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ส ำเนำ 

 

 

ประกำศกรมสรรพสำมิต 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักตรวจสอบภาษี   

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 

ตามท่ีได้มีประกาศกรมสรรพสามิต  ลงวันที่  14  ตุลาคม  2564   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักตรวจสอบภาษี  โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์  ได้ด าเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564  นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแล้ว  กรมสรรพสามิต  
โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน  เวลา และสถานที่
สอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก   ตามบัญชีแนบท้าย 1  
ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  ตามบัญชีแนบท้าย 2  
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
   1. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่กำฬสินธุ์  อย่ำงเคร่งครัด 
   2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรงหรือ

กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  (ห้ามสวมเสื้อยืด กระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์) 

 3. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา  และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
 4. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการ

ออกให้ไปแสดงในวันสอบ  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ อาจพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้ 

 5. สอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (โดยวิธีสอบข้อเขียน) โดยการสอบข้อเขียน  
ข้อสอบปรนัย    ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในกระดาษค าตอบ  
ห้ามท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งค าตอบ  มิฉะนั้นจะไม่ตรวจนับคะแนนในข้อนั้น  และห้ามเขียนชื่อ – สกุล หรือท า
เครื่องหมายอ่ืนใดลงในกระดาษค าตอบ  เว้นแต่เลขประจ าตัวสอบหากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบทั้งหมด 
       5.1 ให้ใช้ปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือสีด า สีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียวเท่านั้น ห้ามใช้ปากกาหมึกสีอ่ืน
หรือ  สีอื่นใดเขียนลงในกระดาษค าตอบโดยเด็ดขาด 

       5.2 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

       5.3 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 

     5.4 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบโดยเคร่งครัด 
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     5.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที                                  
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

     5.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้เท่านั้น ผู้ใดนั่งสอบผิดที่จะ
ไม่ได้รับคะแนนในการสอบคัดเลือกนั้น 

     5.7 เขียนชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้
เท่านั้น 

     5.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่
ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

     5.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

     5.10 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 

     5.11 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าข้อสอบ จะต้อง
หยุดทันที แต่จะต้องออกห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตแล้ว 

     5.12 เมื่อสอบเสร็จแล้วจะต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
     5.13 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริตพยายามทุจริต                 

อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
     5.14 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดงักล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับ

การประเมินสมรรถนะภาคความรู้ครั้งนี้ 

กรมสรรพสามิต  โดยส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีกาฬสินธุ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก       
ในวันที่  10  พฤศจิกำยน  2564  โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์ 42 ถนนชัยสุนทร 
ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
กาฬสินธุ์  https://www.excise.go.th/kalasin/ ข่ำวประชำสัมพันธ์ หัวข้อ “ประกำศรับสมัครงำน” 

  ประกาศ  ณ   วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 

(นายสมบัติ  เกริกชัยวัน) 
สรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 
  

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นางศุดารัตน์  แดนนาสาร) 
1 พฤศจิกายน 2564 

 

https://www.excise.go.th/kalasin/
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ส ำเนำ 
บัญชีรำยละเอียดแนบท้ำย  1 

 
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งนักตรวจสอบภำษี   

ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง และภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
(แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 

........................................................ 
 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว
สอบ 

ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 

1 001 นางสาวดาวประกาย ไพรัตน์  
2 002 นางสาวสุนีรัตน์ มงคุณ  
3 003 นายชัยตรี ภูน้ าใส  
4 004 นางสาวสิริกานดา ราชแบน  
5 005 นางสาวจิราวดี นาแถมเงิน  
6 006 นางสาวสุชวด ี วรรณโนนาม  
7 007 นางสาวพัชรินทร์ สาวิวัฒน ์  
8 008 นางสาวมารตี  จ าเริญ ***วุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม

ประกาศ 
9 009 นางสาวเมธาวี ปรีสิทธิ์  

10 010 นางสาวเกร็ดดาว พรรณลี  
11 011 นายเยี่ยมเจริญ พลเยี่ยม  
12 012 นางสาวพิมลพร พันธ์ภักดี  
13 013 นางสาววิลาวัลย ์ สุวิชา  
14 014 นางสาวเบญจวรรณ นาถาดทอง  
15 015 นางสาวอนุชิดา พรมวงค์  
16 016 นางสาวรัตนากรณ์ ภารสุวรรณ ์  
17 017 นางสาวอินทิรา ยอดป้องเทศ  
18 018 นายธนากร ศรีชาติ  
19 019 นางสาวปลายฟ้า จินดา  
20 020 นางสาวชบาไพร สมเทพ  
21 021 นางสาวกานต์รวี ไชยรอด  

 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นางศุดารัตน์  แดนนาสาร) 
1 พฤศจิกายน 2564 
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ส ำเนำ 
บัญชีรำยละเอียดแนบท้ำย  2 

 
ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่กำฬสินธุ์ 
(แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 

........................................................ 
 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ สถำนที่สอบ 

ต ำแหน่ง  นักตรวจสอบภำษี 
สอบวันที่  9 พฤศจิกายน 2564 
เวลา  09.30 น. –  11.30 น. 
 

1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (สอบข้อเขียน 100 คะแนน  )  
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
   - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
   - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
เบื้องต้น 
   - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป
และบัญชีต้นทุน 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมืองในปัจจุบัน 
 

ห้องประชุมชั้น 3 
ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่กาฬสินธุ์ 

เวลา 13.30 น. – 16.30 น. 
 
 
 
 

2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (100 
คะแนน) 
   - สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
 
 

ห้องประชุมชั้น 3 
ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่กาฬสินธุ์ 
 

 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

(นางศุดารัตน์  แดนนาสาร) 
1 พฤศจิกายน 2564 

 


