
 
 
 
 

ประกาศองค�การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเป#นพนักงาน 

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

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 มีความประสงค
จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพื่อบรรจุและแต�งตั้งเป#น
พนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงต้ัง รวม ๑ อัตรา 

 

๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่จะได,รบั 

   - ตําแหน�งหัวหน�าแผนกประชาสัมพันธ
 จาํนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ                    
แผนกประชาสัมพันธ
 กองประชาสัมพันธ
และความปลอดภัยในการทํางาน ฝ9ายอํานวยการ      
      คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
   ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ
 
การโฆษณาเชิงสร�างสรรค
 และต�องมีประสบการณ
รับผิดชอบงานด�านประชาสัมพันธ
 หรือสื่อสารมวลชน โดยมี
ระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๓ ป? (มีหลักฐานแสดงหรือหนังสือรับรอง) 
    ๒. มีความรู�ทางด�านภาษาต�างประเทศเป#นอย�างดี ไม�น�อยกว�า ๑ ภาษา  
     อัตราเงินเดือนที่จะได,รับ ๓๐,๘๙๐.- บาท ทั้งน้ี ตําแหน�งดังกล�าวจะได�รับสวัสดิการ                           
ตามข�อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
 

 

    ๓. คุณสมบัติของผู,สมัครทุกตําแหนง 
    ๑) มีสัญชาติไทย  
    ๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�า ๑๘ ป?บริบูรณ
ในวันที่สมัคร 
    ๓) มีอายุไม�เกิน ๔๕ ป?บริบูรณ
 (ณ วันสมัคร) 
    ๔) มีเกรดเฉลี่ยไม�น�อยกว�า ๓.๐๐ 
    ๕) ไม�เป#นบุคคลล�มละลาย หรือไม�เคยเป#นบุคคลล�มละลายทุจริต 
    ๖) ไม�เคยต�องคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุกไม�ว�าจะได�รับโทษจําคุกหรือไม� เว�นแต�เป#น
โทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ�นโทษหรือพ�นระยะเวลาการรอการ
ลงโทษแล�วแต�กรณีเกินห�าป? 
    ๗) ไม�เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให�ออกจากงานเพราะทุจริตต�อหน�าท่ี 
    ๘) ไม�เป#นโรคดังต�อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท�าช�างในระยะท่ี
ปรากฏอาการเป#นที่รังเกียจแก�สังคม โรคติดยาเสพติดให�โทษและโรคพษิสุราเรื้อรัง 

/ ๙) สามารถทํางาน… 
 



-๒- 

 

   ๙) สามารถทํางานให�แก� อ.ส.ค.ได�เต็มเวลา 

   ๑๐) ไม�เป#นคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ                         
จิตฟOPนเฟQอนไม�สมประกอบ 
   ๑๑) ไม�เคยต�องคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลให�ทรัพย
สินตกเป#นของแผ�นดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย
สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
     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�ตรงกับประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู�สมัครจะต�องมีหลักฐานจากสถาบันท่ีจบการศึกษารับรองว�าเป#น
คุณวุฒิท่ีเทียบเท�ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันท่ียื่นใบสมัคร และผู�สมัครต�องเป#นผู�สําเร็จการศึกษาและได�รับ
การอนุมัติจากผู� มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ท้ังนี้  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาน             
ศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน  
เป#นเกณฑ
                                                                    
   

  ๔. วิธีการสมัคร 
๔.๑ เปUดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต�วันศุกร�ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙                   

ถึงวันจันทร�ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชัว่โมง ไม�เว�นวันหยุด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
๔.๒ เข�าไปท่ีเว็บไซต
 www.dpo.go.th และ http://dpo.job.thai.com 
๔.๓ กรอกข�อความในใบสมัครให�ถูกต�องและครบถ�วน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่

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 เพื่อพิมพ
ใบสมัคร
ได�อีกที่ปุ9ม ค,นหาใบสมัคร แต�จะไม�สามารถแก�ไขข�อมูลหรือเปลี่ยนตําแหน�งที่ได�กรอกไว�คร้ังแรกในใบสมัคร
สอบ  

๔.๖ ทั้งน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ�เม่ือชําระคาใช,จายในการสมัครสอบแล,ว 
   

  ๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ 
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�สมัครสอบ... 

 



-๓- 

 

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

๕.๓ ผู�สมัครสอบท่ีขาดคุณสมบัติจากการตรวจสอบประวัติและพิมพ
ลายน้ิวมือ                
เพื่อบรรจุเป#นพนักงาน อ.ส.ค.จะถือว�าผู�สมัครสอบเป#นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งน้ีมาตั้งแต�ต�น        
และ อ.ส.ค. จะไม�บรรจุเป#นพนักงาน และ/หรือเพิกถอนคําสั่งบรรจุแต�งตั้งเป#นพนักงาน 

 

  ๖. การชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก 
๖.๑ ผู�สมัครสอบต�องชําระค�าใช�จ�ายในการสมัคร จาํนวน 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
มการชําระเ งินผ�านทางเคาน
 เตอร
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย           

ไปชําระเงินค�าสมัครสอบคัดเลือกที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันศุกร�ที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๙ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ภายในเวลาทําการของธนาคารและให�เก็บหลักฐานชําระเงินไว�
เป#นหลักฐานเม่ือสมัครสอบและชําระค�าสมัครสอบคัดเลือกตามข�อ ๖.๒ แล�ว จะไม�มีการคืนเงินดังกล�าว ไม�ว�า
กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

  ๗. การประกาศรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ�  
อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบสัมภาษณ
จากผู�สมัครที่ได�ชําระค�าใช�จ�าย        

ในการสมัครสอบถูกต�อง ครบถ�วนแล�ว พร�อมท้ังรายละเอียดกําหนดการสอบ วัน เวลาและห�องสอบของแต�ละ
ตํ า แห น� ง ใ ห� ท ร า บ ภ า ย ใ น วั นพฤหั สบ ดี ที่  ๒๘  เ มษ ายน  ๒๕๕ ๙  ท า ง  www.dpo.go.th แ ล ะ 
http://dpo.job.thai.com ท้ังน้ี อ.ส.ค. ได�กําหนดการสอบสัมภาษณ
ภายในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ณ สํานักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพ 

 

  ๘. เอกสารหลักฐานที่ต,องนํามาแสดงตอเจ,าหน,าที่ในวันสอบสัมภาษณ� 
๘.๑ หลักฐานการชําระเงินค�าดําเนินการการสมัครสอบ ตามข�อ ๖ 
๘.๒ บัตรประจําตัวสอบ 
๘.๓ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให�ท่ีมีรูปถ�ายเจ�าของบัตร 

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

 

  ๙. การสอบคัดเลือก ใช�วิธีการสอบสัมภาษณ
 
/ ๑๐. ประกาศรายชื่อ… 

 
     



-๔- 

 

  ๑๐. ประกาศรายช่ือผู,สอบผานการสัมภาษณ� 
๑๐.๑ อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการสอบสัมภาษณ
ทาง www.dpo.go.th และ 

http://dpo.job.thai.com (วันที่จะแจ�งให�ทราบอีกคร้ัง) 
๑๐.๒ นอกจากการสัมภาษณ
ทั่วไปแล�ว อ.ส.ค.ขอสงวนสิทธิในการทดสอบ

ภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร
 ซ่ึงจะแจ�งให�ทราบในการประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสอบสัมภาษณ
ต�อไป 
๑๐.๓ ผู�เข�ารับการสอบสัมภาษณ
 หากมีความรู�ทางภาษาในกลุ�มประเทศอาเซียน               

จะได�รับการพิจารณาเป#นกรณีพิเศษ 
 

  ๑๑. การประกาศรายชื่อผู,ผานการคัดเลือกและได,รับการบรรจุแตงตั้ง 
    ๑๑.๑ อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อผู�สอบคัดเลือกได�โดยเรียงลําดับจากผู�สอบคัดเลือก  
ที่ได�คะแนนสูงสุดลงมาตามลาํดับ ดังนี้ 
     ๑๑.๑.๑ รายชื่อผู�สอบคัดเลือกได�จะได�รับการบรรจุแต�งตั้งตามจํานวนอัตรา                      
ในตําแหน�งที่ระบุไว�ในข�อ ๑  
     ๑๑.๑.๒ บัญชีสํารอง อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อตามจํานวนท่ีเหมาะสม              
โดยรายชื่อสํารองจะนํามาใช�เพื่อทดแทนกรณีผู�สอบคัดเลือกได�ตามข�อ ๑๑.๑.๑ สละสิทธิการบรรจุแต�งตั้ง              
หรือถูกยกเลิกการบรรจุแต�งตั้ง หรือการพ�นสภาพในกรณีต�างๆ ของพนักงาน และ/หรือมีอัตราว�างนอกเหนือ 
จากท่ีระบุไว�ในข�อ ๑ โดยจะข้ึนบัญชีไว�ไม�เกิน ๑ ป? นับตั้งแต��วันที่ประกาศรายชื่อผู��สอบคัดเลือกได�และหรือมี
การเปUดรับสมัครสอบในตําแหน�งเดียวกัน และไม�ผูกพันว�าผู�ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อสํารองจะได�รับการบรรจุ
เป#นพนักงานทุกคน  
   ๑๑.๒ ผู�สนใจสอบถามรายละเอียดได�ที่ 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. เน่ืองจาก 
อ.ส.ค. มีกระบวนการและข้ันตอนในการคัดเลือกอย�างโปร�งใส เป#นธรรม และไม�มีการจัดทําแนวข�อสอบ                  
แต�อย�างใด 
 

                                                              ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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


