
 

   
 
 
 

(ส ำเนำ) 
ประกำศกรมศุลกำกร 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ครั้งที่ 2   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

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

  ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กรมศุลกากร จ านวน 3 ต าแหน่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้ 

  1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร  อัตรำค่ำจ้ำง  จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง  และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
    1.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ  
 1.2 ศุลการักษ ์ 
 1.3 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  

 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

  2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
       (1) มีสัญชาติไทย 
       (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
    ข. ลักษณะต้องห้าม 

    (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
       (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

    (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   

/(9) เป็นผู้เคย... 
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   (9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ 

ตามกฎหมายอื่น 
(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน       

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
เพราะทุจริตต่อหน้าที ่

   หมำยเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย 
      ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมศุลกากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและไม่อาจให้
เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501  และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

   รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
  3. กำรรับสมัครสอบ 
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 
14 กันยำยน 2558 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 
 (1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

 (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  

 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม
การช าระเงินในภายหลัง        
 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู ้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
 3.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยำยน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลำคม 2558 ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร โดยผู้สมัครสอบจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารในการสมัครสอบ
ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้กับธนาคารผู้ให้บริการ จ านวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)        
  ทั้งนี้ กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำร
ของธนำคำรในกำรสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว  

/3.3 ผู้สมัครที่... 
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 3.3 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการของธนาคารในการสมัครสอบแล้วจะได้รับ      
เลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ของธนาคารในการสมัครสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบหลังจากช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 2 วันท าการ ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

 3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร  
 (1) ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 (2) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต ำแหน่งเท่ำนั้น เมื่อเลือกแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง 
 (3) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ
จำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติของสถำนศึกษำนั้น ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 30 กันยำยน 2558 ทั้งนี้ ผู้ที่
จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ 

 (4) ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอก
ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  

 (5) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  โดยผู้สมัครสอบจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครสอบดังกล่าว กรมศุลกากรจะถือว่าการรับสมัครสอบ
และการเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั ้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ของธนาคารในการสมัครสอบ  

 ในกรณีเลขประจ ำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐำนกำรแสดงตน
เพื่อเข้ำห้องสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด  

4. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
กำรสอบ 

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน 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 
    วิธีการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย  หลักสูตรการทดสอบ

ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 

 

 

 /หลักสูตร... 
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หลักสูตร วิธีกำรสอบ คะแนนเต็ม ต ำแหน่ง 

1. ภำคควำมรู้ทั่วไป 
และควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะต ำแหน่ง 

สอบข้อเขียน  
        (1) ความรู้ทั่วไป 
        (๒) ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ 

ปฏิบัติของทางราชการ 
        (3) ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร  
         (4) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
        (5) ความรูเ้กี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
         (6) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ           

100 คะแนน ทุกต าแหน่ง 

2. ภำคควำมเหมำะสม
กับต ำแหน่ง 

2.1 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 
     (๑) ว่ำยน้ ำ 
        - ชำย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที  ถือว่าผ่าน 
         - หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน 
     (๒) ว่ิง 
         - ชำย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที 

ถือว่าผ่าน 
        - หญงิ 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ศุลการักษ์ 

2.2 สอบสัมภำษณ์ 100 คะแนน ทุกต าแหน่ง 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน   
 6.1 การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน ในทุกต าแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป 
 6.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
  6.2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เฉพาะต าแหน่งศุลการักษ์ โดยการทดสอบ
ว่ายน้ าและวิ่ง ใช้เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้ าตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่ง
ต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายทั้ง 2 ประเภท จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ต่อไป 
  6.2.2 การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทุกต าแหน่ง) 
  ผู้สมัครสอบทุกต าแหน่ง สอบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบในแต่ละภาคตามที่ก าหนด
จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 60  
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7. กำรประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
      กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงล าดับผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู ้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้าคะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
หมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
       การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

8.  เงื่อนไขกำรจ้ำง  
      8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
อัตราค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ  
                        8.2 ผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกรมศุลกากร 
จะต้องท าสัญญาเพื่อประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในต าแหน่งที่ได้รับการจ้าง 
และกรมศุลกากรจะใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้  จ้างให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตรงกับต าแหน่งที่เปิดสอบ โดยกรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกต าแหน่งที่จะท าการจ้าง 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   2   กันยายน  พ.ศ. 2558 
 
      (ลงชื่อ)      จ าเริญ  โพธิยอด 

           (นายจ าเริญ  โพธิยอด) 
      รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

        อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีแนบท้ำย ประกำศกรมศุลกำกร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ครั้งที่ 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
       ลงวันที ่  2   กันยำยน  พ.ศ. 2558                               . 

 
1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร อัตรำค่ำจ้ำง จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1.1 ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  อัตรำว่ำง จ านวน 24 อัตรา 
  อัตรำค่ำจ้ำง 9,400 บาท 
  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ 
              เดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ 

หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือ
เป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง 

ตรวจทานหนังสือ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา
เอกสารส าคัญของทางราชการ 

3. รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม  

4. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

 
 1.2 ต ำแหน่ง ศุลการักษ ์
  อัตรำว่ำง จ านวน 6 อัตรา 
  อัตรำค่ำจ้ำง 9,400 บาท 
  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกล
และซ่อมบ ารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสาขาวิชาก่อสร้าง 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ    
ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือ
เป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุม        

การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษี
อากร และการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร 

2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 
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 1.3 ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
  อัตรำว่ำง จ านวน 1 อัตรา 
  อัตรำค่ำจ้ำง 11,500 บาท 
  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชา
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชา
การออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง  หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือ
เป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดท าแผนภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์แผนที่

และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ  

2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย
ภาพยนตร์  เครื่ องฉายภาพนิ่ ง เครื่ องเสียงต่ าง ๆ เพ่ือประกอบ 
การประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมต่าง ๆ  

3. เก็บรักษาซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์  
4. ติดตามและรวบรวมการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน น าเสนอ

ต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้บังคับบัญชา 
 
 

 


