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ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน
ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักแผนงานและการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
และฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล ประจาปีบัญชี 2562
----------------------------------------------------ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 อัตรา สานักแผนงานและการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
จานวน 1 อัตรา และฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล จานวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 ผู้บริหารทีม ระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลระบบงาน Promptpay ระบบโอนเงิน Credit Transfer ระบบ Bill Payment
ระบบ E – Donation ระบบที่เชื่อมต่อกับ ITMX และระบบที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการกลาง (Switch) อื่น ๆ
ระบบ ATM ระบบ CDM ระบบ Base24 และระบบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ประสานงาน ติดต่อ ติดตาม
ตรวจสอบ และทางานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับธนาคาร ประสานงาน Vender หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกธนาคารเพื่อกาหนด Requirement
สาหรับการพัฒนาหรืองานจ้างพัฒนา
1.2 ผู้บริหารทีม ระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาสานักแผนงานและการรักษาความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริหารทีมงาน Security Operation Center (SOC) ให้สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบ
ความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับสารสนเทศของธนาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล ตรวจสอบ
สนับสนุน และขับเคลื่อนงานความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับสารสนเทศของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ประสานงาน ติดต่อ ติดตาม ตรวจสอบ และทางานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
เพื่อตรวจจับ วิเคราะห์ และดาเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้เป็นไปตาม SLA
ที่กาหนด เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทางานประจาวันอย่างถูกต้อง และจัดทารายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
1.3 ผู้บริหารทีม ระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
กากับ ควบคุม ติดตามดูแลการดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ และกาหนดเป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนงานที่รับผิดชอบ จัดทาแผนธุรกิจและกลยุทธ์สาหรับผลิตภัณฑ์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เครือข่ายผู้ให้บริการ ระบบบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และกลยุทธ์
การป้องกันการฉ้อฉลและป้องกันเหตุผิดปกติ ตลอดจนขยายเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และดิจิทัลของธนาคาร พัฒนาฐานข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินงานให้มีความถูกต้องและทันสมัยตลอดจนสามารถนาข้อมูล
ไปสร้าง พัฒนา ผลิตภัณฑ์/ช่องทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของธนาคารให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจของธนาคาร
กาหนดวิธีปฏิบัติที่สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบการปฏิบัติของส่วนงาน
ตลอดจนการประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
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1.4 พนักงานธุรกิจดิจิทัล ไม่เกินระดับ 7 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
ศึกษา ออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือช่องทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสอดคล้อง
กับธุรกิจของธนาคาร วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางการตลาด
ดาเนินการบริหารฐานข้อมูลทางการตลาดให้มีความถูกต้องและทันสมัย ร่วมจัดทาแผนธุรกิจ กลยุทธ์และกาหนดเป้าหมาย
สาหรับผลิตภัณฑ์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ตลอดจนขยายเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เครือข่ายผู้ให้บริการ และระบบการบริการต่าง ๆ
ที่อยู่ในความรับชอบ การกาหนดแผนงาน ติดตาม และแนวทางการป้องกันการฉ้อฉลและป้องกันเหตุผิดปกติ จัดทา
ข้อกาหนด ระเบียบ การปฏิบัติงานของธนาคาร ตลอดจนการประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ผู้บริหารทีม ระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 1 อัตรา
2.1.1 อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
2.1.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2563)
2.1.3 มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์พัฒนาซอฟต์แวร์ และบริหารระบบสารสนเทศ
ในด้านผู้วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน และบริหารจัดการฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 7 ปี
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ PCIDSS CMMI ISO20000 ISO27001
2.1.6 มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสถาบันการเงิน
2.1.7 มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับ Promtpay, Credit Transfer,
Bill Payment, E-Donation, ATM, Base24, CDM
2.1.8 มีประสบการณ์ด้าน Coding Program, SQL, NoSQL
2.1.9 สามารถทางานในรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง หรือพร้อมปฏิบัติการเมื่อมีเหตุจาเป็น
2.1.10 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ
TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 510 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 64 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS
ไม่น้อยกว่า 5.0 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
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2.2 ผู้บริหารทีม ระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาสานักแผนงานและการรักษาความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ จานวน 1 อัตรา
2.2.1 อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
2.2.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2563)
2.2.3 มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network)
ระบบ IT Security หรือระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) ไม่น้อยกว่า 7 ปี
2.2.4 มีความรู้และประสบการณ์การใช้ Security Tools ต่างๆ เช่น SIEM,
Log Collector, WAF และอื่นๆ
2.2.5 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ Incident Response Plan
(IRP), Disaster Recovery Plan (DRP) และ Business Continuity Management (BCM)
2.2.6 มีความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2.7 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Security Framework และมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ เช่น ISO 27001, COBIT, PCI DSS หรือ NIST
2.2.8 หากมีใบรับรองด้าน Security Framework และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
สารสนเทศต่างๆ เช่น CompTIA Security+, CCNA, CEH, CND, ECSA, LPT, CGIA, CISSP, CISA, CISM, CRISC,
CGEIT, CSX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2.9 สามารถทางานในรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง หรือพร้อมปฏิบัติการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภัยคุกคามสารสนเทศ
2.2.10 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ
TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 510 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 64 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS
ไม่น้อยกว่า 5.0 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
2.3 ผู้บริหารทีม ระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล จานวน 3 อัตรา
2.3.1 อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
2.3.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
(นับถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
2.3.3 มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจหลักงานธนาคาร (Core Business) และมี
ประสบการณ์ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร การจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 7 ปี
2.3.4 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน Finance Technology และการประยุกต์ใช้,
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล, ด้านระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานคอมพิวเตอร์
2.3.5 มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางบริการ Digital Banking
2.3.6 มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความมั่นคง (Security)
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2.3.7 มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล
และทักษะในการจัดทาแผนงาน การเขียนรายงาน และสรุปรายงาน
2.3.8 หากมีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล เช่น WEKA,
Power BI, Tableau เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.3.9 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ
TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 510 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 64 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS
ไม่น้อยกว่า 5.0 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
2.4 พนักงานธุรกิจดิจิทัล ไม่เกินระดับ 7 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
จานวน 1 อัตรา
2.4.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
2.4.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
(นับถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
2.4.3 มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจหลักงานธนาคาร (Core Business) และมี
ประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร การบริการดิจิทัล หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมธนาคาร
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.4.4 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน Finance Technology และการประยุกต์ใช้,
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล, ด้านระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์
2.4.5 มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางบริการ Digital Banking
2.3.6 มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความมั่นคง (Security)
2.4.7 มีทักษะในการจัดทาแผนงาน การเขียนรายงาน และสรุปรายงาน
2.4.8 ต้องมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ
TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS
ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์
หรือได้ผ่านการบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด
ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
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3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน
3.12 ปัจจุบันไม่ดารงตาแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส.
4. การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใด
ไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการ
จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจ
ตาแหน่ง “ผู้บริหารทีม ระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ “ผู้บริหารทีม
ระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาสานักแผนงานและการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ” หรือ
“ผู้บริหารทีม ระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล” หรือ “พนักงานธุรกิจดิจิทัล ไม่เกินระดับ 7
ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล” เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สาหรับผูท้ ี่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตาแหน่ง “ผู้บริหารทีม
ระดับ 10 ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ “ผู้บริหารทีม ระดับ 10 ปฏิบัติงาน
ประจาสานักแผนงานและการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ” หรือ “ผู้บริหารทีม ระดับ 10
ปฏิบัติงานประจาฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล” หรือ “พนักงานธุรกิจดิจิทัล ไม่เกินระดับ 7 ปฏิบัติงานประจาฝ่าย
ปฏิบัติการดิจิทัล” เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2563 ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6
ทั้งนี้ หากมีจานวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้
5. การคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และผู้สมัครต้องนาเสนอประวัติการทางาน
ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง โดยให้นามาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วน
ภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคาร
โดยธนาคารจะทาการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนาผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาผลการคัดเลือก
ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคาร
เป็นที่สุดและผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกาหนดเลข
ประจาตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร
ไม่สามารถโต้แย้งได้
6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามลาดับคะแนนสอบ
สัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจัดลาดับจากเลขประจาตัวสอบ
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกตามลาดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน
7. อัตราเงินเดือน
ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกาหนด
อัตราค่าจ้างของธนาคาร
8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ธนาคาร และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว
ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงตามลาดับตามอัตราว่าง
ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ฯ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกาหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร
พร้อมทั้งจัดทาหนังสือค้าประกันตามที่ธนาคารกาหนด
8.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ และตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ฯ สาหรับผู้ผ่านเกณฑ์ฯ แต่ยังไม่ได้เรียกตัว
มาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกในบัญชีสารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกาหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้
โดยไม่เรียงลาดับ
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9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลอง
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน
ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็น
และเหตุผลพร้อมจัดทาแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
เป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดทาบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารกาหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี
หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหา
คัดเลือกที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้นๆ ของส่วนงานที่บรรจุแต่งตั้งไม่น้อยกว่า
5 ปี ยกเว้นกรณีได้รับการสอบเลื่อนตาแหน่ง
ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทาการใด ๆ ว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทาให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน
และจะถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563
(ลงชื่อ)
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