
ประกาศธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ 

ประจําสํานักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสํานักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 
------------------------------------------------------------------------- 

 
  ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 ประจําสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด  
ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสํานักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ประมาณการความต้องการของธนาคาร  ประมาณ 260 อัตรา 
 
2. หน้าท่ีความรับผิดชอบตําแหน่งธุรการ คือ ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ หรือแนวทางท่ี 

กําหนดไว้ของธนาคาร เก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงาน งบประมาณประจําปี งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ งานอํานวยการ บริหารทรัพย์สินและธุรการ หรืองานต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้สอดคล้อง
กับนโยบายดําเนินงานของธนาคาร และเป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคาร ภายใต้แผนกลยุทธ์ของ
ธนาคาร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของธนาคาร  
 

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18- 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันท่ีสมัคร) 
3.2 ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน  

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจจัดต้ังหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ โดยธนาคารสามารถ
ตรวจสอบได้ ในตําแหน่งงานด้านธุรการ โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่งงานด้านธุรการ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ซ่ึงมีลักษณะงานด้านธุรการ หมายถึง งานด้านสารบรรณ จัดทําเอกสาร หนังสือ
โต้ตอบ รายงานการประชุม งานบริหารทรัพย์สินและพัสดุ การบริหารงานเอกสาร และควบคุมข้อมูลการลา
พนักงาน ประสานงานเพ่ือจัดทํากลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําปี แผนงานต่าง ๆ และ 
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง ภายในวันท่ี  7 กุมภาพันธ์ 
2556 ทุกสาขาวิชา  หรือ ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจจัดต้ังหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ โดยธนาคารสามารถ
ตรวจสอบได้ ในตําแหน่งงานด้านอ่ืน ๆ โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  
และ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง ภายในวันท่ี 7
กุมภาพันธ์ 2556 ในสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ  
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3.3 มีความสามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 30 คํา/นาที 
3.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Word และ MS-Excel เป็นอย่างดี 
3.5 มีใจรักในการให้บริการอย่างแท้จริง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถควบคุม

อารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ท่ีกดดันและเร่งด่วน รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามท่ีธนาคาร
กําหนด ซ่ึงธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านเกณฑ์ต้องนําเอกสาร
มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและสําเนาภาพถ่าย จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 

1) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร ท่ีแสดงไว้ว่าเป็นผู้ท่ีมีวุฒิ 
การศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัครสอบ ท้ังนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้ 

1.1)   ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ 
1.2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามเง่ือนไขของธนาคาร 
1.3)  วันท่ีสําเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันท่ีสภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา  

 อนุมัติปริญญา ซ่ึงผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ 
 ปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันท่ี  7  กุมภาพันธ์ 2556  

2) หนังสือรับรองการทํางานท่ีระบุถึงตําแหน่งงานและลักษณะงานท่ีปฏิบัติเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3) บัตรประจําตัวประชาชน 
4) ทะเบียนบ้าน 
5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
6) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยน 

ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
หากไม่นาํเอกสารดังกล่าวมาย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์ หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติ

ของท่านใดไม่ตรงตามท่ีธนาคารกําหนด ธนาคารจะตัดรายช่ือออกจากผู้สอบทุกข้ันตอน หรือในกรณีท่ี
ดําเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ท้ังส้ิน 

          ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคําวินัยฉัยของ
ธนาคารเป็นท่ีสุด ซ่ึงผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 
 

4. คุณสมบัติท่ัวไป 
4.1 มีสัญชาติไทย 
4.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
4.3 เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
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4.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ ท้ังไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจ
แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจาก
แพทย์หรือได้ผ่านการบําบัดรักษาของราชการ หรือสถานบําบัดท่ีได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซ่ึงแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออ่ืนๆ ท่ีร้ายแรงอัน
เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4.6 ไม่เป็นผู้ท่ีมีหนี้สินล้นพ้นตัว 
4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก

จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอ่ืน 
4.8 ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่

เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการ 
รอการลงโทษหรือรอการลงโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี 

4.9 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน 
 

5. อัตราเงินเดือนปฏิบัติการ 
ให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบท่ีธนาคารกําหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนข้ันต้นของระดับ

ปฏิบัติการเทียบเท่าระดับ 4 เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวรวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  

ธนาคารจะไม่นําค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพ่ิมเติม และผู้ผ่านเกณฑ์การ
สอบคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนข้ันต้นของระดับปริญญาตรีเท่านั้น 

 
6. การสมัคร 

6.1 ผู้ท่ีสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร 
ได้ทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเว็บไซต์ http://202.183.233.195  ตั้งแต่วันท่ี  1-7  กุมภาพันธ์ 2556 ได้ตลอด  
24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อท่ีกลุ่มงานสรรหาและ
คัดเลือก โทร. 0-2280-0180 ต่อ 2457-8, 2439, 2451 กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเก่ียวกับ
โปรแกรมการรับสมัคร ติดต่อท่ี โทร. 0-2244-5234-5 ในวันทําการ จันทร์-ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 -16.30 น.  

6.2 ผู้สมัครต้องเลือกสังกัดเขตดําเนินงานท่ีต้องการปฏิบัติงานตามรายละเอียด ดังนี้ 
สังกัด เขตดําเนินงานของสังกัดท่ีผู้สมัครเลือกไปปฏิบัติงาน 

ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน (ฝนบ.) 
 

เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน น่าน พะเยา 
แม่ฮ่องสอน 

ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง (ฝนล.) 
 

เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร 
กําแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก 
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สังกัด เขตดําเนินงานของสังกัดท่ีผู้สมัครเลือกไปปฏิบัติงาน 
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(ฝอบ.) 

อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร 
นครพนม มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลําภู 
มุกดาหาร บึงกาฬ 

ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
(ฝอล.) 

ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์   
อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ 

ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง (ฝกล.) 
 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี 
อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สิงห์บุรี 

ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก (ฝตอ.) 
 

ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ชลบุรี 
ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว 

ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก (ฝตต.) 
 

เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี 
กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน (ฝตบ.) 
 

ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา กระบ่ี ระนอง ภูเก็ต 

ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง (ฝตล.) 
 

นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล  

ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง เขตพิเศษ 
(ฝตล.เขตพิเศษ) 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

สํานักงานใหญ่  (สนญ.) ส่วนงานภายในสํานักงานใหญ่ท้ังหมด 
 
หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถเลือกสังกัดท่ีต้องการปฏิบัติงานได้เพียง 1 สังกัดเท่านั้น เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น
ในการเรียกตัวไปปฏิบัติงานและบรรจุแต่งตั้งตามอัตราว่างต่อไป 

6.3 ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด  
และสั่งพิมพ์ใบสมัคร พร้อมแบบชําระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 

6.4 ผู้สมัครต้องนําแบบชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชําระเงินท่ี ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันท่ี 1-8 กุมภาพันธ์ 2556 ในเวลาทําการ 
ของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าธรรมเนียมการสอบ  280  บาท 
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท 

 
ท้ังนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัคร 

และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน และจะ 
ไม่สามารถแก้ไข ช่ือ – สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน ได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาท่ีธนาคารกําหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงิน 
ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
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ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชําระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://202.183.233.195
ภายใน 3 วันทําการหลังจากการชําระเงิน 
 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 
ธนาคารกําหนดให้มีการสอบข้อเขียนภายในพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เท่านั้น ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สถานท่ีสอบ และวันท่ีสอบข้อเขียน ในวันท่ี 
27 กุมภาพันธ์ 2556 ทางเว็บไซต์ http://202.183.233.195 และผู้สมัครจะต้องเข้าทดสอบท่ีสนามสอบท่ี
ธนาคารกําหนด  

 
8. การสอบคัดเลือก 

8.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารกําหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ท่ี 10 มีนาคม 
2556 โดยมีรายละเอียดในการสอบข้อเขียนดังนี้ 

 1) วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป (Aptitude Test) ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 
30 นาที (100 คะแนน) ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถ
ทางด้านภาษา และความสามารถทางมิติสัมพันธ์ 

 2) วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง (100 คะแนน) ได้แก่ 
ความรู้เก่ียวกับงานสารบรรณ ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการเบ้ืองต้น พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงาน และ มาตรการประหยัดพลังงาน หลักการบริหารท่ี
ดี การจัดซ้ือจัดจ้าง การพัสดุ ความรู้เก่ียวกับการตลาดเบ้ืองต้น 

8.2 การสอบภาคปฏิบัติ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องเข้าทดสอบภาคปฏิบัติโดย
มีรายละเอียดการสอบ ดังนี้ 

 1) ทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบท่ีธนาคารกําหนด 
(วัดความเร็วและความถูกต้อง)  

 2) ทดสอบพิมพ์งานตามแบบท่ีกําหนดด้วยโปรแกรม MS-Word และ MS-Excel 
ให้เข้าสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบพิมพ์สัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

8.3 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคปฏิบัติต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
8.4 การทดสอบบุคลิกภาพ  
 

  9.  เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ 
        9.1 การสอบข้อเขียน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60 และจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์ไม่เกิน 5 เท่าจากจํานวนความต้องการ หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน
น้อยกว่าจํานวนท่ีธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักการวัดผล 

 9.2 การสอบภาคปฏิบัติ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1) ทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบท่ีกําหนด (วัดความเร็ว
และความถูกต้อง) ผู้ผ่านเกณฑ์พิมพ์ดีดสัมผัสต้องพิมพ์ได้เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 30 คํา/นาที 

 2) ผู้ผ่านเกณฑ์การพิมพ์ดีดสัมผัสต้องเข้ารับการทดสอบพิมพ์งานตามแบบท่ีกําหนด
ด้วยโปรแกรม MS-Word และ MS-Excel และผู้ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  
       9.3 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคปฏิบัติต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
และจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  
         9.4 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) ธนาคารจะทดสอบบุคลิกภาพในวันเดียวกัน
กับวันท่ีสอบสัมภาษณ์ และจะนําผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสอบ
คัดเลือก โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
  10.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก  
        10.1 การประกาศผลการสอบข้อเขียน และการสอบภาคปฏิบัติ ธนาคารจะประกาศผล
เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ 
        10.2 การประกาศผลการสอบคัดเลือก ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงลําดับ
ตามคะแนนรวมข้อเขียนและคะแนนสัมภาษณ์ แยกรายชื่อตามสังกัดท่ีผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกได้เลือกไว้ 
กรณีท่ีมีคะแนนรวมเท่ากันธนาคารจะพิจารณาจัดลําดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลําดับทีละปัจจัย ดังนี้ 
        ปัจจัยท่ี 1 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง  โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะ
ตําแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยท่ี 2 เป็นลําดับถัดไป 
        ปัจจัยท่ี 2 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้
ความสามารถท่ัวไปเท่ากันอีก ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยท่ี 3 เป็นลําดับสุดท้าย 
        ปัจจัยท่ี 3 คะแนนสัมภาษณ์ 
 
  11.  เง่ือนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
        11.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามท่ีธนาคารกําหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วย
พนักงานธุรการ และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกข้ันตอน หรือในกรณีท่ีดําเนินการจ้างแล้วธนาคาร
จะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ท้ังสิ้น 
        11.2 เพ่ือประโยชน์ของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่ง
พนักงาน ผู้ช่วยพนักงานภายในธนาคารก่อน เพ่ือให้ทราบอัตราว่างท่ีแน่ชัดของส่วนงาน แล้วจึงพิจารณา
แต่งต้ังผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกตามบัญชีสํารองตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร 
โดยเรียงตามลําดับ และตามอัตราว่าง  
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      11.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ 4 
โดยพิจารณาแต่งต้ังเรียงลําดับตามอัตราว่างของฝ่ายกิจการสาขาภาค หรือสํานักงานใหญ่ หรือความจําเป็น
ของส่วนงาน หากถึงลําดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีฝ่ายกิจการสาขาหรือสํานักงานใหญ่ไม่มารายงานตัวหรือไม่
ประสงค์ท่ีจะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานท่ีมีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และธนาคารจะ
แต่งต้ังผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลําดับถัดไป  

      11.4 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับ และตามอัตราว่าง  
ซ่ึงผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบท่ีธนาคารกําหนด สืบประวัติตามระเบียบ
ของธนาคาร และทําหนังสือคํ้าประกันตามท่ีธนาคารกําหนด 
        11.5 เพ่ือประโยชน์ของธนาคาร กรณีบัญชีสํารองรอการแต่งต้ัง ฝ่ายกิจการสาขาภาคใด
หรือสํานักงานใหญ่หมดไม่เพียงพอกับอัตราว่าง ธนาคารจะพิจารณาสอบถามความประสงค์และเรียกผู้ท่ีอยู่ใน
บัญชีสํารองของฝ่ายกิจการสาขาภาคอ่ืนหรือสํานักงานใหญ่เพ่ือแต่งต้ังทดแทน แต่ถ้าผู้ผ่านเกณฑ์ไม่ประสงค์
จะไป ให้ผู้ผ่านเกณฑ์ยังคงสิทธิ์ในลําดับและสังกัดเดิม 

      ท้ังนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตําแหน่งท่ีประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ในบัญชีสํารองท่ีเหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือก
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับตําแหน่ง เพ่ือเข้ารับการพิจารณาตามท่ีธนาคารกําหนด และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตําแหน่งท่ี
ว่างได้โดยไม่เรียงลําดับ 

 
12. เง่ือนไขการจ้าง 
      สัญญาจ้างรายปี มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน  3 เดือน หากไม่ผ่านการทดลอง 

ปฏิบัติงาน ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ 
 
  13. เง่ือนไขการบรรจุเป็นพนักงาน 
       เม่ือธนาคารมีอัตราพนักงานว่าง และเม่ือผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาท่ี
ธนาคารกําหนด ธนาคารจะประเมินขีดความสามารถหลัก และประเมินพฤติกรรม โดยต้องมีผลการประเมินใน
แต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานธุรการ ระดับ 4 หรือพนักงาน
บริหารท่ัวไป ระดับ 4 ตามเง่ือนไขการแต่งต้ังพนักงานของธนาคารท่ีกําหนดไว้ 
       ท้ังนี้ หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกท่ีได้รับการแต่งต้ังในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงาน
ธุรการ ระดับ 4 มีผลการประเมินในแต่ละด้านไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีธนาคารกําหนด ธนาคารจะไม่พิจารณา
แต่งต้ังเป็นพนักงานธุรการ ระดับ 4 หรือพนักงานบริหารท่ัวไป ระดับ 4 และธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ หรือ 
ถ้าธนาคารเห็นว่าควรให้ผู้นั้นปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานต่อไป ตามระยะเวลาท่ีธนาคารกําหนดก็ได้
และหากต่อมาผู้ช่วยพนักงานผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินขีดความสามารถหลักและการประเมินพฤติกรรมภายใน
ระยะเวลาท่ีธนาคารกําหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ 
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  ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการแต่งต้ัง ธนาคารจะข้ึนบัญชีสํารองไว้จนถึง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 
 
  อนึ่ง อย่าหลงเช่ือผู้ท่ีแอบอ้างและหรือกระทําการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ 
ในการเข้าทํางานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซ่ึงจะมีผลทําให้ถูกปรับตกในทุกข้ันตอน 
และจะถูกดําเนินคดีท้ังทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ท่ีเก่ียวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัคร
สอบเข้าทํางานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทํางานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็น
ผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
  หากธนาคารมีข้อสงสัยหรือมีเหตุการณ์อันเช่ือได้ว่ามีการทุจริต ธนาคารสามารถยกเลิก
การสอบหรือจัดให้มีการสอบใหม่ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 
 
 
        ประกาศ ณ วันท่ี   25   มกราคม  2556 
 
             ลงชื่อ     โยธิน   เพ่ิมพูล 
             (นายโยธิน  เพ่ิมพูล) 
      รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทําการแทน 
          ผู้จัดการ 
        ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ลําดับ สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา  
1 กฎหมายและการจัดการ 
2 การจัดการ 
3 การจัดการการคลัง 
4 การจัดการการเงิน 
5 การจัดการการตลาด 

6 การจัดการงานคลัง 
7 การจัดการงานบริหารระดับสูง 
8 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
9 การจัดการตลาด 
10 การจัดการท่ัวไป 
11 การจัดการท่ัวไปและการตลาด 

12 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
13 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล 
14 การจัดการสํานักงาน 
15 การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ 
16 การจัดการองค์การ 
17 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

18 การจัดการธุรกิจ 
19 การจัดการธุรกิจด้านการเงิน 
20 การเงินและเศรษฐศาสตร์ 
21 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
22 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
23 พัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง 

24 พัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน 
25 เศรษฐศาสตร์ 
26 เศรษฐศาสตร์การคลัง 
27 เศรษฐศาสตร์การเงิน 
28 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง 
29 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 

30 เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 
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ลําดับ สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา  
31 เศรษฐศาสตร์ธุกิจ แขนงวิชาธุรกิจการเงินและการธนาคาร 
32 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

33 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ 

34 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
35 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการ 
36 เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ 

37 เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 
38 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
39 สื่อเพ่ือการโฆษณาและการตลาด 
40 บริหารธุรกิจ-การตลาด 
41 บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการตลาด 
42 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 

43 นิเทศศาสตร์การตลาด 
44 เทคนิคทางการตลาด 
45 การสื่อสารการตลาดเพ่ือการพัฒนา 
46 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
47 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
48 การสื่อสารการตลาด 

49 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
50 การบริหารการตลาด 
51 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
52 การตลาดท่ัวไป 
53 การตลาด 
54 การจัดการท่ัวไปและการตลาด 

55 การจัดการการตลาด 
56 การโฆษณาและสื่อสารการตลาด 
57 การเงิน 
58 การเงินธุรกิจ 
59 การเงินและการคลัง 
60 การเงินและการธนาคาร 

61 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 
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ลําดับ สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา  
62 การเงินและการลงทุน 
63 การจัดการการเงิน 

64 การจัดการธุรกิจด้านการเงิน 
65 การธนาคารและการเงิน 
66 การบริหารการเงิน 
67 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร 
68 การบัญชีและการเงิน 
69 การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 

70 ธุรกิจการเงินและการธนาคาร 
71 บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการเงิน 
72 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี 
73 การบัญชี 
74 การบัญชีต้นทุน 
75 การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ 

76 การบัญชีบริหาร 
77 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
78 การสอบบัญชี 
79 ธุรกิจศึกษา(บัญชี) 
80 บริหารธุรกิจ-การบัญชี 
81 บัญชีการเงิน 

82 บัญชีต้นทุน 
83 บัญชีบริหาร 
84 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
85 วิชาชีพการบัญชี 
86 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
87 การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 

88 การประชาสัมพันธ์ 
89 การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
90 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
91 เทคโนโลยีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
92 นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ 
93 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ลําดับ สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา  
94 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
95 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 

96 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
97 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 
98 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
99 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
100 การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 
101 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

102 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
103 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
104 เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
105 องค์การและทรัพยากรมนุษย์ 
106 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเลขานุการ 
107 การเลขานุการ 

108 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
109 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร 
110 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ 

 


