
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เรื่อง  การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 

ปฏิบัติงานประจ าฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า (ฝกค.) ปีบัญชี 2565 

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

 ด้วยธนาคารจะด าเนนนนาารสรรหาคัดเนลือาบุคคลภายนอา ต าแหน่งผู้ช่วยพนัางานลูาค้าสัมพันธ์  
(Call Center) สังาัด ฝ่ายาลยุทธ์ลูาค้า (ฝาค.) ปฏนบัตนงานประจ าาลุ่มงานศูนย์บรนาารลูาค้าทางโทรศัพท์  
(Call Center) มีหน้าที่ความรับผนดชอบในาารให้บรนาารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเนสนอขายผลนตภัณฑ์ 
ของธนาคารทางโทรศัพท์ าารรับแจ้งอายัดบัตร ATM าารรับเนรื่องร้องเนรียน และข้อเนสนอแนะจาาลูาค้าทางโทรศัพท์   
โดยมีรายละเนอียดาารสอบคัดเนลือา ดังนี้ 
 
 1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร   
  ผู้ช่วยพนัางานลูาค้าสัมพันธ์ (Call Center) จ านวน 10 อัตรา  
      ทั้งนี ้ต าแหน่งผู้ช่วยพนัางานลูาค้าสัมพันธ์ (Call Center) (ไม่ใช่พนักงาน) ท าสัญญาจ้าง
เนป็นแบบรายปี และไมมี่เนงื่อนไขาารบรรจุเนป็นพนัางาน  หาามีผู้สอบผ่านเนาณฑ์มาาาว่าอัตราว่างที่ธนาคารา าหนด 
จะข้ึนบัญชีเนป็นอัตราส ารองไว้ 2 ปี  
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  2.1  เนพศชาย/หญนง อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี บรนบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดสมัคร) 
  2.2  ส าเนร็จาารศึาษาไม่ต่ าาว่าระดับปรนญญาตรีหรือเนทียบเนท่าทุาสาขาวนชา จาาสถาบันาารศึาษา 
ที่ า.พ.รับรอง 
  2.3  ต้องมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 1 ป ีด้าน Call Center, Customer Service, 
หรือต าแหน่งงานอ่ืนที่มีลัาษณะงานเนช่นเนดียวาับต าแหน่งที่สมัครตามประาาศของธนาคาร  เนช่น าารให้บรนาารข้อมูล
ข่าวสาร ให้ค าแนะน าและแา้ไขปัญหาให้ลูาค้าทางโทรศัพท์ เนป็นต้น และต้องมีหนังสือรับรองการท างานแนบ
พร้อมกับใบสมัคร หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมทางเมลล์  recruit_hr@baac.or.th (ระบุชื่อเรื่อง : ส่งเอกสารเพิ่มเติม 
ต าแหน่ง Call Center) ก่อนวันสอบสัมภาษณ์  
  2.4  กรณีไม่มีประสบการณ์การท างาน(ตามข้อ 2.3) ต้องมีหนังสือรับรองผ่านาารอบรม
หลัาสูตราารเนรียนคอมพนวเนตอร์ และมีคะแนนผ่านาารอบรมหลัาสูตรพนมพ์ดีดสัมผัส จาาสถาบันที่เนปิดสอน
คอมพนวเนตอร์ ที่มีชื่อ ที่อยู่ เนวปไซด์ หรือเนบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเนจน สามารถตรวจสอบได้  โดยต้องมีเอกสารรับรอง 
ดังกล่าวแนบพร้อมกับใบสมัคร หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมทางเมลล์  recruit_hr@baac.or.th  
(ระบุชื่อเรื่อง : ส่งเอกสารเพิ่มเติม ต าแหน่ง Call Center) ก่อนวันสอบสัมภาษณ์  
  2.5  สามารถใช้คอมพนวเนตอร์โปรแารม MS-Word และ MS-Excel  ได ้
  2.6  สามารถท างานเป็นกะ ตามที่ธนาคารา าหนดได้ โดยไม่มีเนงื่อนไข (เนอาสารแนบท้าย) 
  2.7  มีน้ าเนสียงไพเนราะ มีใจรัาในงานให้บรนาารอย่างแท้จรนง 
  2.8  มีความม่ันคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ในสถานาารณ์ที่าดดัน เนร่งรัด 
สามารถแา้ไขเนหตุาารณ์เนฉพาะหน้าได้เนป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏนบัตนงานภายใต้ความาดดันสูง 
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  2.9  ต้องปฏนบัตนงานในารุงเนทพมหานครได้ 
  2.10 หาาสามารถสื่อสารภาษาอังาฤษ หรือภาษาต่างประเนทศอ่ืน ๆ ได้ จะได้รับาารพนจารณา 
เนป็นารณพีนเนศษ 

 
  3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  3.1  สัญชาตนไทย  
  3.2  ไม่เนป็นคนไร้ความสามารถ คนเนสมือนไร้ความสามารถ คนวนาลจรนต หรือจนตฟั่นเนฟือน 
ไม่สมประาอบ ทั้งไม่เนป็นโรคเนรื้อน วัณโรคระยะอันตราย ไม่เนป็นผู้เนสพยาเนสพตนดให้โทษทุาชนนด (ยาเนว้นได้พ้นสภาพ
าารใช้ยาเนสพตนด โดยได้รับาารรับรองจาาแพทย์หรือได้ผ่านาารบ าบัดรัาษาของราชาาร หรือสถานบ าบัดที่ได้าาร
รับรองจาาทางราชาาร) โรคพนษสุราเนรื้อรัง โรคเนลือดทุาชนนด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วนนนจฉัยแล้วว่าสามารถปฏนบัตนงานได้ 
และโรคตนดต่ออ่ืน ๆ ที่ร้ายแรงอันเนป็นอุปสรรคในาารปฏนบัตนงาน 
 3.3  ไม่เนป็นผู้บาพร่องในศีลธรรมอันดี 
  3.4  ไม่เนป็นผู้ที่มีหนี้สนนล้นพ้นตัว 
  3.5  ไม่เนป็นผู้เนคยถูาลงโทษต้องออาจาางานของธนาคาร หรือออาจาาราชาาร หรือ 
ออาจาาองค์ารของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
     3.6  ไม่เนคยได้รับโทษจ าคุาโดยค าพนพาาษาถึงที่สุดให้จ าคุา เนว้นแต่เนป็นโทษส าหรับความผนด 
ที่ได้าระท าโดยประมาท หรือความผนดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเนานนห้าปี 
  3.7  ไม่เนคยถูาไล่ออา หรือให้ออาจาางาน เนพราะทุจรนตต่อหน้าที่ 
  3.8  ไม่เนป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เนคยเนป็นบุคคลล้มละลายทุจรนต 
  3.9  ไม่เนคยทุจรนตในาารสอบเนข้าเนป็นผู้ช่วยพนัางาน หรือพนัางาน ธ.า.ส. มาา่อน 

 
4.  อัตราเงินเดือน 

ได้รับเนงนนเนดือนตามระเนบียบที่ธนาคารา าหนด โดยให้รับเนงนนเนดือนขั้นต้นของลูาจ้างประเนภทที ่1  
เนทียบเนท่าพนัางานาลุ่มปฏนบัตนาาร ระดับ 4 เนดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 

5.  การรับสมัคร  
 5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประาาศาารรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผนดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเนอง ว่าเนป็นผู้มีคุณสมบัตนตรงตามประาาศรับสมัครทุาประาาร หาาธนาคารตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัตน
ของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารา าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออาจาารายชื่อผู้มีสนทธน์ทุาขั้นตอน 
หรือในารณีที่ด าเนนนนาารจ้างแล้ว ธนาคารจะเนลนาจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสน้น 

    5.2  ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัตนตรงตามประาาศรับสมัคร สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์  
www.Jobtopgun.com หรือฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ทางเว็บไซต์ 
www.irecruitbaac.com ส าหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติการสมัครงานไว้กับธนาคารก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 
2565 จะต้องบันทึกข้อมูลการสมัครใหม่โดยเลือกหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงาน -
ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โดยสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคาร 
จะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ารณีมีข้อสงสัยเนาี่ยวาับคุณสมบัตนของผู้สมัครสามารถตนดต่อสอบถามได้ที ่
าลุ่มงานสรรหาและคัดเนลือา  ฝ่ายทรัพยาารมนุษย์  โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 - 6  
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     ทั้งนี้ หาาจ านวนผู้สมัครที่ผ่านเนาณฑ์าารพนจารณาคุณสมบัตนตามประาาศของธนาคาร 
มีจ านวนไมเ่นพียงพอาับความต้องาาร ธนาคารขอสงวนสนทธน์ในาารพนจารณาขยายระยะเนวลาในาารรับสมัครได้ 

 
6.  การคัดเลือกผู้สมัคร 

6.1  า าหนดให้ผู้สมัครที่ผ่านเนาณฑา์ารพนจารณาคุณสมบัตนด าเนนนนาารา่อนเนข้ารับาาร 
สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

6.1.1 ต้องเนข้ารับาารอบรมเนา่ียวาับความรู้เนบื้องต้นในงานธนาคาร ผ่านระบบออนไลน์   
จนจบหลัาสูตรครบ 3 วัน และท าแบบทดสอบหลังจบาารอบรม  (ผลคะแนนาารท าแบบทดสอบไม่มีผลต่อ 
คะแนนาารสอบสัมภาษณ์ ใช้เนพ่ือเนป็นข้อมูลประาอบาารสอบสัมภาษณ์เนท่านั้น )  ทั้งนี้ หากไม่เข้าอบรมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ธนาคารจะถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ และจะถูกตัดออกจากรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น  
     6.1.2 า าหนดให้ผู้ผ่านเนาณฑ์ฯ ตามข้อ 6.1.1 ต้องท าแบบทดสอบความฉลาดทาง-
อารมณ์ (EQ) ผ่านระบบออนไลน์ โดยรายละเนอียดและวนธีาารท าแบบทดสอบจะแจ้งให้ทราบอีาครั้งในาารประาาศ
รายชื่อผู้มีสนทธน์เนข้ารับาารสอบสัมภาษณ์  (าารทดสอบ (EQ) ไม่มีคะแนน ใช้เนพื่อเนป็นข้อมูลประาอบาารพนจารณา
ผู้สมัครที่มีความเนหมาะสมาับต าแหน่งงานธนาคารในาารสัมภาษณ์เนท่านั้น)  
 6.2  ผู้ผ่านเนาณฑ์ฯ (ตามข้อ 6.1) จะมีสนทธน์เนข้ารับาารสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   
โดยา าหนดให้ผู้เนข้าสัมภาษณน์ าเนสนอประวัตนส่วนตัว ประวัตนาารท างาน ต่อารรมาารสอบสัมภาษณ์ ใช้เนวลา 
ประมาณ 5 - 10 นาท ีโดยผู้ผ่านเนาณฑ์าารสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ าาว่าร้อยละ 80  

  6.3  ธนาคารจะแจ้งา าหนดาารอบรมความรู้เนบื้องต้นในงานธนาคาร และา าหนดาารสอบ- 
สัมภาษณ์ให้ผู้สมัครทราบอีาครั้ง ตามาารประาาศรายชื่อผู้ผ่านเนาณฑ์าารพนจารณาคุณสมบัตน ทางเนว็บไซตข์อง
ธนาคาร http://www.baac.or.th/content-job.php   ารณีมีข้อสงสัยเนาี่ยวาับคุณสมบัตนของผู้สมัครสามารถ
ตนดต่อสอบถามได้ที่ าลุ่มงานสรรหาและคัดเนลือา  ฝ่ายทรัพยาารมนุษย์  โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 - 6 
    ทั้งนี้ ผู้ทีม่ีรายชื่อมีสนทธน์เนข้ารับาารสอบสัมภาษณ์ จะต้องแสดงเนอาสาราารสมัครให้ถูาต้อง
ครบถ้วนตามท่ีธนาคารา าหนด โดยธนาคารจะแจ้งา าหนดาารและช่องทางาารส่งเนอาสารอีาครั้งในาารประาาศ
รายชื่อผู้มีสนทธน์เนข้ารับาารสอบสัมภาษณ์  โดยหากไม่มีเอกสารการสมัครงานมายืนยันตามที่ก าหนด ธนาคารจะ
ถือว่าท่านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   
   
 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ  และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซ่ึง
ผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 
      
 7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ธนาคารจะประาาศรายชื่อผู้ผ่านเนาณฑ์าารสรรหาคัดเนลือาโดยเนรียงตามล าดับคะแนน 
สอบสัมภาษณ์ ารณีมีผู้ผ่านเนาณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เนท่าาันจะพนจารณาจัดล าดับจาาผลคะแนนาารท า
แบบทดสอบหลังาารอบรม และหาามีคะแนนรวมเนท่าาันอีาจะจัดล าดับจาารหัสประจ าตัวผู้สมัครเนป็นล าดับสุดท้าย 
และท าสัญญาจ้างตามจ านวนอัตราว่างของส่วนงาน   
                                                                         

8. ระยะเวลาการจ้าง 
     เนป็นแบบสัญญาาารจ้างรายปี (ไม่ใช่พนัางานธนาคาร) หาาผลาารปฏนบัตนงานเนป็นไปตามเนาณฑ ์

ที่ธนาคารา าหนดจะได้รับาารต่อสัญญาจ้าง  
 
 

http://www.baac.or.th/content-job.php
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 9. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
 9.1 ผู้ผ่านเนาณฑ์าารสอบคัดเนลือาจะต้องมีคุณสมบัตนถูาต้องทุาประาาร หาาปราาฏว่า
คุณสมบัตนของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารา าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออาจาาผู้สอบทุาขั้นตอน หรือ 
ในารณีที่ด าเนนนนาารจ้างแล้ว ธนาคารจะเนลนาจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสน้น 

   9.2 ผู้ผ่านเนาณฑ์าารสรรหาคัดเนลือาต้องผ่านาารตรวจสุขภาพ และสืบประวัตนอาชญาารรม 
ตามท่ีธนาคารา าหนด รวมถึงแสดงเนอาสารข้อมูลเนครดนตบูโร าารท าหนังสือค้ าประาัน และไม่มีลัาษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตนมาตรฐานส าหรับารรมาารและพนัางานรัฐวนสาหานจ พ.ศ. 2518 หาาไม่ผ่าน
เนงื่อนไขข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง  ธนาคารจะถือว่าเนป็นผู้ขาดคุณสมบัตน และจะเนลนาจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสน้น 
ธนาคารจะเนรียาตัวผู้ผ่านเนาณฑ์ตามล าดับ และตามจ านวนอัตราว่าง ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับาารเนรียาตัว  ธนาคาร 
จะขึ้นบัญชีส ารองถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567  

9.3 ารณีถึงล าดับที่ธนาคารเนรียาตัวปฏนบัตนงานแล้ว หาาผู้ผ่านาารสรรหาคัดเนลือาไม่พร้อม 
หรือไม่ประสงค์ที่จะปฏนบัตนงานตามอัตราว่างในขณะนั้น  ธนาคารจะน ารายชื่อไปต่อท้าย และจะเนรียาตัวผู้ผ่านาาร
สรรหาคัดเนลือาในล าดับถัดไปแทน  ารณีท่ีธนาคารเนรียาตัวให้มาปฏนบัตนงานเนป็นครั้งที่  2 แล้วยังไม่พร้อมที่จะ
ปฏนบัตนงานในขณะนั้น  ธนาคารขอสงวนสนทธน์ในาารพนจารณาตัดรายชื่อออาจาาบัญชีส ารองโดยผู้สมัคร 
ไม่สามารโต้แย้งได้ และไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสน้น   
 9.4 หลังจาาท าสัญญาจ้างแล้ว า่อนเนรน่มปฏนบัตนงานธนาคารจะจัดอบรมให้ความรู้ที่ต้องใช้ 
ในาารปฏนบัตนงาน Call Center  ธ.า.ส. ประมาณ 3 สัปดาห์  เนพื่อให้ผู้เนข้าอบรมมีทัาษะ ความรู้ ความเนข้าใจในาาร
ปฏนบัตนงานธนาคาร และสามารถให้บรนาารลูาค้าได้หลังผ่านาารอบรม  
 9.5 ารณีส่วนงานอ่ืนภายในธนาคารมีความต้องาารผู้ช่วยพนัางาน (ลูาจ้างประเนภทที่ 1)  
ที่มีคุณสมบัตนเนฉพาะตามท่ีต้องาาร ธนาคารขอสงวนสนทธน์เนรียาตัวผู้ที่อยู่ในบัญชีส ารองที่เนหลือเนข้ารับาารคัดเนลือา
เนพน่มเนตนมตามล าดับ 
 
 10. ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
 ธนาคารา าหนดให้ลูาจ้างทดลองปฏนบัตนงาน 90 วัน หาาพนจารณาแล้วเนห็นสมควรให้ทดลอง
ปฏนบัตนงานต่อไปอีา มีสนทธนขยายระยะเนวลาทดลองงานได้อีา ไม่เนานน 90 วัน หรือหาาพนจารณาแล้วเนห็นว่า 
ไม่สมควรให้ทดลองปฏนบัตนงานต่อไป ธนาคารมีสนทธนเนลนาจ้างได้   
 
 อนึ่ง อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระท าการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการ
เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองใน
การสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูก
ด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าท างาน
กับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 
     ประาาศ  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

                        
 
 
 

        (ลงชื่อ)      โยธนน  เนพน่มพูล 
(นายโยธนน  เนพน่มพูล) 

ผู้ช่วยผู้จัดาาร ท าาารแทน 
ผู้จัดาาร 

ธนาคารเนพ่ือาารเนาษตรและสหารณ์าารเนาษตร 
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  เอกสารแนบท้าย 

 
 
 
 

ตารางปฏิบัติงาน Call Center 
 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานแบบ 
(คาบเวลาเป็นกะ) 

ปฏิบัติงานแบบ 
(เวลาปกติ) 

เนวลา 06.00 – 14.00 น. เนวลา 08.30 – 16.30 น. 
เนวลา 14.00 – 22.00 น.  
เนวลา 22.00 – 06.00 น.  

 
 

               ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสนทธน์าารปรับเนปลี่ยนเนวลาโดยไม่จ าเนป็นต้องแจ้งเนหตุผลให้ทราบล่วงหน้า 


