีสิทธิเข�าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
 

  ๑๐. ประกาศรายช่ือผู-สอบผานข-อเขียนและมีสิทธิเข-ารับการสอบสัมภาษณ� 
๑๐.๑ อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อผู�สอบผ�านข�อเขียนและมีสิทธิเข�ารับการสอบ

สัมภาษณ
ทาง www.dpo.go.th และ http://dpo.job.thai.com (วันท่ีจะแจ�งให�ทราบอีกครั้ง) 
๑๐.๒ นอกจากการสัมภาษณ
ท่ัวไปแล�ว อ.ส.ค.ขอสงวนสิทธิในการทดสอบ

ภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร
 หรือสอบภาคปฏิบัติอ่ืนๆ ในบางตําแหน�งเพ่ิมเติมด�วย ซ่ึงจะแจ�งให�ทราบในการ
ประกาศรายชื่อผู�สอบผ�านข�อเขียนและมีสิทธิเข�ารับการสอบสัมภาษณ
ต�อไป 

๑๐.๓ ผู�สอบผ�านข�อเขียนและมีสิทธิเข�ารับการสอบสัมภาษณ
หากมีความรู�ทางภาษา
ในกลุ�มประเทศอาเซียนจะได�รับการพิจารณาเป#นพิเศษ 

 

  ๑๑. การประกาศรายช่ือผู-ผานการคัดเลือกและได-รับการบรรจุแตงตั้ง 
    ๑๑.๑ อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อผู�สอบคัดเลือกได�ในตําแหน�งต�างๆ โดยเรียงลําดับ
จากผู�สอบคัดเลือกท่ีได�คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลงมาตามลําดับ ดังนี้ 
     ๑๑.๑.๑ รายชื่อผู�สอบคัดเลือกได�จะได�รับการบรรจุแต�งต้ังตามจํานวนอัตรา                      
ในตําแหน�งท่ีระบุไว�ในข�อ ๑  
     ๑๑.๑.๒ บัญชีสํารอง อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อตามจํานวนท่ีเหมาะสม              
โดยรายชื่อสํารองจะนํามาใช�เพ่ือทดแทนกรณีผู�สอบคัดเลือกได�ตามข�อ ๑๑.๑.๑ สละสิทธิการบรรจุแต�งต้ัง              
หรือถูกยกเลิกการบรรจุแต�งต้ัง หรือการพ�นสภาพในกรณีต�างๆ ของพนักงาน และ/หรือมีอัตราว�างนอกเหนือ 
จากท่ีระบุไว�ในข�อ ๑ โดยจะข้ึนบัญชีไว�ไม�เกิน ๑ ปM นับต้ังแต��วันท่ีประกาศรายชื่อผู��สอบคัดเลือกได�และหรือมี
การเปUดรับสมัครสอบในตําแหน�งเดียวกัน และไม�ผูกพันว�าผู�ท่ีมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อสํารองจะได�รับการบรรจุ
เป#นพนักงานทุกคน  
                   ๑๑.๒ ผู�สนใจสอบถามรายละเอียดได�ท่ี ฝ9ายทรัพยากรบุคคล องค
การส�งเสริมกิจการ
โคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู� ๑ ถนนมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐       
โทร.๐-๓๖๙๐-๙๖๘๕ ท้ังนี้ อย�าหลงเชื่อคําแอบอ�างใดๆ เก่ียวกับการฝากเข�าทํางานกับ อ.ส.ค. เนื่องจาก 
อ.ส.ค. มีกระบวนการและข้ันตอนในการคัดเลือกอย�างโปร�งใส เป#นธรรม และไม�มีการจัดทําแนวข�อสอบ                  
แต�อย�างใด 
 

                                                            ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

          ณรงค
ฤทธิ์ วงศ
สุวรรณ 
                (นายณรงค
ฤทธิ์ วงศ
สุวรรณ) 
                                           ผู�อํานวยการ 
                                                            องค
การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย 


