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ประกาศส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ในต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
--------------------------------------------------------- 

ด้วยส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนรำธิวำส มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็น
พนักงำนกองทุนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ฉะนั้น อำศัย
อ ำนำจตำมมติคณะกรรมกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนระบบสัญญำจ้ำง จำกเงินนอกงบประมำณ ประเภท
เงนิกองทุนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนในครำวกำรประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2549 
อนุมัติกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนเงินกองทุนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน โดยอิงระบบกำร
บริหำรงำนของพนักงำนรำชกำรโดยอนุโลม และประกำศกรมกำรขนส่งทำงบกเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรและ
เงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป ฉบับลงวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนกองทุนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อ ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

 ปฏิบัติงำน ณ งำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนรำธิวำส 
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
(1) ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย กำรรับเงิน กำรน ำส่งเงิน กำรน ำเงินฝำก กำรโอน กำรรำยงำน

เงินคงเหลือประจ ำวันของกองทุน กำรบริหำรงบประมำณของกองทุน ประมำณกำรรำยได้กำรวิเครำะห์วำงแผน   
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ควบคุมกำรจ่ำยเงินให้อยู่ภำยในกรอบวงเงินงบประมำณประจ ำปี ติดตำมผลกำรใช้จ่ำย
เงินกองทุน ตลอดจนกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณและกำรเงินกำรคลังในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

(2) ด ำเนินกำรตรวจสอบวิเครำะห์รำยกำรทำงบัญชีเงินกองทุน จัดท ำรำยงำนกำรเงิน
ประจ ำเดือนและประจ ำปี รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนกองทุน
ตลอดจนให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี รวมทั้งประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำ
ขัดแย้งในกำรปฏิบัติงำนตำมระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

(3) ด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินและบัญชีกองทุน กำรรับ-เบิกจ่ำยเงิน กำรบันทึกบัญชี จัดท ำ
รำยงำนกำรเงิน ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

(4) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือด้ำนกำรเงินและงบประมำณกองทุน 
(5) ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้เป็นไปตำม

เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
   อัตราว่างงาน         1         อัตรำ 

ค่าตอบแทน           13,800.- บำท (หนึ่งหมื่นสำมพันแปดร้อยบำทถ้วน) 
 

สิทธิประโยชน์... 
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สิทธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร             
พ.ศ. 2547 
                         ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปีงบประมำณที่เริ่ม
จ้ำงและจะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือต่อสัญญำจ้ำงตำมหลักเกณฑ์ที่กรมขนส่งทำงบกก ำหนด       
โดยสัญญำจ้ำงครำวละไม่เกิน 1 ปีงบประมำณ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
สำขำวิชำกำรบัญชี หรือสำขำวิชำกำรเงินและธนำคำร 

2. คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
 (5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำง
อำญำเว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษหรือผู้พ้นโทษเกินมำแล้วห้ำปี 

(7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ  
หน่วยงำนอื่น ๆ ของรัฐ 

                        หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนรำชกำรหรือพนักงำนของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือพนักงำนของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น 
                    ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครและไม่อำจให้เข้ำรับกำรเลือกสรรเป็น
พนักงำนได้ ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำรที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 
และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2539 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวช
เป็นพระภิกษุ สำมเณรในภำยหลัง ก็ไม่อำจเข้ำสอบได้เช่นกัน หำกยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 

3. การรับสมัคร 
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป ส านักงาน

ขนส่งจังหวัดนราธิวาส 41/52 ถนนศูนย์ราชการ ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7353 2122 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลา
ราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลำยมือชื่อตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน 

    3.2 ผู้สมัครต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จ ำนวน 200 บำท (สองร้อยบำทถ้วน) 
    3.3 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 
              (1) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว โดย

ถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร จ ำนวน 2 รูป 
 

(2) ส าเนา... 
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              (2) ส ำเนำประกำศนียบัตร และส ำเนำทะเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้ที่มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับ
อนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ    
ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ก็ให้น ำหนังสือรับรองวุฒิที่
สถำนศึกษำออกให้โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภำยในก ำหนดปิดรับสมัครมำยื่นแทน 

              (3) ส ำเนำบัตรประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน              
อย่ำงละ 1 ฉบับ 

              (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม
ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 

              (5) ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) หนังสือ
ส ำคัญกำรเปลี่ยน ชื่อ - นำมสกุล (กรณี ชื่อ - นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) จ ำนวน อย่ำงละ 1 ฉบับ 

              (6) ส ำเนำใบรับรองผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร 
3.4 เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
      ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรองรับตนเองว่ำ

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอัน
เกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลให้ให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัคร ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้รับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นอัน
โมฆะส ำหรับผู้นั้น ทั้งนี้ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนรำธิวำส จะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ และผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และก าหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน 

   ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนรำธิวำส จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และก ำหนด วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรประเมิน
ให้ทรำบ ณ งำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนรำธิวำส และเว็บไซต์ของส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
นรำธิวำส http://www.dlt.go.th/site/narathiwat  ภายในวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2564 

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมินดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน วิธีการ
ประเมิน 

การประเมินครั้งที่ 1 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
    (1) ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรค ำนวณ 
        ทดสอบควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์เบื้องต้น 
กำรวิเครำะห์ หำควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนหรือปริมำณ หำรแก้ไขปัญหำเชิงปริมำณ และ
ข้อมูลต่ำง ๆ 
    (2) ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 
        ทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดหำควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงของค ำ ข้อควำม หรือ
รูปภำพ กำรหำข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่ำงสมเหตุสมผลจำกข้อควำม สัญลักษณ์ หรือ
สถำนกำรณ์ หรือแบบจ ำลองต่ำง ๆ  

 
100 

 
สอบ

ข้อเขียน 
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ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
    (1) ควำมรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น 
    (2) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำ
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
    (3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 
    (4) ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำ และ
เงื่อนไขกำรประมูลหมำยเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องกำรหรือเป็นที่นิยมของประชำชน
ส ำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (5) ควำมรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ.2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (6) ควำมรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำน 
         (6.1) กำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป (Microsoft Office) 
                 - Microsoft Word 
                 - Microsoft Excel 
                 - Microsoft Power Point 
         (6.2) กำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

100 สอบ
ข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่ 2 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
    (1) บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ และวุฒิภำวะอำรมณ์ 
    (2) ควำมคิดริเริ่ม และปฏิภำณไหวพริบ 
    (3) กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 
    (4) กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 

100 สอบ
สัมภำษณ์ 

รวม    300  

        ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนรำธิวำสจะด ำเนินกำรประเมินครั้งที่ 1 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) 
และภำคควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน เมื่อผ่ำนกำรประเมินในแต่ละภำค 
ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 60 จึงมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินครั้งที่ 2 ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) โดย
วิธีกำรสัมภำษณ์ต่อไปนี้ 

6. เกณฑ์ตัดสิน 
      6.1 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ในแต่ภำค ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
                           6.2 ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
 
 
 

6.3 การจัดจ้าง... 
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                           6.3 กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ โดยให้เรียงล ำดับที่ได้จำกผู้ได้รับ
คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ใน
ล ำดับที่สูงกว่ำ ในกรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภำค
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) เท่ำกัน 
ให้ผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ภำค ก.) มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ใน
ล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำยังคงได้คะแนนเท่ำกันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร 
   7.1 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนรำธิวำส จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกสรรตำมล ำดับ  

คะแนนที่สอบได้  ให้ทรำบ  ณ งำนบริหำรทั่ ว ไป  ส ำนัก งำนขนส่งจังหวัด นรำธิว ำส  หรือทำง
เว็บไซต์  http://www.dlt.go.th/site/narathiwat  
                        7.2 บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน  
ประกำศรับสมัครในต ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
   8.1 กำรท ำสัญญำจ้ำงเป็นพนักงำนกองทุนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน จะ

เป็นไปตำมล ำดับที่สอบได้ หำกผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรถึงล ำดับที่จะจัดจ้ำงไม่ประสงค์จะเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง
ที่ว่ำง จะถือว่ำสละสิทธิ์ไม่เข้ำรับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 

   8.2 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมท่ีกรมขนส่งทำงบกก ำหนด 
   8.3 ในกรณีที่มีผู้ได้รับกำรเลือกสรรมำกกว่ำจ ำนวนต ำแหน่งว่ำง และภำยหลังมีต ำแหน่งว่ำง

ในงำนลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน ซึ่งส ำนักงำนขนส่งจังหวัดนรำธิวำส พิจำรณำแล้วเห็นว่ำสำมำรถใช้
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อำจพิจำรณำจัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรรที่ยังไม่หมดอำยุหรือด ำเนินกำรเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

ประกำศ ณ วันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
 

 (นำยเทพฤทธิ์  แก้วสุวรรณ์) 
 นักวิชำกำรขนส่งช ำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน 

                                         ขนส่งจังหวัดนรำธิวำส 


