(สำเนำ)
ประกำศกรมศุลกำกร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
----------------------------------ด้ว ยกรมศุล กากร ประสงค์จ ะรับ สมัค รสอบคัด เลือ กบุค คลเพื่อ จ้า งเป็น ลูก จ้า งชั่ว คราว
กรมศุลกากร จานวน 3 ตาแหน่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตรำค่ำจ้ำง จำนวนตำแหน่งว่ำง และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.2 ศุลการักษ์
1.3 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็ น ผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็ น ผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
/(9) เป็นผู้เคย...

-2(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็ นผู้ เคยกระทาการทุ จริ ต ในการสอบเข้ ารั บราชการ หรื อเข้าปฏิ บัติ งาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ
(11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่
หมำยเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้
เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
3. กำรรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทำงอินเตอร์เ น็ต ตั้งแต่วัน ที่
14 กันยำยน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อ พิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินในภายหลัง
ในกรณีไ ม่ส ามารถพิม พ์แ บบฟอร์ม การชาระเงิน หรือ บัน ทึก ข้อ มูล ได้ ผู้ส มัค ร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่ว ประเทศ ตั้งแต่วัน ที่ 14 กัน ยำยน 2558 ถึงวัน ที่ 1 ตุลำคม 2558 ภายในเวลาทาการ
ของธนาคาร โดยผู้ส มัค รสอบจะต้อ งชาระค่า ธรรมเนีย มการให้บ ริก ารของธนาคารในการสมัค ร สอบ
ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้กับธนาคารผู้ให้บริการ จานวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร
ของธนำคำรในกำรสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว
/3.3 ผู้สมัครที่...

-33.3 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารในการสมัครสอบแล้วจะได้รับ
เลขประจาตัว สอบ โดยจะกาหนดเลขประจาตัว สอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียม การให้บริการ
ของธนาคารในการสมั ครสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิ มพ์ ใบสมั ครที่ มี เลขประจ าตั วสอบหลั งจากช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 2 วันทาการ ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th
3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
(2) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่ำนั้น เมื่อเลือกแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กาหนดในแต่ละตาแหน่ง
(3) ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสาหรั บ
ตาแหน่ง ตามประกาศรับ สมัครสอบแข่ง ขัน ในข้อ 2.2 โดยต้อ งเป็น ผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ
จำกผู้มีอำนำจอนุมัติของสถำนศึกษำนั้น ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 30 กันยำยน 2558 ทั้งนี้ ผู้ที่
จะถือว่าเป็ น ผู้ สาเร็ จ การศึกษาตามหลั กสู ตรของสถานศึก ษาใดนั้น จะถือ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บ
ที่เกี่ย วกับ การสาเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั กสู ตรของสถานศึ กษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
(4) ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอก
ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
(5) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้อง
กรอกรายละเอีย ดต่า งๆ ในใบสมัค รให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จาก
ผู้ส มัครสอบไม่ว่า ด้ว ยกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่ง ที่ส มัครสอบ อันมีผ ลทาให้
ผู้ส มัค รสอบไม่มีสิท ธิ์ส มัค รตามประกาศรับ สมัค รสอบดัง กล่า ว กรมศุล กากรจะถือ ว่า การรับ สมัค รสอบ
และการเข้า รับ การสอบคัด เลือ กครั้ง นี้เ ป็น โมฆะสาหรับ ผู้นั้น และจะไม่คืน ค่า ธรรมเนีย มการให้บ ริก าร
ของธนาคารในการสมัครสอบ
ในกรณีเลขประจำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐำนกำรแสดงตน
เพื่อเข้ำห้องสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลำและสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
กำรสอบ
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลำคม 2558 ณ ชั้น P อำคำร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา
คลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
5. หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก
วิธีก ารสอบคัด เลือ กเพื่อ จ้างเป็นลูก จ้า งชั่ว คราว ประกอบด้ว ย หลักสูตรการทดสอบ
ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้

/หลักสูตร...

-4หลักสูตร
1. ภำคควำมรู้ทั่วไป
และควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะตำแหน่ง

วิธีกำรสอบ
สอบข้อเขียน
(1) ความรู้ทั่วไป
(๒) ความรู้ เกี่ ยวกั บกฎหมายและระเบี ยบ
ปฏิบัติของทางราชการ
(3) ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร
(4) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
(5) ความรูเ้ กี่ยวกับภาษาอังกฤษ
(6) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

2. ภำคควำมเหมำะสม 2.1 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย
กับตำแหน่ง
(๑) ว่ำยน้ำ
- ชำย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน
- หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน
(๒) วิ่ง
- ชำย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที
ถือว่าผ่าน
- หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน
2.2 สอบสัมภำษณ์

คะแนนเต็ม
ตำแหน่ง
100 คะแนน ทุกตาแหน่ง

ผ่าน/ไม่ผ่าน ศุลการักษ์

100 คะแนน ทุกตาแหน่ง

6. เกณฑ์กำรตัดสิน
6.1 การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน ในทุกตาแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้า สอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งต่อไป
6.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
6.2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เฉพาะตาแหน่งศุลการักษ์ โดยการทดสอบ
ว่ายน้าและวิ่ง ใช้เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้าตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่ง
ต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายทั้ง 2 ประเภท จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ต่อไป
6.2.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทุกตาแหน่ง)
ผู้สมัครสอบทุกตาแหน่ง สอบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบในแต่ละภาคตามที่กาหนด
จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภำคไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

/7. กำรประกำศ ...

-57. กำรประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลาดับผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง มากกว่า เป็น ผู ้อ ยู่ใ นล าดับ สูง กว่า ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ ผู้ได้รับ
หมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
การขึ้น บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
8. เงื่อนไขกำรจ้ำง
8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
อัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ
8.2 ผู้ส อบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่ว คราวรายเดือนของกรมศุล กากร
จะต้อ งทาสัญ ญาเพื่อ ประกัน การปฏิบัติง านเป็น ระยะเวลาไม่น้อ ยกว่า 1 ปี ในตาแหน่ง ที่ไ ด้รับ การจ้า ง
และกรมศุลกากรจะใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ จ้างให้ดารงตาแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตรงกับตาแหน่งที่เปิดสอบ โดยกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกตาแหน่งที่จะทาการจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)

จาเริญ โพธิยอด
(นายจาเริญ โพธิยอด)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

บัญชีแนบท้ำย ประกำศกรมศุลกำกร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2558

.

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตรำค่ำจ้ำง จำนวนตำแหน่งว่ำง และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1.1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตรำว่ำง
จานวน 24 อัตรา
อัตรำค่ำจ้ำง
9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือ
เป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
ตรวจทานหนั งสื อ การตรวจสอบหรื อเปลี่ ยนแปลงรายการและเก็บรั กษา
เอกสารสาคัญของทางราชการ
3. รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ห รือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
1.2 ตำแหน่ง
ศุลการักษ์
อัตรำว่ำง
จานวน 6 อัตรา
อัตรำค่ำจ้ำง
9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุ ณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกล
และซ่อมบารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือ
เป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ง านศุ ล กากร ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม
การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษี
อากร และการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
/ 1.3 ตำแหน่ง...

-21.3 ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตรำว่ำง
จานวน 1 อัตรา
อัตรำค่ำจ้ำง
11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชา
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิช าวิจิตรศิล ป์ หรือสาขาวิช า
การออกแบบ หรือ สาขาวิช าเทคโนโลยีร ะบบเสีย ง หรือ สาขาวิช า
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิ ดีทัศน์ หรือสาขาวิช าเทคโนโลยีศิล ปกรรม
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือ
เป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติง านเกี่ย วกับ จัด ทาแผนภาพ แผนภูมิ กร๊า ฟ โปสเตอร์แ ผนที่
และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม
และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย
ภาพยนตร์ เครื่ อ งฉายภาพนิ่ ง เครื่ อ งเสี ย งต่ า ง ๆ เพื่ อ ประกอบ
การประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่าง ๆ
3. เก็บรักษาซ่อมบารุงโสตทัศนูปกรณ์
4. ติด ตามและรวบรวมการจัด ทารายงานผลการปฏิบัติง าน นาเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา

