
 

 

ประกาศกรมสรรพสามติ 
เรื่อง  รบัสมัครคดัเลือกบุคคลเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหนง่พนักงานขับรถยนต ์

ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่มหาสารคาม 
----------------------------------     

  ด้วยกรมสรรพสามติ  โดยส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่มหาสารคาม  มคีวามประสงค์รับสมคัร 
บุคคลเพื่อคดัเลือกเปน็ลูกจา้งชั่วคราว  ต าแหน่งพนกังานขับรถยนต ์ จ านวน 2 อตัรา  เพื่อปฏิบตัิงานในสังกัด
ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่มหาสารคาม  โดยมรีายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

  1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร  อัตรำว่ำง  และอตัรำคำ่จ้ำง 
      1.1 ต าแหนง่พนักงานขบัรถยนต ์  จ านวน  2  อตัรา    
               1.2 อตัราค่าจ้าง      เดือนละ  9,400  บาท 
                        ๑.๓ เงนิช่วยคา่ครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท 

  2. คุณสมบัติทัว่ไป  ลกัษณะต้องห้ำม  และคุณสมบตัิเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสทิธิสมัคร 
เข้ำรับกำรคัดเลอืก 
      2.1 คุณสมบตัิทั่วไปและลักษณะต้องห้าม  
   ผู้สมัครเข้ารบัการคดัเลือกตอ้งมีคุณสมบตัิทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
มาตรา 36  แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  ดังตอ่ไปนี ้
   ก. คุณสมบัตทิั่วไป  
       (1) มีสัญชาตไิทย  
                                  (2) มีอายไุมต่่ ากวา่สบิแปดปี (นบัถงึวนัปิดรบัสมคัร คือ วันที ่27 ตุลาคม 2565) 
                                  (3) เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                    
ทรงเปน็ประมขุ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องหา้ม 
      (1) เป็นผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมือง 
      (2) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเปน็โรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
      (3) เป็นผู้อยู่ในระหวา่งถกูสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน  
ตามพระราชบัญญัตนิี้หรือตามกฎหมายอื่น 
      (4) เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเปน็ที่รงัเกียจของสังคม 
      (5) เป็นกรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหนง่ที่รบัผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมือง 
      (6) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
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        (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคกุ  เพราะกระท า
ความผดิทางอาญา  เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        (8) เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกิจหรอื
หนว่ยงานอื่นของรัฐ 
        (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผดิวนิัยตาม 
พระราชบัญญัตนิี้  หรอืตามกฎหมายอืน่ 
        (10) เป็นผูเ้คยถกูลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผดิวนิัยตามพระราชบญัญตัินี ้ 
หรือตามกฎหมายอืน่ 
        (11) เป็นผูเ้คยกระท าการทุจรติในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏบิัตงิานใน
หนว่ยงานของรัฐ 
        ผู้ที่จะสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราว  ซึง่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม 
ข.(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวน้ให้เข้ารบัราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีลักษณะ 
ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกนิสองปแีล้ว  และในกรณีมีลกัษณะ 
ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรืออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และตอ้งมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน  
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที ่
        ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1)  ให้มีสิทธิสมัครคัดเลอืกได้        
แต่จะมีสิทธิได้รับการจา้งเปน็ลูกจ้างไดต้่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองแลว้ 
        ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไมร่ับสมคัรคดัเลือกและไม่อาจให้เขา้
รับการคดัเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนงัสือกรมสารบรรณคณะรฐัมนตรีฝา่ยบรหิาร ที ่นว 89/2501 
ลงวันที ่27 มถิุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที ่17 มนีาคม 2538 
     2.2  คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมคัรคดัเลือก 
   - ได้รบัวฒุิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนตน้สายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ
ประกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
ได้ไม่ต่ ากวา่นี ้และ 
   - มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานในหน้าที่ และ 
   - ได้รบัใบอนญุาตขับรถยนตต์ามกฎหมาย และ 
   - ไม่เปน็โรคตาบอดส ี

  3. ก ำหนดกำรและวธิีกำรรบัสมัคร  
              ผู้สนใจขอรบัและยื่นใบสมคัรด้วยตนเองได้ทีฝ่่ายอ านวยการ  ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่
มหาสารคาม  เลขที ่ 177/25  ถนนนาควิชัย ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม  
ตั้งแตว่ันที ่ 20  ตุลาคม  2565  ถงึวนัที่  27  ตุลาคม  2565  ในวนัและเวลาราชการ  โดยผู้สมคัรไม่ตอ้ง
เสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด 
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 4. เอกสำรและหลกัฐำนกำรสมัคร ดังน้ี 
              4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใสแ่วน่ตาด า  ขนาด 1 นิ้ว  ถา่ยไว ้
ไม่เกนิ 6 เดือน (นบัถงึวนัสมัคร)  จ านวน  3 รูป 
     4.2 ส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  และส าเนาใบส าคัญทหาร
กองเกนิ (สด.9)  กรณีผู้สมคัรเปน็เพศชาย  อย่างละ 1 ฉบบั  พร้อมลงลายมือชื่อรบัรอง 
     4.3 ส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  หรือประกาศนียบตัร                   
ที่แสดงว่าเปน็ผู้มีคุณวุฒกิารศึกษา  จ านวน  1 ฉบับ   
        4.4 ส าเนาใบอนญุาตขบัรถยนต์ส่วนบคุคล  จ านวน  1  ฉบับ 
    4.5 หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ส าเนาทะเบียนสมรส 
ส าเนาใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี)  อย่างละ 1 ฉบบั 
    4.6 ใบรับรองแพทย์  ทีอ่อกให้ไม่เกนิ 1 เดือน  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคทีต่้องห้ามตามกฎ 
ก.พ.ว่าดว้ยโรค พ.ศ.2553  ซึง่ได้แก่ 
  -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเปน็ที่รังเกียจแก่สงัคม 
  -  โรคตดิยาเสพตดิให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  -  โรคตดิต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรงัที่ปรากฏอาการเดน่ชัดหรือรนุแรงและ 
เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิงานในหน้าที ่ ตามที ่ ก.พ. ก าหนด 
  -  โรคทางจติที่ปรากฏอาการเดน่ชัดหรอืรุนแรงและเปน็อุปสรรคต่อการปฏิบัตงิาน 
ในหน้าที ่
     4.7 หนังสือรับรองการตรวจโรคตาบอดสีจากโรงพยำบำลของรัฐ หรือ โรงพยำบำล
เอกชน ซึง่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน  
     4.8 ผู้สมคัรจะต้องน าหลักฐานมาใหค้รบถ้วนในวันที่ยื่นใบสมัคร กรมสรรพสามิต โดย
ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่มหาสารคาม  จะไมร่ับเอกสารใบสมัคร  หากยืน่เอกสารต่าง ๆ ไว้  ไม่ครบถว้น
ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศฯ 
            ทัง้นี ้ เอกสารและหลักฐานการสมคัรทุกประเภทให้ผู้สมัครเขียนค ารบัรองส าเนา
ถูกตอ้งดว้ยลายมอืตนเองและลงลายมือก ากบัไว้ทุกฉบบั  พร้อมทั้งใหน้ าหลักฐานตวัจริงมาแสดงในวนัรับสมัคร
เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบดว้ย 

 5. เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
     5.1 ผู้สมคัรคดัเลือกจะต้องเป็นผูม้ีคุณสมบัตกิารศกึษาตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะ 
ส าหรบัต าแหน่งตามประกาศรับสมคัรสอบ  โดยเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา  และไดร้ับอนุมัติจากผู้มอี านาจอนุมตัิ 
อย่างช้าภายในวันปิดรับสมคัร 
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     5.2 ผู้สมคัรคดัเลือกต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเปน็ 
ผู้มีคุณสมบตัติรงตามประกาศรับสมัครสอบคดัเลือกจรงิ  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ใหถู้กต้องครบถ้วน
ตามความเปน็จริงในกรณีทีม่ีการผดิพลาดอันเกิดจากผูส้มัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัคร
คัดเลือกน ามายื่นไมต่รงหรือไม่เปน็ไปตามประกาศรบัสมคัรคดัเลือก  จะถือว่าผู้สมคัรคัดเลือกเป็นผูข้าด
คุณสมบตัิในการสมคัรสอบคัดเลือกครัง้นีม้าตัง้แตต่้น 

 6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้รับกำรคัดเลือก  วนัเวลำ  และสถำนที่คัดเลือก 
     กรมสรรพสามิต  โดยส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่มหาสารคาม  จะประกาศรายชือ่ผู้ 
มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือก  วนั  เวลา  สถานทีค่ัดเลือก  และหลักเกณฑว์ิธกีารคัดเลอืก  ในวนัที่  28  ตุลาคม 
2565  ณ  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนทีม่หาสารคาม  หรือที่  https://www.excise.go.th/mahasarakham 
หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0 4372 5346 ในวนัและเวลาราชการ 

 7. หลักสูตรและวิธกีำรคัดเลือก มี  2 ภำค  คือ 
     7.1  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหนง่   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
  (1)  ทดสอบความรูค้วามสามารถ โดยใช้วธิีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย                     
จ านวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ตามรายละเอียดเนื้อหาวชิา  ดงันี้ 
             - พระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม        
      - ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรกัษารถยนต ์
      - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบักรมสรรพสามติ 
     (2)  ทดสอบขับรถยนต์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
      7.2  ภาคความเหมาะสมกับต าแหนง่ (สมัภาษณ์) (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
  ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์จะประเมินผู้เข้ารับการคดัเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับต าแหน่งหนา้ที่ จากประวัติสว่นตัว ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน จากการสังเกตพฤตกิรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใชว้ิธกีารอื่นใดเพิ่มเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่างๆ 
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เปน็ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานในหน้าที ่ความสามารถ ประสบการณ ์ท่วงทีวาจา อปุนิสยั
อารมณ ์ทัศนคต ิจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน คณุธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากบัผู้รว่มงาน รวมทั้ง
สังคม และสิง่แวดล้อม ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลกิภาพอย่างอื่น เปน็ตน้ และรวมถงึ
สมรรถนะหลักสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

 8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
     ผู้ที่จะถือวา่เปน็ผู้ได้รับคดัเลือก  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการทดสอบความรูท้ั่วไป ไม่ต่ า
กว่ารอ้ยละ 60 คะแนนในการสอบสมัภาษณ์ไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 60 และคะแนนในการทดสอบขบัรถยนต ์ไม่ต่ า
กว่ารอ้ยละ 60 
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 9. กำรขึ้นบัญชีผู้ได้รับคดัเลือก 
     การขึ้นบัญชีผูไ้ด้รับคัดเลอืก  จะประกาศเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบคัดเลอืกท่ีได ้
คะแนนรวมสูงสดุลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั  จะให้ผูส้อบคะแนนภาคความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดบัที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง
เท่ากัน  ให้ผูไ้ดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า  เปน็ผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า  ถ้ายังไดค้ะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอกี  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยู่ในล าดับที่สงูกว่า  และขึน้
บัญชีไว้เป็นระยะเวลา  2 ป ี

  ประกาศ  ณ  วนัที่  17  ตลุาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

                (นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต) 
             สรรพสามติพ้ืนทีม่หาสารคาม  ปฏิบตัิราชการแทน 

               อธิบดีกรมสรรพสามิต 
                       


