
 

 

 
    ประกาศกรมสรรพสามิต 

 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภาษี ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) 
                 ..................................................... 

  ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่      
8 กุมภาพันธ์  2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักตรวจสอบภาษี ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

  บัดนี้  การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแล้ว  
กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่มหาสารคาม จึงขอประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามบัญชีแนบท้าย 1  
2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ตามบัญชีแนบท้าย 2 
3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

3.1  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง    
หรือชุดกางเกงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้
ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามสวมเสื้อยืด กระโปรง/กางเกงยีนส์) 

3.2  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 
3.3  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบพร้อมกับบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทาง 

ราชการออกให้ไปในวันสอบ  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้าสอบวิชานั้น 

3.4  ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่มหาสารคามอย่างเคร่งครัด 

3.5  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
3.6  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบ ไปแล้ว 30 นาที จะไม่ 

อนุญาตให้เข้าสอบ 
3.7  ห้ามน าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
3.8  ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
3.9  ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้น 

แต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
3.10 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก
3.11 ถ้าท าข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลาหรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป เมื่อส่งกระดาษค าตอบ 

แล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
 

 
        3.12 ห้ามน าแบบทดสอบ...
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3.12 ห้ามน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
3.13 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท า จะต้องหยุด 

ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
 3.14 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยัง 

สอบอยู่  

  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในวิชานั้นได้ 

  ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิอ่ืนที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สอบรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
                         

  
 ประกาศ ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต) 
สรรพสามิตพ้ืนที่มหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 



 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภาษี แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 

 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวผู้สอบ หมายเหตุ 

1 นางสาวนันทภัค  พุทธิเสน 001  
2 นางสาวจันทร์ตรี  สีละออง 002  
3 นายภาณุรุจณ์  ดาแก้ว 003  
4 นางสาวดาวประกาย  ไพรัตน์ 004  
5 นางสาวสุมินทรา  ตรีเมืองซ้าย 005  
6 นางสาวชนม์ณภัทร  จ าปาค า 006  
7 นางสาวเจษฎาพร  จันทมงคล 007  
8 นางสาวชยาภัสร์  หิรัญพัฒนพงศา 008  
9 นางสาวสุดารัตน์  แสนเสนา 009  

10 นางสาววัลภา  โชคบัณฑิต 010  
11 นางสาวพัชรี  สีอ่อน 011  
12 นางสาวรัตนากรณ์  ภารสุวรรณ์ 012  
13 นางสาวกชกร  ภูมิศรี 013  
14 นางสาวสุชาดา  แสงไชยา 014  
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ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ต าแหน่งนักตรวจสอบภาษี 
แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

วัน เวลา และสถานที่ 
ในการคัดเลือกวิธีการคัดเลือก 

วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

เลขประจ าตัวของผู้สมัคร 

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม  2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
มหาสารคาม 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
เบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป
และบัญชีต้นทุน 
- ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองในปัจจุบัน 
 

1 - 14 
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