รายละเอียดเอกสารแนบ
รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
แนบทายประกาศองคการสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
-----------------------------------------------------ตำแหนง หัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน (๗)
ลำดับ เลขประจำตัว
ชื่อ – นามสกุล
สอบ
๑
๒๐๑
นางสาวสาวิตตรี เซียะสวัสดิ์
๒
๒๐๒
นายสมชาย นุชธานี
๓
๒๐๓
นางสาวจันทรอัมพร อมร
ประภาวัฒน
๔
๒๐๔
นายสุนทร งามวิไลพันธ
๕
๒๐๕
นายเกียรติศักดิ์ เขื่อนแกว

วัน เวลา สถานที่สอบ

เนื้อหาวิชาที่สอบ

วันจันทรที่ ๑8 ตุลาคม 1. ความรูความสามารถ
2564
ทั่วไป
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 2. ความรูและเขาใจใน
ณ หองประชุม 2
เรือ่ งระเบียบและ
อาคารฝายผลิต
ขอกฎหมายที่
องคการสุรา
เกี่ยวของกับงานบัญชี
กรมสรรพสามิต
และการเงิน
ฉะเชิงเทรา
3. ความรูและเขาใจใน
เรื่องของ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จาย
4. งบการเงิน (งบแสดง
ฐานะทางการเงิน,
งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบ
กระแสเงินสด)
5. มาตรฐานการบัญชี,
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
6. การจัดทำงบตนทุน
ขาย, ตนทุนการผลิต
7. การวิเคราะหงบ
การเงินเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหาร

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
แนบทายประกาศองคการสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
-----------------------------------------------------ตำแหนง นิติกร (๓-๖)
ลำดับ เลขประจำตัว
สอบ
๑
๓๐๑
๒
๓๐๒
๓
๓๐๓
๔
๓๐๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวอริสา แกวอุดม
นายสันทัด สินธุวงษ
นายอดุลย แกวแสงแจม
เรืออากาศเอก ศิลปเสริมศักดิ์
พิมพหนู
นายธงเทพ สรรธนสมบัติ
นางสาวอทิตา กุลธารินท
นายสิทธิกร สุคลธา
นางสาวอรพรรณ ปางแกว
นางสาวอรุณี ผานจังหาร
นางสาวณิรา เมฆรารัตน
นางสาวชนกธรรม นวลสำลี
นางสาวธัญลักษณ วิวัฒนเดชา
กุล
นางสาวศศิณี เจริญวัฒน
นายเทวินทร พงษออ
นายสุเทพ สินสุขเศรษฐ
นางสาวฐิติพร สุวรรณพูล
นางสาวญาราภรณ ถ้ำทอง
นางสาวจตุรพร วงษคำจิต
นางสาวเกวลี ชุมชิต
นางสาวภูริดา จุลกะรัตน
นายพิชญ ชินะโรจน
นายคุณวุฒิ ศรีใส
นางสาวอมรจุฑา อิทธิพูนธนกร
นายธวัชชัย ถำวาป
นางสาวปารวี ปาณะศรี
นางสาวอาทิมา บุตรศรีชา
นายนิติภัทร โลหสุวรรณ
นางสาวปวีณา ศิวิลัย

วัน เวลา สถานที่สอบ
วันอังคารที่ ๑9 ตุลาคม
2564
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม 2
อาคารฝายผลิต
องคการสุรา
กรมสรรพสามิต
ฉะเชิงเทรา

เนื้อหาวิชาที่สอบ

1. ความรูความสามารถ
ทั่วไป
2. ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน
3. ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครอง
4. ความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
5. พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.
๒๔๓๙
6. พรบ. ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๔๓๙
7. พรบ.แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ
วันอังคารที่ ๑9 ตุลาคม
พ.ศ. 2543
2564
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุม 2
อาคารฝายผลิต
องคการสุรา
กรมสรรพสามิต
ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดแนบทายประกาศ ๒
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
แนบทายประกาศองคการสุรา กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
-----------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณี กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกงสุภาพ สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทา
หุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน (ไมอนุญาตใหสวมใสกางเกงยีนสหรือกระโปรงยีนส)
2. ตองนำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวขาราชการไปในวันสอบทุกครั้ง หากไมมี
บัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบ
3. สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูภายในหองสอบ และบริเวณพื้นที่อื่น ๆ ของ
องคการสุราฯ และทำความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลกอนเขาหองสอบ
4. การสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (สอบขอเขียน)
4.1 ให ผ ู  เ ข า สอบไปถึ ง สถานที ่ ส อบก อ นเริ ่ ม เวลาทำการสอบ 30 นาที
และจะเรียกผูเขาสอบเขาหองสอบกอนเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
4.2 ผู  เ ข า สอบจะต อ งนั ่ ง สอบตามที ่ น ั ่ ง สอบและห อ งสอบที ่ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการสอบกำหนดไว
4.3 ผูเขาสอบจะตองนำอุปกรณที่ใชในการสอบ เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ เครื่อง
คิดเลขมาเอง สวนกระดาษคำตอบจะตองใชกระดาษคำตอบขององคการสุราฯ ที่จัดไวใหโดยเฉพาะ
4.4 เชื ่ อ ฟ ง และปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำของกรรมการหรื อ เจ า หน า ที ่ ค ุ ม สอบ
โดยเครงครัด
4.5 ภายในระยะเวลาสอบ นับตั้งแตเวลาที่เริ่มสอบ จะออกจากหองสอบไม ได
เวนแตไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ และเมื่ออยูในหองสอบหรือ
ขณะสอบตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
4.6 เขียนเลขที่สอบและชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวของกับการตอบขอสอบ และใหเขียน
เลขที่สอบเฉพาะในที่ที่กำหนดใหเทานั้น
4.๗ ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะสอบตอไป เมื่อสงกระดาษ
คำตอบแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
4.๘ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ใชในการสอบ
จะนำออกจากหองสอบไดก็เฉพาะที่กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบอนุญาตเทานั้น
4.๙ เมื่อหมดเวลาและกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดทำคำตอบ จะตอง
หยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว
4.1๐ เมื่อออกจากหองสอบไปแลว ตองไมทำการใด ๆ อันเปนการรบกวน แกผูที่
ยังสอบอยู
4.1๑ หามนำเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้หรื อผูใดทุจริต อาจไมไดรับอนุญาตให
เขาสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนวิชาที่สอบก็ได

