
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานต าแหน่ง 

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทท่ี 1 (Call Center) ประจ าปีบัญชี 2560 
----------------------------------------------------- 

  
 ด้วยธนาคารจะด าเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ช่วย
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ 
และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารทางโทรศัพท์ งานรับแจ้งอายัดบัตร ATM การรับข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะจากลูกค้าทางโทรศัพท์ โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร   
  ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center)  เป็นต าแหน่งที่มิใช่
พนักงาน จ านวน 3 อัตรา  หากมีผู้ผ่านเกณฑม์ากกว่าอัตราที่ธนาคารก าหนด จะขึ้นเป็นบัญชีอัตราส ารอง 
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง (ส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 22 กันยายน 2560) 
  2.2 สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 ค า/นาท ี  
  2.3 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ด ี
  2.4 สามารถท างานเป็นกะ ตามท่ีธนาคารก าหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตาม
เอกสารแนบท้าย) 
  2.5 มีน้ าเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง 
  2.6 มีความม่ันคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ท่ีกดดัน เร่งรัด 
สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง 
  2.7 ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้ 
  2.8 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้ จะพิจารณา 
เป็นพิเศษ 
 
 3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  3.1 สัญชาติไทย เพศ ชาย/หญิง  
  3.2 อายุตั้งแต่ 18 - 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร) 
  3.3 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
(ยกเว้นได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบ าบัดรักษาของราชการ 
หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัย
แล้วว่าสามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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  3.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  3.5 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  3.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก
จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
  3.7 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 
  3.8 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
  3.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  3.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน 

 
4.  อัตราเงินเดือน 

ให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารก าหนด โดยให้รับเงินเดือนขั้นต้นของลูกจ้าง 

กลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐานกลุ่ม 4 เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

5. การรับสมัคร  
    5.1 ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง 

http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” 
เป็น ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทท่ี 1)  เท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ 
“สายงานที่สนใจ” ให้เลือก ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทท่ี 1)  ต าแหน่งเดียว  
โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในต าแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที ่
22 กันยายน 2560  เท่านั้น 

 5.2 ธนาคารจะคัดเลือกจากผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกใน ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้า
สัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทท่ี 1)  เพราะฉะนั้น ผู้ฝากประวัติจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของตนเองว่าตรงตามท่ี
ธนาคารก าหนดหรือไม่ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ฝากประวัติไม่สามารถ
เรียกร้องหรือโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 

 5.3 ให้ผู้ฝากประวัติตามข้อ 5.2 สั่งพิมพ์เอกสารแบบช าระค่าธรรมเนียมการสอบใน
กระดาษ A4 ทีเ่ว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant.com หลังจากท่ีไดเ้ปลี่ยนแปลง “สายงานที่สนใจ” 
เป็นต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทท่ี 1) หรือผู้ที่สมัครใหม่ ไปแล้ว 1 วัน จึงน าไป 
ยื่นช าระเงินที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ในเวลาท าการของธนาคาร 
ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กันยายน 2560  ในเวลาท าการของธนาคารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท 
  2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท 
 5.4 ผู้ฝากประวัติที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด 

ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) และ
สามารถตรวจสอบผลการช าระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.ibaacapplicant.com ภายใน  2 วันท าการ
หลังจากการช าระเงิน  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่า
คุณสมบัติของผู้ฝากประวัติท่านใดไม่ตรงตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบ 
ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้ 

 

http://www.irecruitbaac.com/
http://www.ibaacapplicant.com/
http://www.ibaacapplicant.com/
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 ทั้งนี้  ผู้ฝากประวัตจิะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการ

สมัคร หากมีการแก้ไขหรือลบข้อมูล ธนาคารจะถือวันที่สมัครสุดท้ายเป็นส าคัญ การสมัครสอบจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืน
เงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 5.5 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการ 
สอบข้อเขียน โดยแจ้งสถานที่สอบและท่ีนั่งสอบ  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560  ทางเว็บไซต ์ 
http://www.baac.or.th/content-job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  
ไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334 - 5 ภายในระยะเวลา  
2 วันท าการ นับจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยธนาคารขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิใด ๆ มิได้ 

 
6.  การสอบคัดเลือก 

  ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โดยธนาคาร
ก าหนดการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ท่ี 15 ตุลาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้  
  6.1 การสอบข้อเขียน  (75 ข้อ 100 คะแนน)  ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง 
   ผู้มีสิทธิสอบต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์  การคิดวิเคราะห์และเหตุผล  ความสามารถทางด้านภาษาไทย  ความสามารถ
ทางมิติสัมพันธ์ และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ) โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
หากมีผู้ผ่านเกณฑ์จ านวนน้อย ไม่เพียงพอกับจ านวนที่ธนาคารต้องการ สามารถพิจารณาลดหย่อนคะแนนลงได้ 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้ 
  ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือก  
โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ 
  6.2 การทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
   6.2.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัสด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ และผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องพิมพ์ดีดได้ไม่น้อยกว่า 25 ค า/นาท ี
   6.2.2 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 6.2.1 จะต้องเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
MS-Word และ MS-Excel ตามแบบท่ีธนาคารก าหนด และต้องผ่านเกณฑ์แต่ละโปรแกรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  6.3 การสอบสัมภาษณ์ 
   6.3.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของธนาคาร 
ต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
   6.3.2 ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องท าแบบทดสอบความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) และต้องมีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
 7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  7.1 การประกาศผลสอบข้อเขียนและการสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จะเรียงตาม 
เลขประจ าตัวสอบ 
 
 
 

http://www.baac.or.th/content-job.php
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  7.2 การประกาศผลสอบคัดเลือก จะเรียงล าดับคะแนนสัมภาษณ์ กรณีผู้ผ่านเกณฑ์มี
คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจัดล าดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงล าดับทีละปัจจัย ดังนี้ 
   ปัจจัยที่ 1 คะแนนการสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมการสอบข้อเขียนเท่ากัน 
ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นล าดับถัดไป 
   ปัจจัยที่ 2 คะแนนสอบพิมพ์ดีด โดยหากมีคะแนนการสอบพิมพ์ดีเท่ากัน ธนาคารจะ
พิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นล าดับถัดไป 
   ปัจจัยที่ 3 คะแนนการใช้ MS-Word โดยหากมีคะแนนสอบการใช้ WS-Word 
เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นล าดับถัดไป 
   ปัจจัยที่ 4 คะแนนสอบการใช้ MS-Excel โดยหากมีคะแนนสอบการใช้ MS-Excel 
เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 5 เป็นล าดับถัดไป 
   ปัจจัยที่ 5 เลขประจ าตัวสอบ 
 

8. ระยะเวลาการจ้าง 
     สัญญาการจ้างรายปี มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน หากไม่ผ่านการทดลอง

ปฏิบัติงาน ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได ้
 
 9. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 
 9.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องทุกประการ หากปรากฏว่า
คุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือใน
กรณีท่ีด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 9.2 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การท าหนังสือค้ าประกัน สืบ
ประวัติตามที่ธนาคารก าหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา กยศ. กรอ. (ถ้ามี) พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเลิก
จ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเรียงล าดับคะแนนมากไปหาน้อย จ านวน 3 อัตราส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ
การเรียกตัวธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 9.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก 
 9.4 กรณีส่วนงานอื่นภายในธนาคารมีความต้องการผู้ช่วยพนักงานลูกจ้างประเภทที่ 1  
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ที่อยู่ในบัญชีส ารองที่เหลือเข้ารับการคัดเลือก
เพ่ิมเติมตามล าดับ 
   
 10. การทดลองปฏิบัติงาน 
    ก าหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลอง
ปฏิบัติงานต้องมีคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุ
แต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลอง
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการ
ทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป 
หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ 2  ธนาคารสามารถเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 
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 อนึ่ง อย่าหลงเชื่อผู้ท่ีแอบอ้างและหรือกระท าการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือใน
การเข้าท างานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซ่ึงจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกข้ันตอน 
และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัคร
สอบเข้าท างานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลักจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ.2560 
 
                      (ลงชื่อ)        โชค  น้อยศิริ 
                                    (นายโชค  น้อยศิริ) 
                       ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ท าการแทน 
                                         ผู้จัดการ 
                     ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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     เอกสารแนบท้าย 
 
 

ตารางปฏิบัติงาน Call Center 
 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานแบบ 
(คาบเวลาเป็นกะ) 

ปฏิบัติงานแบบ 
(เวลาปกติ) 

เวลา 06.00 – 14.00 น. เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เวลา 14.00 – 22.00 น.  
เวลา 22.00 – 06.00 น.  

 
 
               ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า 


