ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชี)
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
ด้วยเงิน รายได้ส ถานศึก ษาหรือ เงิน งบประมาณ ฉะนัน้ อาคัยอำนาจตามคำสัง่ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที, ๑๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒£๔๖ เรือ่ ง มอบอำนาจเกีย่ วกับลูกจ้างชัว่ คราวให้หวั หน้า
สถานศึกษา สังกัดสำน้กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอำนาจดำเนินการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีว ศึก ษา จึงประกาศรับ สมัค รคัด เลือ กบุค คลเป็น เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ ด้ว ยเงิน รายได้ส ถานศึก ษาหรือ
เงินงบประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่บรรจุและแต่งตั้ง

๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ (งานบัญชี)
จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๗,๖๗๐ บาท/เดือน ค่าครองชีพ ๑ - ๓ เดือนแรกได้รบั
๑,0๐0 บาท
ค่าครองชีพ ๔ -๖ เดือนได้รับ
๑,๔๐๐ บาท
หลังจาก ๖ เดือนได้รับ
๒,๓๓๐ บาท
๑.๓ ธุรการนอกเวลาราซการตัง้ แต่เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.
ได้รบั ค่าตอบแทนวันละ ๑๐๐ บาท (เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ ในวันทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนเท่านัน้ )

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๒.๑ มีลญ
ั 'ซาติ'ไทย
๒ ๒ อายุ'ไม่ตํา่ ก'ว่า ๑๘ ปีบริบรู ณ์
๒.๓ เป็นผูเ้ ลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากพัเริยเ์ ป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสทุ ธิใ้ จ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ไม่เคยเป็นผูต้ อ้ งรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถีงทีส่ ดุ ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที!่ ด้กระทำโดยประมาทและความผิดลหโทษ

๓. คุณสมบัตเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ คังนี้
๓.© เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชี)

๓ ๑.๑ เพศชาย/หญิง
๒ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (สาขาวิชาการบัญชี)
๓.๑.๓ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์!ด้เป็นอย่างดี

๓ .๑ .

๔ . เอ ก ส า ร แ ล ะ .

๔. เอกสารและหลักฐานทีใ่ ช้ในการสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไมใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิว้ จำนวน ๑ รูป
๔.๒ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบแสดงผลการเรียน หรือ หนังสือรับรองวุฒิ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ บัตรประจำตัวประซาซน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔. วันเวลาและสถานทีร่ บั สมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตัง้ แต่วนั ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราซการสมัครไต้ทง่ี านบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
บูรพาปราจีน เลขที่ ๑๘ ม.๑๒ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ๒๔๑๔๐ โทร ๐๓๗ - ๒๐๙ - ๐๘๑,
๐๘๔ - ๒๘๘ - ๗๗๗๑ ประกาศราย!}อผูม้ สี ทิ ธิสอบ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔
๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
๔๐ บาท
๗. กำหนดการคัดเลือก
โดยกำหนดสอบในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔
สอบทฤษฎีและสอบปฏิบตั ิ
ข่วงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์
ซวงเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๘. กำหนดประกาศผลการคัดเลือก
วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๖๔
๙. รายงานคัวพร้อมปฏิบตั หิ น้าที่
รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบุคลากร
ประกาศเลขที.่ ..k o ๔!/๒๔๖๔

