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ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยพนักงาน
เพื่อปฏิบัติงานส่วนงานในสานักงานใหญ่

--------------------------------------ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 เพื่อปฏิบัติงานส่วนงานในสานักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.1 ตาแหน่งผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ (จานวน 4 อัตรา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผนการดาเนินงาน งานผลิตเทปโทรทัศน์ รายการวิทยุ วารสาร สิ่งพิมพ์
งานศิลปกรรม และภาพถ่าย รวมทั้งงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคาร ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเชิญชวนหรือโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง ในด้านประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการตลาด วารสารศาสตร์
สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อสารการตลาด
- มีประสบการณ์การวางแผนการตลาด หรือวางแผนส่งเสริมการตลาด
หรือการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานผ่านสื่อต่างๆ หรือการจัดทาแผน
โครงการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
- มีประสบการณ์การควบคุมและประสานงานการผลิตรายการต่างๆหรือ
สร้างสรรค์รูปแบบรายการผ่านทางสื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์หรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
จัดนิทรรศการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เขียนสคริปท์นิทรรศการ กากับรายการบนเวที ไม่น้อยกว่า
1 รายการ หรือ
- มีประสบการณ์ในงานบันทึกภาพนิ่ง งานทาสาเนาภาพนิ่ง สื่อ ซีดี วีซีดี
และดีวีดี จัดทาระบบฐานข้อมูลสื่อภาพนิ่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
- มีประสบการณ์ในงานบันทึกภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ ลงเสียงสื่อวีดีทัศน์ จัดทา
สาเนาภาพเคลื่อนไหว สื่อ ซีดี วีซีดี และดีวีดี จัดทาระบบฐานข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือ มีความสามารถในการ
ประสานงานกับสื่อมวลชนจากสานักพิมพ์ต่างๆ หรือสถานีวิทยุ โทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารสู่
สาธารณชน ตลอดจนสามารถชี้แจง แก้ไขข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนซึ่งอาจกระทบต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของธนาคารได้ทันท่วงที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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1.2 ตาแหน่งผู้ช่วยพนักงานภัณฑารักษ์ (จานวน 1 อัตรา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดูแลพิพิธภัณฑ์และหอประวัติ งานจัดหา จัดเก็บ อนุรักษ์สงวนรักษา
จัดทาทะเบียน จัดทาฐานข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดนาชมพิพิธภัณฑ์
และหอประวัติ ประสานงานกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจน
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองสาขาวิชาด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์
- มีประสบการณ์งานดูแล และบริหารงานพิพิธภัณฑ์ หอประวัติ หอจดหมายเหตุ
ประสานงานเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดทาแผนกิจกรรมด้าน
พิพิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรม หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับงานภัณฑารักษ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม MS – Office ได้ดี
- หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เหมาะแก่งานบริการ สามารถนาชมพิพิธภัณฑ์และหอประวัติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.3 ตาแหน่งผู้ช่วยพนักงานวิเคราะห์งานสินเชื่อ(ด้านอิสลาม) (จานวน 2 อัตรา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ คู่มือ คาชี้แจง วิธีปฏิบัติการให้สินเชื่ออิสลาม พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่ออิสลาม รวบรวมข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่ออิสลาม ติดตามเฝ้าระวัง
การฉ้อฉลด้านสินเชื่ออิสลาม และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สินเชื่ออิสลาม และบริการทางการเงินแก่บุคคลอื่น ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรอง ในด้านวิทยาศาสตร์เกษตร สัตววิทยา สัตวบาล ปศุสัตว์ ประมง บัญชี การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ (เฉพาะสาขานโยบายสาธารณะเท่านั้น) การตลาด การจัดการทั่วไป
รัฐศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชารัฐศาสตร์เท่านั้น) รัฐประศาสนศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เท่านั้น) นิติศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประสานงานกับชุมชนมุสลิม องค์กรทางศาสนาและ
องค์กรเอกชนมุสลิมอื่นๆ หรือการให้สินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิสลาม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านศาสนาอิสลาม ประเพณี วัฒนธรรมของมุสลิม
หรือสาเร็จการศึกษาภาควิชาศาสนาอิสลามระดับซานาวี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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1.4 ตาแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริหารสัญญา(จานวน 2 อัตรา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการตรวจร่างสัญญาจ้าง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัญญา
ซื้อจ้าง รวมถึงเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการร่างและบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่
มีมูลค่าการลงทุนสูง การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมกรณีพิพาทร้องเรียนเกี่ยวกับสัญญา ตลอดจนงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง ด้านกฎหมาย
- มีประสบการณ์การทางานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการวางแผน การดาเนินการ
ควบคุม ตรวจสอบ กากับการดาเนินการเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ ังเกียจ
แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจาก
แพทย์หรือได้ผ่านการบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่รา้ ยแรง
อันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ
หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
2.9 ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลา
การรอการลงโทษหรือรอการลงโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี
2.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
3. อัตราเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกาหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของระดับ
ปฏิบัติการเทียบเท่าระดับ 4 เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวรวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และจะพิจารณาค่าประสบการณ์
ที่ตรงกับความต้องการของธนาคารไม่เกิน 5 ปี ปีละ 6 %
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4. การสมัคร
4.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครได้
ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 สิงหาคม 2556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากจานวนผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการของธนาคาร จะขยายระยะเวลา
การรับสมัครต่อไปอีกไม่เกิน 15 วัน
4.2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคาร
กาหนด ธนาคารสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ทุกขั้นตอน และจะตรวจสอบอีกครั้งเมื่อผ่านเกณฑ์การ
สอบสัมภาษณ์และวันรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่กาหนดไว้
ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้
ใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร โปรดติดต่อกลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 02 558 6100 ต่อ 8331-2 ในวันทาการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่การสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์
www.baac.or.th/content-job.php ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบ
คัดเลือก โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใดๆ โต้แย้งมิได้
6. การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
6.1 การสอบข้อเขียน ดังนี้
6.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
6.1.2 วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ
ข้อเขียนมีจานวนน้อยกว่าจานวนที่ธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักการวัดผล
6.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดย
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
6.3 การทดสอบบุคลิกภาพ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพ
อยู่ในเกณฑ์ปกติ
7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
7.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบ
7.2 ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยเรียงตามลาดับคะแนนสัมภาษณ์
โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 1 เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 1 คะแนนรวมการสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมการสอบข้อเขียน
เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลาดับถัดไป
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ปัจจัยที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะ
ตาแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นลาดับสุดท้าย
ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็น
ผู้ช่วยพนักงาน และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว
ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับ และตามอัตราว่าง
ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และจัดทาหนังสือค้าประกันตามแบบที่ธนาคาร
กาหนด สืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการเรียกตัวธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองถึง
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ในบัญชีสารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือก
เพิ่มเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกาหนด และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่ง
ที่ว่างได้โดยไม่เรียงลาดับ
9. เงื่อนไขการจ้าง
สัญญาจ้างรายปี มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้
10. เงื่อนไขการบรรจุเป็นพนักงาน
เมื่อธนาคารมีอัตราพนักงานว่าง และเมื่อผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานครบตามระยะเวลา
ที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะประเมินขีดความสามารถหลัก และประเมินพฤติกรรม โดยต้องมีผลการ
ประเมินในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 ตาม
เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งพนักงานของธนาคารที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่ได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งผู้ช่วยพนักงาน
มีผลการประเมินในแต่ละด้านไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะไม่พิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ระดับ 4 และธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ หากธนาคารเห็นสมควรให้ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ช่วย
พนักงานต่อไป ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดแล้ว ถ้าผู้ช่วยพนักงานผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
หลักและการประเมินพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่ง ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้
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อนึ่ง อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทาการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ
ในการเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทาให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน
และจะถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัคร
สอบเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็น
ผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
กรณีธนาคารมีข้อสงสัยหรือมีเหตุการณ์อันเชื่อได้วา่ มีการทุจริต ธนาคารสามารถ
ยกเลิกการสอบหรือจัดให้มีการสอบใหม่ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
ลงชื่อ โยธิน เพิ่มพูล
(นายโยธิน เพิ่มพูล)
รองผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทาการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

