
 

 

ประกาศกรมสรรพสามติ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือกเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหนง่พนักงานขับรถยนต ์ก าหนดวนั เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกบัการคดัเลือก 
----------------------------------     

  ตามประกาศกรมสรรพสามติ ลงวันที ่17 ตุลาคม 2565 ไดป้ระกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคล
เพื่อเป็นลกูจ้างชัว่คราว ต าแหน่งพนักงานขบัรถยนต์ ส านักงานสรรพสามติพ้ืนที่มหาสารคาม ระหว่างวนัที่ 
20 - 27  ตุลาคม 2565 นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิต 
พ้ืนที่มหาสารคาม จงึขอประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคดัเลือกบุคคลเพื่อเป็นลกูจ้างชัว่คราว ในภาค
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียนแบบปรนัยและทดสอบขบัรถยนต)์ รายละเอียดตาม
บัญชแีนบท้ายและก าหนดวนั เวลา สถานที่ในการคดัเลอืก ดงัตอ่ไปนี ้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธเิขา้รับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชัว่คราว ต าแหน่งพนักงานขบัรถยนต ์
      ตามบญัชีแนบทา้ยประกาศนี้ รายชื่อผูม้ีสิทธเิข้ารับการคดัเลือกเป็นเพียงการตรวจสอบ
เบื้องต้นเท่านัน้ หากตรวจพบว่าบคุคลใดขาดคุณสมบัติในภายหลัง จะถือว่าบุคคลนัน้ขาดคุณสมบัต ิและไม่มี
สิทธิเขา้รับการคัดเลอืกมาแต่ตน้ และผูน้ั้นไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทัง้สิ้น 

  2. วัน เวลา และสถานที่ในการคดัเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     2.1 ก าหนดการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียนแบบ
ปรนัย) ในวนัเสาร์ ที ่5 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องสรอ้ยดอกหมาก  ชัน้ 4 อาคารส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่มหาสารคาม ตั้งแตเ่วลา 10.00-11.30 น.  

    2.2 ก าหนดการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ทดสอบขับรถยนต์)             
ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่มหาสารคาม ตั้งแตเ่วลา 13.00-16.00 น. 
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
      2.3 ก าหนดการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่  10 พฤศจิกายน 2565 
           - สัมภาษณ์ ตั้งแตเ่วลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องจ าปาศรี ชัน้ 3 ส านักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่มหาสารคาม 177/25 ถนนนาควิชัย ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือก 
     หลักเกณฑแ์ละวิธกีารคดัเลือก ประกอบดว้ย  2 ภาค  ดังนี้ 
      3.1.  ความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
   (1)  ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยใช้วธิีการสอบขอ้เขียนแบบปรนัย                     
จ านวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ตามรายละเอียดเนื้อหาวชิา  ดงันี้ 
             - พระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพ่ิมเติม        
      - ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรกัษารถยนต ์
      - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบักรมสรรพสามติ 
      (2)  ทดสอบขบัรถยนต ์(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
       3.2  ภาคความเหมาะสมกับต าแหนง่ (สมัภาษณ์) (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
                    กรมสรรพสามิตจะด าเนนิการโดยใช้วิธกีารสอบสัมภาษณ์ (คะแนน 100 คะแนน)  
การสอบสัมภาษณ์จะประเมนิผู้เข้ารับการคดัเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที ่ จาก
ประวัติสว่นตวั  ประวตัิการศึกษา  ประวตัิการท างาน  จากการสังเกตพฤติกรรมทีป่รากฏของผู้เข้าสอบจาก
การสัมภาษณ์  ซึ่งอาจใชว้ิธกีารอืน่ใดเพิ่มเติม  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เชน่  ความรู้ทีอ่าจ
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ทว่งทวีาจา อุปนิสัย  อารมณ์  
ทัศนคติ  จรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรบัตวัเขา้กับผู้รว่มงาน  รวมทัง้
สังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์ ปฏิภาณ  ไหวพรบิ  และบุคลกิภาพอย่างอื่น เป็นตน้  และ
รวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จ าเปน็ของต าแหนง่  ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง
จะต้องเปน็ผู้ที่ผ่านการคัดเลอืกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งตามทีก่ าหนด  โดยได้คะแนนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 4. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่จะถือวา่เปน็ผู้ได้รับคดัเลือก  จะต้องเปน็ผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาค  ไมต่่ ากวา่ 
ร้อยละ  60   

 5. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก 
     การขึ้นบัญชีผูไ้ด้รับคัดเลอืก  จะประกาศเรียงตามล าดับที่จากผู้สอบคัดเลอืกที่ได้ 
คะแนนรวมสูงสดุลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั  จะให้ผูส้อบคะแนนภาคความ
เหมาะสมกบัต าแหนง่มากกว่าเปน็ผู้อยู่ในล าดับที่สงูกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหนง่เท่ากัน  
ให้ผู้ไดค้ะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในล าดับสงูกวา่  ในกรณไีด้
คะแนนภาคความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่งเทา่กันอกี  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สงูกว่า  และขึน้บัญชีไว้เป็นระยะเวลา  2 ปี 
 6. วัน เวลา การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
     จะประกาศรายชือ่และการขึน้บัญชีรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี                           
ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนที่มหาสารคาม หรือทางเว็บไซต์ 
https://www.excise.go.th/mahasarakham หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข                       
0 4372 5346 ในวนัและเวลาราชการ 
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 7. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
     7.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเชือ้ไว้ใน
กางเกง สวมรองเทา้หุ้มสน้ และประพฤตตินเป็นสุภาพชน 
     7.2 ตอ้งน าบตัรประจ าตัวสอบที่เจ้าหน้าที่ออกให ้และน าบตัรประจ าตวัประชาชนมา
แสดงดว้ย 
     7.3 ให้ผู้เข้าสอบใช้ปากกาสีน้ าเงินเท่านัน้ 
     7.4 ข้อห้าม 
           - มาสายเกนิ 15 นาที ห้ามเขา้ห้องสอบ และจะถือว่าไม่มีสิทธิในการสอบ 
           - หา้มน าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เข้าห้องสอบ 
           - หา้มทุจรติในการสอบโดยการน าหนังสอื เอกสารเขา้ห้องสอบ หรอืคดัลอก หรือ
สอบถาม หรือพูดคุยกับบุคลอื่นในขณะสอบ 
           - หา้มส่งเสียงรบกวนบุคคลอื่น 
           - ตอ้งปฏิบตัติามค าสั่ง หรือค าแนะน าจากกรรมการควบคมุการสอบ 
                 - หา้มท าการลบ ขดีฆ่าในกระดาษค าตอบ หากมีการลบ ขีดฆ่า หรือเลือกค าตอบ
มากกว่า 1 ข้อ จะไม่พิจารณาตรวจข้อสอบในข้อนัน้ 
           - หา้มสูบบุหรี่ในสถานที่คดัเลือก 

 8. กรรมการควบคุมการสอบ ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะตดัสิทธกิารสอบ หาก
เห็นว่าผูน้ั้นทุจรติในการสอบ หรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามระเบียบการสอบ 

 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหนา้ทีก่รมสรรพสามติสามารถดูไดท้างเวบ็ไซตก์รมสรรพสามติ 
www.excise.go.th หรือ https://www.excise.go.th/mahasarakham   
   
                               ประกาศ  ณ  วันที ่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

                (นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต) 
               สรรพสามติพ้ืนที่มหาสารคาม  ปฏิบตัิราชการแทน 

                 อธบิดกีรมสรรพสามิต 
 
 

 
             
   
                                                                                                    
      



 บัญชีแนบท้าย 
   

รายชื่อผู้มีสิทธเิขา้รับการคดัเลือกเพื่อเป็นลกูจ้างชัว่คราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
แนบทา้ยประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 

ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ เลขประจ าตัวผู้สอบ หมายเหต ุ
1 นายไพรตัน ์ ค ายอด 001  
2 นายอัครเดช  จรหนองหว้า 002  
3 นายทิวา  เนื่องทะบาล 003  
4 นายสาธติ  รตันพร 004  
5 นายแดนไพร  พาชัย 005  
6 นายอาทติย์  พูลแสวงทรัพย์ 006  
7 นายนฐัพงศ์  ทาโยธ ี 007  
8 นายอนุชา  แกว้เกต ุ 008  
9 นายอภิชัย  นามมุงคณุ 009  

10 นายมนัส  สมีันตะ 010  
11 นายเกษม  กาลีพล 011  
12 นายสุรศกัดิ ์ วงษ์โต 012  

    
 


