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ประกาศธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เร่ือง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร  

ปฏิบัติงานสังกัดส านักงานโครงการ Digital Banking (สคท.)  
----------------------------------------------- 

 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก  

เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานสังกัดส านักงานโครงการ Digital Banking (สคท.) 
ประจ าปีบัญชี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
ผู้บริหารทีม ระดับ 10 จ านวน 1 อัตรา 

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกลุ่มตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้าน Digital Banking 
อาทิ ความต้องการและความคาดหวัง Customer Journey Customer Proposition Pain Point การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ช่องทางการให้บริการ พันธมิตร คู่ค้าคู่ความร่วมมือ โครงสร้างรายได้และต้นทุน  
เพ่ือออกแบบทิศทาง กลยุทธ์การด าเนินงาน และจัดท าโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางด้านดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนงาน การก ากับ ติดตาม รายงาน และการประเมินผลลัพธ์ 
รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact) การประเมินต้นทุน รายได้ และความคุ้มค่า 
ในการท าโครงการ (Cost-Benefit) ความเป็นไปได้ของโครงการ (Business Case) และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจส่วนงาน หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
 3.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การตลาดดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล เทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล  
สถิติประยุกต์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 

 3.3 มีประสบการณ์ท างานรวมไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล (Digital Products and Services) การตลาดดิจิทัล (Digital 
Marketing) การวิเคราะห์ข้อมูลและการเงิน (Data & Financial Analytics) การจัดท า Business Predictive 
Modeling และการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ต้องมีหนังสือรับรองการท างานมาแสดง) 

 3.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฏิบัติงานส านักงาน Microsoft 
Office และเครื่องมือส าหรับใช้ท า Flowchart/Diagram เป็นอย่างดี 

 3.5 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL 
(PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลสอบมีอายุไม่เกิน 
2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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4.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 4.1 สัญชาติไทย 
 4.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 4.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน         
ไมส่มประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้นได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการ
บ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ  
ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 4.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก
จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอ่ืน 

 4.8 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี  
 4.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 4.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 4.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน  
 

5.  การรับสมัคร  
      5.1 ผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบ 
ข้อมูลของตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกข้ันตอน  
หรือในกรณีท่ีด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
      5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทีร่ะบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. 
http://www.irecruitbaac.com เลือก “สายงานที่สนใจ” ผู้บริหารทีมระดับ 10 ประจ าส านักงานโครงการ 
Digital Banking เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น (ส าหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ  
“สายงานทีส่นใจ” เป็นต าแหน่งข้างต้น) จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 

5.3 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพร้อมกับรายละเอียดการสอบ
สัมภาษณ์ฯ ภายในวันที่  1 เมษายน 2565 ผ่านทาง http://www.baac.or.th (หัวข้อติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน) 
และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร
ไม่สามารถโต้แย้งได้ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก 
โทร. 0 - 2558 - 6555 ต่อ 8330, 8335 – 6 
 

        ทั้งนี้ หากมีจ านวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้ 
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  6  การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก 
      6.1  ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
และพิจารณาผลงานตามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์และพิจารณา
ผลงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  (ธนาคารอาจเพ่ิมขั้นตอนวิธีการคัดเลือก โดยยึดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลเพ่ือ 
ให้ได้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาที่มีคุณภาพและตอบสนองภารกิจของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
      6.2  การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) ธนาคารจะท าการประเมินบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์และจะน าผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก 

6.3  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับคะแนน 
สอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับจากเลขประจ าตัวสอบเป็น
ปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามล าดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน 
      ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วนภายในวันที่ 
เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ 
และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 
 

  7.  อัตราเงินเดือน 
       ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการก าหนด 
อัตราค่าจ้างของธนาคาร 
 

  8.  เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
      8.1  ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร 
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ธนาคาร และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือในกรณีที่ด าเนินการ
จ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
      8.2  ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก 
จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารก าหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งท าหนังสือ 
ค้ าประกันตามที่ธนาคารก าหนด  

8.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่งตามประกาศฉบับนี้ 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่มีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนต าแหน่งและสังกัด ยกเว้นเพ่ือประโยชน์ของธนาคาร  

8.4 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด  
จะถือว่าสละสิทธิ์ และตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ส าหรับผู้มีรายชื่อผ่าน 
การคัดเลือกซึ่งธนาคารยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 
 

      ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ิมเติม   
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารก าหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้ 
โดยไม่เรียงล าดับ 
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  9.  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
    ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกท่ีธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงาน 

อย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา 
ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณี
ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดท าแผนงานที่ชัดเจน 
และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 
ในเวลาไม่เกิน 90 วัน หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 

  10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดท าบันทึกข้อตกลง 
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผล 
การประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี  
หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้  
     
  ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระท าการใดๆ ว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ 
ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน  
และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ 
เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 
                                           ประกาศ ณ วันที่  10  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                (ลงชื่อ)    โยธิน  เพ่ิมพูล  
(นายโยธิน  เพิ่มพูล) 

ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าการแทน 
ผู้จัดการ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 


