
  

 

ประกาศธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือเป็นพนักงานธนาคาร 

ปฏิบัติงานประจ าฝ่ายตรวจสอบ และฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ 

 

----------------------------------------------------------- 
 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือเข้า 
เป็นพนักงานธนาคาร ต าแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 จ านวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานประจ าฝ่ายตรวจสอบ (ฝตส.) 
และต าแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8 จ านวน 1 อัตรา และ ระดับ 4-7 จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจ า 
ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ (ฝกธ.) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
 

1.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

     1.1  ต าแหน่งพนักงานตรวจสอบ  ระดับ 9  จ านวน 2 อัตรา 
       การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การด าเนินงานตามธุรกิจหลัก และโครงการต่าง ๆ ของ
ธนาคาร  การวิเคราะห์ข้อมูลผิดปกติ  และก าหนดเงื่อนไขในการประมวลผลข้อมูล  การสนับสนุนข้อมูลตามความ
ต้องการ (Requirement) ของส่วนงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการทุจริต และถอดบทเรียนเพ่ือสร้างเงื่อนไขในการคัด
ข้อมูลผิดปกติ การจัดท าข้อมูลและแนวทางการตรวจสอบเฉพาะเรื่องเพ่ือการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ
เฉพาะเรื่อง การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานจัดการ
ฐานข้อมูล  งานระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร  (Profile)  การสอบทานการแก้ไขตามข้อสังเกตของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการตรวจสอบธ.ก.ส. (AC) และฝ่ายตรวจสอบ 
(ฝตส.) งานจัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ งานสนับสนุนในภารกิจที่รับผิดชอบแก่ส่วนงานต่าง ๆ 
ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 1.2  ต าแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ  ระดับ  8 จ านวน 1 อัตรา     
   ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน หรือต้องใช้ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร และธุรกิจ-
ต่างประเทศของธนาคารภายใต้ระบบหรือมาตรฐานที่ก าหนด และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งกฎหมาย และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก ากับ ควบคุมการด าเนินงานด้านปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
การโอนเงินระหว่างประเทศ การเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินระหว่างประเทศ  การค้าต่างประเทศ  ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารด้านธุรกิจต่างประเทศ ให้ความเห็นเบื้องต้นในการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อบังคับบัญชา 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร 
 
   1.3  ต าแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ  ระดับ  4-7 จ านวน 1 อัตรา   
   ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคารของธนาคารภายใต้ระบบหรือมาตรฐานที่ก าหนด  
และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมาณการและติดตามการส ารอง
เงินสด ตลอดจนประสานและจัดการกระบวนการขนย้ายเงินสด ติดตาม ควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับตราสารทาง
การเงิน ตรวจสอบข้อมูลด าเนินการ และติดตามการจัดท ารายงานธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปตาม พรบ.ป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ควบคุมและแก้ไขปรับปรุงรายการโอนเงิน  
การช าระเงิน จัดท ารายงานจากข้อมูลสถิติท่ีมีอยู่ รวมทั้งท าการวิเคราะห์เบื้องต้น 
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 2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                     2.1 ต าแหน่งพนักงานตรวจสอบ  ระดับ 9  จ านวน 2 อัตรา 
  2.1.1  อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
                   2.1.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการ
ธนาคาร การสอบบัญชี  การเงินธุรกิจ  การตรวจสอบภายใน  บริหารการเงิน  การเงินและการลงทุน  การลงทุนและ
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน  การจัดการการเงิน  การเงินเชิงปริมาณ  การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงิน
และการคลัง การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ สถิติสารสนเทศ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
                     2.1.3   มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น BI Tools  (Business  
Intelligence), Python, R, IDEA, Power BI, SQL และ Tableau เป็นต้น 
                     2.1.4  มีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการจัดเตรียมข้อมูล  และ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)  และหากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจธนาคาร หรือ 
สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
                     2.1.5  หากมีประกาศนียบัตรด้าน Data Analytics เช่น Cloudera Certified Associate 
(CCA) Data Analyst, MapR Certified Data Analyst, Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) : Data 
Management and Analytics เป็นต้น หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
                     2.1.6  มีความสามารถในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีทัศนคติท่ีดี  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคารได้ 
                     2.1.7  มีความสามารถท างานในรูปแบบโครงการ การท างานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น 
และมีทักษะการให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  
                    2.1.8  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
 
  2.2  ต าแหน่งพนักงานธุรกจิต่างประเทศ  ระดับ 8  จ านวน 1 อัตรา 

   2.2.1  อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 
2.2.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน การจัดการการเงิน 

การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบัน 
การศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 
   2.2.3  ต้องมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี  ดา้นธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ  
เช่น  การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) การโอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union , Remittance) , 
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
      2.2.4  หากมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 
477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
         2.2.5  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และมีความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการตลาด  เทคโนโลยีและดิจิตอลด้านธุรกรรม
ต่างประเทศ 
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2.2.6  มีความกระตือรือร้นในการท างาน  ใฝ่หาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ 
ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันและเร่งด่วนได้ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  
4 - 5 วัน ต่อครั้งได้ 
    2.2.7  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ส่วนงานภายนอก และ
ธนาคารต่างประเทศได้ 

2.2.8  มีทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูล  และ 
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office  เป็นอย่างดี   
     
     2.3  ต าแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ  ระดับ  4 – 7  จ านวน 1 อัตรา 

  2.3.1  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 
2.3.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน การจัดการการเงิน 

การเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  จากสถาบัน 
การศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 
   2.3.3  ต้องมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ 
เช่น การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) การโอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union , Remittance) ,  
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ , ระบบโอนเงินต่างประเทศ (S.W.I.F.T.)  
      2.3.4  หากมคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 
477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  และหากมคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาจีน 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
         2.3.5  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

2.3.6  มีความกระตือรือร้นในการท างาน ใฝ่หาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ 
ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันและเร่งด่วนได ้ 
    2.3.7  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า  ส่วนงานภายนอก และ 
ธนาคารต่างประเทศได ้ 

2.3.8  มีทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูล  และ 
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office  เป็นอย่างดี   
  
                   3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

 3.1  มีสัญชาติไทย 
  3.2  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 3.3  เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 3.4  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน         
ไมส่มประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการ
บ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ  
ซ่ึงแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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 3.5  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 3.6  ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 3.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
       3.8  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 
       3.9  ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ 
 3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน  
 3.12 ปัจจุบันต้องไมด่ ารงต าแหน่งเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.   
 

4.  การสมัคร  
       4.1  ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ทุกขั้นตอน หรือ
ในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 
       4.2  ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.Jobtopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.
www.irecruitbaac.com  ส าหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติการสมัครงานไว้กับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565  
จะต้องบันทึกข้อมูลการสมัครใหม่  โดยเลือกหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ตามต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร  และ 
มีคุณสมบัติตรงกับต าแหน่งงาน ดังนี้  

1) พนักงานตรวจสอบ ระดับ 9   
   2) พนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8   

3) พนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 4-7    
โดยสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที ่ 
22 พฤษภาคม 2565  กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานสรรหา 
และคัดเลือก  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332 - 4   
      ทั้งนี ้หากจ านวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ 
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้ 
 
  5.  การคัดเลือกผู้สมัคร 
       5.1  ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ในการสอบสัมภาษณ์ 
ให้ผู้สมัครน าเสนอประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ผลงานที่ภาคภูมิใจในการท างานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 
ที่เปิดรับสมัครในรูปแบบ Power Point (ใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 20 นาที)   
      ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วนตามท่ีธนาคารก าหนด
ภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์  มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   
 
 
 
 

http://www.jobtopgun.com/
http://www.irecruitbaac.com/
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      5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่ได้น าคะแนนในส่วนนี้ไปรวมกับคะแนนการทดสอบอ่ืนๆ)  
เป็นการวัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับงานธนาคาร โดยธนาคารจะท าการประเมินบุคลิกภาพผู้เข้าสอบ 
ในวันที่สอบสัมภาษณ ์และน าผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก   
      ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร 
ไม่สามารถโต้แย้งได้ 
 
  6.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       6.1  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพร้อมกับรายละเอียดการสอบ
สัมภาษณภ์ายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  ผ่านทาง http://www.baac.or.th (หัวข้อติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน)  
โดยก าหนดการสอบสัมภาษณ์ธนาคารจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร 
ไม่สามารถโต้แย้งได้ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  โทร. 0- 2558-6555 ต่อ 8330, 8332-4  
        6.2  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับคะแนน 
สอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับจากรหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบ 
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามล าดับ และตามอัตราว่างของส่วนงาน 
 
  7.  อัตราเงินเดือน 
       ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือนแบบมีโครงสร้างตามประสบการณ์ ความสามารถ และ 
แนวทางการก าหนดอัตราค่าจ้างของธนาคาร 
 
  8.  เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
       8.1. ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ 
หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และ
ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคาร 
จะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
       8.2  ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก 
จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามที่ธนาคารก าหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมจัดทั้งท าหนังสือ 
ค้ าประกันที่ธนาคารก าหนด  
       8.3  หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด 
เนื่องจากไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านการ 
สรรหาคัดเลือกล าดับถัดไป ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกสามารถรอการแต่งตั้งได้ตลอดอายุบัญชี  โดยไม่มีการ 
น าไปต่อท้ายบัญชี ยกเว้น ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ไม่ประสงค์ท่ีจะไปปฏิบัติงานให้ถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจาก
บัญชีส ารอง ส าหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ซึ่งธนาคารยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองไว้
จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม  2567 
  ทั้งนี้ กรณหีากมีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง  
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ิมเติม   
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
กับต าแหน่ง เพ่ือเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารก าหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้ 
โดยไม่เรียงล าดับ 
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  9.  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน   
     ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงาน  

อย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยบังคับบัญชา 
ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้  แต่ใน
กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดท าแผนงาน 
ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่ 
อีกครั้งในเวลาไม่เกิน 90 วัน หากไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 
  10.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดท าบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมี  
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี   
หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้  ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นๆ ของส่วนงานที่บรรจุแต่งตั้งไม่น้อยกว่า  
5 ปี ยกเว้น กรณีได้รับการสอบเลื่อนต าแหน่ง  

 
  ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระท าการใดๆ ว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถ 
ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน 
และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทจุริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้า
ท างานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 
                                                 ประกาศ ณ วันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565         
  

                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                    

      (ลงชื่อ)     โยธิน  เพิ่มพูล 
                 (นายโยธิน  เพิ่มพูล) 

ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าการแทน 
ผู้จัดการ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 


