
 
 

ประกาศธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เรื่อง  การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ต าแหน่ง นิติกร ระดับ 4 

--------------------------------------- 
   

ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก 
เพ่ือเป็นพนักงานต าแหน่ง นิติกร ระดับ 4 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
      
  1.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติในงานด้านกฎหมาย ด้านนิติกรรม 
ตลอดจนการด าเนินงานเกี่ยวกับคดีของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของธนาคาร 
 
  2.  ประมาณการความต้องการ  จ านวนความต้องการประมาณ 15 อัตรา  
  
 3.  คุณสมบัติทั่วไป 

 3.1  เพศ ชาย/หญิง   
 3.2  มีสัญชาติไทย 

       3.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       3.4  เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
       3.5  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ 
จิตฟั่นเฟือน ไมส่มประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็น
ที่รังเกียจแก่สังคม  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการ
รับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษ
สุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอ่ืนที่
ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
       3.6  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       3.7  ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
       3.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก
จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอ่ืน 

     3.9  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี 
       3.10  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
       3.11  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 3.12  ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน  
 3.13  ปัจจุบันไม่ด ารงต าแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป 
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4.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  4.1  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565)  
  4.2  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์   
(ภายในวันที ่21 ตุลาคม 2565) จากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ    
  4.3  สามารถปฏิบัติงานประจ าจังหวัดที่ก าหนดได้  
   4.4  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น  
Word/ Excel/ PowerPoint เป็นต้น 
   4.5  หากมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ทนายความ หรือนิติกร จะได้รับการพิจารณา  
เป็นกรณีพิเศษ  
   4.6  หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีผลคะแนน
การสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน 
   4.7  เป็นผู้สมัครผ่านเว็บไซต์  https://baac.thaijobjob.com โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 
วันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 และสามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2565  
ภายในเวลา 22.00  น. เท่านั้น  
 

5.  การรับสมัครการสอบ 
  5.1  ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com                                                                                                                                
    5.2  ผู้สมัครควรศึกษาประกาศของธนาคารก่อนท าการสมัครสอบ     
    5.3  ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารก าหนดและเลือกต าแหน่ง นิติกร ระดับ 4  

โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัครให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ต่อผู้สมัครเองตามวันเวลาที่ธนาคารก าหนด  

 5.4  พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินแบบ QR Code สามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น   
Mobile Banking ทุกธนาคาร (ตั้งแต่วันที ่12 - 25 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 22.00 น.เท่านั้น) โดยมี
รายละเอียดดังนี้   

   1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท  
   2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการเสริม SMS 50 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    5.5  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครสอบได้หลังจาก
ช าระค่าธรรมการสอบ  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่า
คุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกข้ันตอน 
หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้  

    5.6  ธนาคารจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสถานที่สอบอีกครั้งภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8336, 8334  
โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ 
มิได้  
 

https://baac.thaijobjob.com/
https://baac.thaijobjob.com/
https://baac.thaijobjob.com/
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6.  การสอบคัดเลือก 
   ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยธนาคาร
จะแจ้งก าหนดการสอบข้อเขียนอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดการสอบดังนี้  
  6.1  สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) เข้าสอบทุกคน    
        (100  คะแนน) 
  6.2  การสอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง  เข้าสอบทุกคน  (100  คะแนน) 
  6.3  การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน) (100  คะแนน)   

     6.4  การทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน)  
      ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือก โดย 
ไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ 
 
  7.  เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ 

 7.1  ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจ านวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์
คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผล โดยจะพิจารณาลดเกณฑ์คะแนนข้อเขียนตามล าดับดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
 ล าดับที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง   

     7.2  การสอบสัมภาษณ์ จะด าเนินการสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเท่านั้น  
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมี
เอกสารการสมัครครบถ้วนก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน   

        7.3  การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์ 
การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้ 
 
  8.  การประกาศผลการสอบ  

    8.1  ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์จะเรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ  
8.2  การประกาศผลการสอบคัดเลือก ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ 

การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงล าดับตามคะแนนรวมได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป, วิชาเฉพาะต าแหน่งและ
การสอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงล าดับ
ทีละปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยท่ี  1  คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคาร
จะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นล าดับถัดไป 

ปัจจัยท่ี  2  คะแนนวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ 
เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นล าดับถัดไป 

ปัจจัยท่ี  3  คะแนนวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้
ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นล าดับถัดไป  

ปัจจัยท่ี  4  เลขประจ าตัวสอบ 
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  ทั้งนี้ ธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัยธนาคาร
ก าหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด โดยใช้เลขประจ าตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงล าดับก่อนหลัง และธนาคาร
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพ่ิมเติมจากจ านวนความต้องการ 
 
 9.  อัตราเงินเดือน  
      ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 และ 
ให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  
            10.  เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน  
  10.1  ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศธนาคาร  
ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ จะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบ      
ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

  10.2  ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานต าแหน่ง  
นิติกร ระดับ 4 ประจ า ฝกม. (ฝ่ายกฎหมาย) โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงล าดับตามอัตราว่างหรือความจ าเป็น 
ของส่วนงาน หากถึงล าดับแล้วผู้อยู่ในบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานระดับ 4 ไม่พร้อมที่จะไป
ปฏิบัติงานในส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านการ
สรรหาคัดเลือกล าดับถัดไป ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกสามารถรอการแต่งตั้งได้เพียง 1 ครั้ง โดยไม่มีการ
น าไปต่อท้ายบัญชี ยกเว้น ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกไม่ประสงค์ท่ีจะไปปฏิบัติงาน ให้ถือว่าสละสิทธิ์  
และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีส ารอง 
       10.3  ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารต้องผ่านการตรวจสุขภาพ  
การท าหนังสือค้ าประกัน สืบประวัติตามที่ธนาคารก าหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร พร้อมทั้งต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518  หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที  โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
  10.4  กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่  
วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่งเพ่ือเข้ารับการพิจารณา และเรียกตัว  
ผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงล าดับ  
  10.5  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น ๆ  
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ สามารถปฏิบัติงานประจ าจังหวัดที่ก าหนดได้ ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องยอมรับ 
เงื่อนไขการไปปฏิบัติงานดังกล่าวโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
  10.6  หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกแสดงความประสงค์ท่ีจะไปปฏิบัติงาน 
ในส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น แต่ไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์  
และธนาคารจะตัดสิทธิ์ออกจากบัญชีส ารอง 
 

ส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะข้ึนบัญชีส ารองไว้
จนถึงวันที ่1 ตุลาคม 2567 
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11.  เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน 
      ก าหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการ

ประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลอง
ปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณา 
บรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลอง
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมอีกไม่เกิน 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผล
การทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป  
หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

การเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าผลการพิจารณาของ
ธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถน ามาโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 
 
  ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระท าการใด ๆ ว่าสามารถ 
ให้ความช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซ่ึงจะมีผลท าให้ถูกปรับ
ตกในทุกข้ันตอน และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริต 
จะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าท างานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. แล้ว  
จะถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 
 

ประกาศ ณ วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 
 

                                 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
  

             (ลงชื่อ)    เชษฐา  แหล่ป้อง 
(นายเชษฐา  แหล่ป้อง) 

ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าการแทน 
ผู้จัดการ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 


