
 
 

ประกาศธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง (เทียบเท่าต าแหน่งผู้บริหารทีม 10)

ปฏิบัติงานประจ าศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

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

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง (เทียบเท่าต าแหน่งผู้บริหารทีม ระดับ 10) สังกัด ศูนย์รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศรส.) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
 

1.  ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
  พนักงานสัญญาจ้าง (เทียบเท่าต าแหน่งผู้บริหารทีม ระดับ 10) ประจ าศูนย์รักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่งดังกล่าวไม่ใช่พนักงาน มีการต่อสัญญาจ้างแบบปีต่อปี
ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี  
 
  2.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       เพ่ือบริหารทีมงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้สามารถ 
ตรวจหาช่องโหว่ ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล และ 
ขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร รวมถึงติดตามการแก้ไขช่องโหว่ 
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตาม SLA ที่ก าหนด ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลผลการท างานประจ าวันอย่างถูกต้อง และ 
จัดท ารายงานสรุปส าหรับเสนอผู้บริหาร 
 
 3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 3.1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 

    3.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  

    3.3 มีประสบการณ์ด้าน IT Security  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการรักษาความ 
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3.4 มีความรู้และประสบการณ์การใช้เครื่องมือส าหรับการท า Penetration Testing  เช่น 
Nessus, Metasploit, Kali Linux, Burp Suite, John The Ripper, Netsparker และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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3.5 มีความรู้และประสบการณ์การตรวจหาช่องโหว่และประเมินความเสี่ยง (Vulnerability  
Assessment) ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัครมาแสดง เพื่อรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวจริง 

3.6 มีความรู้และประสบการณ์การใช้เครื่องมือส าหรับการท า Security Tools ต่าง ๆ เช่น  
SIEM, Log Collector, WAF, Firewall, APT และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งที่สมัคร 

3.7 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Security Framework และมาตรฐานด้าน 
ความปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ เช่น OWASP, NIST, ISO 27001, PCI DSS หรือ COBIT 

3.8 หากมีใบรับรองด้าน Security Framework และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ 
ต่างๆ เช่น CompTIA Security+, CCNA, CEH, CND, ECSA, LPT, CGIA, CISSP, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, 
CSX, CPTE, CPENT, GSLC, LPT จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

3.9 หากมีความรู้ความสามารถทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ได้ โดยมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 510 
หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 64 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 ซ่ึงหากผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  
                   4.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

 4.1  มีสัญชาติไทย 
  4.2  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 4.3  เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 4.4  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน         
ไมส่มประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน
การบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ 
ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 4.5  ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 4.6  ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 4.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
       4.8  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี  

 4.9  ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ 
 4.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 4.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน  
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5.  การสมัคร  
       5.1  ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล 
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 
       5.2  ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน
ทางเว็บไซต์  www.Jobtopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.
www.irecruitbaac.com (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นต าแหน่ง
พนักงานสัญญาจ้าง(เทียบเท่า ระดับ 10) ประจ า ศรส. เท่านั้น ) ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึกข้อมูลให้
ผู้สมัครเลือก “สายงานที่สนใจ” ต าแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง(เทียบเท่า ระดับ 10) ประจ า ศรส. เพียงต าแหน่ง
เดียวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที ่15 กรกฎาคม 2564 
กรณมีีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8334-6  หรือ เบอรม์ือถือ 089-7997877 (ติดต่อสอบถามเฉพาะวัน และเวลาท า
การของธนาคารเท่านั้น) 
 
      ทั้งนี ้หากจ านวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ 
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้ 
 
  6.  การคัดเลือกผู้สมัคร 
       6.1  ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบ  
มีโครงสร้าง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัคร
น าเสนอประวัติส่วนตัว ประวัติการท างานหรือผลงานทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยน าเสนอในรูปแบบ 
Power Point  

     ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ธนาคารจึงไม่สามารถให้ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่ธนาคารได้ จึงขอปรับเปลี่ยน
วิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นแบบ VDO Conference โดยก าหนดการสอบสัมภาษณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
ทั้งนี้ ละเอียดและก าหนดการสอบสัมภาษณ์ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง  
   
      6.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) ธนาคารจะท าการประเมินบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์และจะน าผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก  
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการ หรือวิธีการสอบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น โดยธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 
 
 

http://www.jobtopgun.com/
http://www.irecruitbaac.com/
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      ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเปน็ที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 
 
  7.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       7.1  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมก าหนด  
เลขประจ าตัวสอบเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร  
และขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร 
ไม่สามารถโต้แย้งได้  
        7.2  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับคะแนน 
สอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับจากรหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบ 
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามล าดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน 
 
  8.  อัตราเงินเดือน 
       ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือนแบบมีโครงสร้างตามประสบการณ์ ความสามารถ และ 
แนวทางการก าหนดอัตราค่าจ้างของธนาคาร 
 
  9.  เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
       9.1. ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร 
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
       9.2  ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก 
จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารก าหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งท าหนังสือ 
ค้ าประกันตามที่ธนาคารก าหนด  
       9.3  หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด เนื่องจาก
ไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการจ้างงานในครั้งนี้ ธนาคารจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือก
ล าดับถัดไป ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกสามารถรอการจ้างงานได้ตลอดอายุบัญชี โดยไม่มีการน าไปต่อท้ายบัญชี 
ยกเว้น ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ไม่ประสงค์ท่ีจะไปปฏิบัติงานให้ถือว่าสละสิทธิ์ และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีส ารอง 
ส าหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ซึ่งธนาคารยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองไว้จนถึงวันที่  
1 เมษายน 2566 
 
       ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ิมเติม  โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง เพ่ือ  
เข้ารับการพิจารณาตามท่ีธนาคารก าหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงล าดับ 



5 
 

  10.  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน   
       ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกท่ีธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงาน 

ทุก 6 เดือน โดยก าหนดให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดผลได้ตามลักษณะงาน โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ซ่ึงผู้ถูกประเมินต้องมีผล 
การทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง 2 รอบการประเมิน ธนาคาร 
มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้  

 
  11.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        ธนาคารจะจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นเกณฑ์เพ่ือใช้
วัดผลการท างานของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกท่ีปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบก าหนดธนาคาร
จะประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หากไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่ธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้  
  ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระท าการใดๆ ว่าสามารถ 
ให้ความช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ  ซึ่งจะมีผลท าให้ถูกปรับตก
ในทุกขั้นตอน และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน  ผู้ทุจริต
จะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าท างานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่า 
ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที  
 
                                                 ประกาศ ณ วันที่  28 มิถุนายน พ.ศ. 2564       
  

                    
                                                                              (ลงชื่อ)     โยธิน  เพิ่มพูล 

                 (นายโยธิน  เพิ่มพูล) 
ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าการแทน 

ผู้จัดการ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 


