
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เร่ือง รับสมัครสอบคดัเลือกเป็นผูช้่วยพนักงาน 

ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (ธ.ก.ส.Call Center) 
--------------------------------------------------- 

 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (ธ.ก.ส. Call Center) โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 
  1. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล/นําเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ
ธนาคารแก่ลูกค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานธนาคารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ และช่องทางอ่ืนๆ 
 
  2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
     2.1  สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ.รับรอง ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2555  
     2.2  มีนํ้าเสียงไพเราะ มีใจรักในการให้บริการอย่างแท้จริง 
     2.3  สามารถทํางานเป็นกะตามท่ีธนาคารกําหนดได้ โดยไม่มีเง่ือนไข (ช่วงเวลาละ 8 ช่ัวโมง) 
     2.4  มีความม่ันคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ในสถานการณ์ท่ีกดดัน และ
เร่งรัด รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพอสมควร 
     2.5  สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คําต่อนาที 
     2.6  สามารถปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี 
     2.7  สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้ 
     
  3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
       3.1  เพศ ชาย/หญิง อายุต้ังแต่ 18 -30 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555) 
              3.2  มีความขยัน อดทน มีการพัฒนาตนเอง อัธยาศัยดี มีใจให้บริการ 
                          3.3  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
       3.4  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
                          3.5  ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบทั้งไม่เป็น
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพ
ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน
การบําบัดรักษาของทางราชการ หรือ สถานบําบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซ่ึงแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ร้ายแรง
อันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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3.6  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3.7  ไม่เป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว 
3.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ 

หรือออกจากองค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอ่ืน 
            3.9  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการ
ลงโทษหรือรอการกําหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี 
                 3.10  ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.  
 
  4. อัตราเงินเดือน  อัตราเงินเดือนข้ันต้นระดับปริญญาตรี (เดือนละ 9,600 บาท) รวมกับอัตรา
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว รวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท  
 

5. การสมัคร   
         5.1  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th/content-job.php 

ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2555 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2555  ได้ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
      5.2  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่
ธนาคารกําหนดก่อนส่งให้กับธนาคาร และธนาคารสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ทุก
ขั้นตอน และจะตรวจสอบอีกคร้ังเม่ือผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และวันรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน 
หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุก
ขั้นตอน หรือในกรณีที่ดําเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งส้ิน  

    5.3  ธนาคารจะประกาศรายช่ือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการและผู้สมัคร
จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปย่ืนชําระเงินใน
เวลาทําการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา โดยธนาคารกําหนดให้ชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบ ระหว่างวันที่  20 – 27 กันยายน  2555 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

          (1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท 
          (2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท 
    ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและติดตามข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หาก

ผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ  และการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือชําระค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการภายในเวลาที่กําหนด  โดยธนาคารจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
     5.4 ธนาคารจะประกาศรายช่ือผู้สมัครท่ีชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการ
สอบข้อเขียนหลังจากส้ินสุดการชําระเงินประมาณ 5 วันทําการ หากผู้สมัครพบข้อผิดต้องแจ้งภายใน 3 วัน
ทําการนับจากวันที่ประกาศรายช่ือพร้อมแนบหลักฐาน  และธนาคารจะแจ้งสถานท่ีสอบและวันท่ีสอบประมาณ
ต้นเดือนตุลาคม 2555 ทาง www.baac.or.th/content-job.php ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบท่ีสนามสอบท่ี
ธนาคารกําหนดหรือติดต่อธนาคารได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2457-8 หรือ 0-2280-8646 
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  6. การสอบคัดเลือก (ธนาคารจะสอบข้อเขียนประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555) 
        6.1 ผู้สมัครท่ีชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนวิชาความรู้
ความสามารถทั่วไป ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 หากผู้ผ่านเกณฑ์มีจํานวน
น้อยและไม่เพียงพอกับจํานวนท่ีต้องการ ธนาคารสามารถพิจารณาลดหย่อนคะแนนลงได้โดยเป็นไปตาม
หลักการวัดผล 
    6.2 ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องเข้ารับการทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ดังน้ี 
          6.2.1 พิมพ์ดีดด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยกําหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องได้พิมพ์ดีด
เฉล่ีย 25 คํา/นาที 
          6.2.2 ผู้ผ่านเกณฑ์การพิมพ์ดีดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้องเข้ารับการทดสอบการ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Word และ Microsoft Excel 
     6.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบการใช้คอมพิวเตอร์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่าน
เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 และต้องมีผลการวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธ์ิใดๆ โต้แย้งมิได้ และหากมีผู้สมัครหรือมีผู้ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบข้อเขียนจํานวนมาก ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารับการทดสอบ
คอมพิวเตอร์โดยเรียงลําดับตามคะแนนข้อเขียน 

 

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   ธนาคารจะประกาศผลสอบข้อเขียนเรียงตามเลขประจําตัวสอบ และประกาศผลการ

สอบคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนสัมภาษณ์  
 

8. เง่ือนไขการจ้าง      
     สัญญาจ้างรายปี ไม่มีเง่ือนไขในการเป็นพนักงานธนาคาร มีระยะทดลองปฏิบัติงาน 3 

เดือน หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานธนาคารมีสิทธ์ิเลิกจ้างได้ 
 

           9. เง่ือนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
     ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ท่ีผ่านการ
สอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบท่ีธนาคารกําหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร 
และทําหนังสือคํ้าประกันตามที่ธนาคารกําหนด สําหรับผู้ท่ียังไม่ได้รับการเรียกตัวธนาคารจะข้ึนบัญชีสํารองไว้
ไม่เกิน 2 ปี 
    

          ประกาศ ณ วันที่   6  กันยายน  2555 
 

                      โยธิน  เพิ่มพูล 
                 (นายโยธิน  เพิ่มพูล) 
                     รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทําการแทน 
                          ผู้จัดการ 
                      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 


