
 
 

 
 

ประกาศองค�การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อเข"ารวมโครงการจัดทําหลกัสูตรการสร"างบุคลากร

ด"านกิจการโคนม ป'งบประมาณ ๒๕๖๐ 
-------------------------------  

ด�วยองค
การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซ่ึงเป#นรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 มีความประสงค
จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข�าร�วมโครงการจัดทํา
หลักสูตรการสร�างบุคลากรด�านกิจการโคนม ป2งบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. คุณสมบัติผู"สมัคร 
         ๑.๑ เป#นบุคคลทั่วไป อายุไม�เกิน ๒๕ ป2บริบูรณ
      
   ๑.๒ เป#นผู�สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด�าน
สาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวชิาสัตวศาสตร
 หรือสาขาวิชาสัตวบาล   
   ๑.๓ หากเป#นชายต�องผ�านการเกณฑ
ทหารแล�ว 
   ๑.๔ สามารถเข�ารับการอบรมตามโครงการฯได�ติต�อกันเป#นระยะเวลา ๙ เดือน                  
หรือตามท่ี อ.ส.ค.กําหนด 
  ๒. เงื่อนไขและสิทธิที่จะได"รับสําหรับผู"ที่ผานการคัดเลือก 
   ๒.๑ ได�รับค�าตอบแทน เดือนละ ๑๒,๐๐๐.-บาท 
   ๒.๒ มีที่พักให�ในระหว�างการฝEกอบรม 
   ๒.๓ ได�รับสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเข�าเป#นพนักงาน อ.ส.ค. ในกรณีท่ี อ.ส.ค.             
มีอัตราตําแหน�งว�าง 
   ๒.๔ มีวันหยุดสัปดาห
ละ ๑ วัน (ไม�รวมวันหยุดนักขัตฤกษ
) 
   ๒.๕ ผู�ที่ผ�านการคัดเลือกต�องทําสัญญากับ อ.ส.ค.ตามระยะเวลาท่ี อ.ส.ค.กําหนด 

๓. วิธีการสมัคร 
๓.๑ เปIดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต�วันจันทร�ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙               

ถึงวันจันทร�ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม�เว�นวันหยุด โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
๓.๒ เข�าไปท่ีเว็บไซต
 www.dpo.go.th และ http://dpo.job.thai.com 
๓.๓ กรอกข�อความในใบสมัครให�ถูกต�องและครบถ�วน โดยปฏิบัติตามข้ันตอน          

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

 

๓.๔ พิมพ
ใบสมัครและแบบฟอร
มการชําระเงินค�าธรรมเนียมการสอบลงในกระดาษ
ขนาด A๔ 

 
 



-๒- 
๓.๕ ในกรณีไม�สามารถพิมพ
ใบสมัครได� ให�กลับไปค�นหาใบสมัคร เพื่อพิมพ
ใบสมัคร 

ได�อีกที่ปุRม ค"นหาใบสมัคร แต�จะไม�สามารถแก�ไขข�อมูลหรือเปลี่ยนตําแหน�งที่ได�กรอกไว�คร้ังแรกในใบสมัคร
สอบ  

ทั้งน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ�เม่ือชําระคาใช"จายในการสมัครสอบแล"ว 
  ๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ 

๔.๑ 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 

๔.๒ ผู"สมัครสอบต"องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปIนผู"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�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้มาตั้งแต�ต�น รวมถึงการบรรจุและแต�งตั้งเป#นพนักงาน อ.ส.ค.ด�วย 

๔.๓ 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 

  ๕. การชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก 
๕.๑ ผู�สมัครสอบต�องชําระค�าใช�จ�ายในการสมัคร จาํนวน ๒๕๐ บาท ประกอบด�วย 
 ๕.๑.๑ อัตราค�าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๒๐๐ บาท 
 ๕.๑.๒ ค�าธรรมเนียมธนาคารและค�าบริการทาง Internet จํานวน ๓๐ บาท  
  ๕.๑.๓ ค�าธรรมเนียมการส�งข�าวสารการประชาสัมพันธ
ข�อความทาง

โทรศัพท
 จํานวน ๒๐ บาท 
๕.๒ นําแบบฟอร
มการชําระเงินผ�านทางเคาน
เตอร
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปชําระ

เงินค�าสมัครสอบคัดเลือกท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต�วันจันทร�ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙               
ถึงวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  ภายในเวลาทําการของธนาคารและให�เก็บหลักฐานชําระเงินไว�เป#น
หลักฐาน เม่ือสมัครสอบและชําระค�าสมัครสอบคัดเลือกตามข�อ ๔.๒ แล�ว จะไม�มีการคืนเงินดังกล�าว ไม�ว�ากรณี
ใด ๆ ท้ังสิ้น 

  ๖. การประกาศรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่สอบข"อเขียน  
อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบข�อเขียนจากผู�สมัครที่ได�ชําระค�าใช�จ�ายใน

การสมัครสอบถูกต�อง ครบถ�วนแล�ว พร�อมท้ังรายละเอียดกําหนดการสอบ วัน เวลาและห�องสอบให�ทราบ
ภายในวันศุกร�ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทาง www.dpo.go.th และ http://dpo.job.thai.com  

 
 



-๓- 
  ๗. เอกสารหลักฐานที่ต"องนํามาแสดงตอเจ"าหน"าที่ในวันสอบข"อเขียน 

๗.๑ หลักฐานการชําระเงินค�าดําเนินการการสมัครสอบ ตามข�อ ๕ 
๗.๒ บัตรประจําตัวสอบ 
๗.๓ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให�ท่ีมีรูปถ�ายเจ�าของบัตร 

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

  ๘. การสอบคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือกมี ๒ ภาค 
    ๘.๑ ภาคความรู"ความสามารถเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)             
สอบจํานวน ๒ วิชา ได�แก�                                        
       วิชาที่ ๑ ความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน)
    วิชาที่ ๒ ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)  
   ๘.๒ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ
 จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าที่ในด�านต�างๆ เช�นความรู� 
ความสามารถและประสบการณ
 ท่ีอาจใช�ประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ท�วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ
 
ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงานท้ังสังคม และสิ่งแวดล�อม ความคิดริเร่ิม
สร�างสรรค
 ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย�างอ่ืน เป#นต�น 
  ทั้งนี้ กําหนดให�ผู�สมัครสอบ ต�องสอบภาคความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง ท้ัง ๒ วิชา
รวมกันแล�วไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๕๐ ก�อน จึงจะมีสิทธิเข�าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
  ๙. ประกาศรายชื่อผู"สอบผานข"อเขียนและมีสิทธิเข"ารับการสอบสัมภาษณ� 

๙.๑ อ.ส.ค.จะประกาศรายชื่อผู�สอบผ�านข�อเขียนและมีสิทธิเข�ารับการสอบสัมภาษณ

ทาง www.dpo.go.th และ http://dpo.job.thai.com (วันที่จะแจ�งให�ทราบอีกครั้ง)  

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

๙.๓ ผู�สนใจสอบถามรายละเอียดได�ท่ี ฝRายทรัพยากรบุคคล โทร. ๐-๓๖๙๐-๙๖๘๕ 
และฝRายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม โทร. ๐-๓๖๓๔-๑๐๖๙ องค
การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู� ๑ ถนนมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐ ท้ังนี้ อย�าหลงเชื่อคําแอบอ�าง
ใดๆ เก่ียวกับการฝากเข�าทํางานกับ อ.ส.ค. เนื่องจาก อ.ส.ค. มีกระบวนการและข้ันตอนในการคัดเลือกอย�าง
โปร�งใส เป#นธรรม และไม�มีการจัดทําแนวข�อสอบแต�อย�างใด 
 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

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



 


