ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ของสานักงานสรรพากรภาค 6
----------------------------ด้วยกรมสรรพากร โดยสานักงานสรรพากรภาค 6 จะดาเนินการรับสมัครคนพิการ เพื่อจัดจ้าง
เป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ปฏิ บั ติ ง าน ณ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั กงานราชการ เรื่ อ ง การก าหนดลั ก ษณะงานและคุ ณสมบั ติเ ฉพาะของกลุ่ ม งาน และการจัด ทากรอบ
อัตรากาลังพนั กงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั ก งานราชการ เรื่ อ ง การก าหนดลั ก ษณะงานและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ่ ม งาน และการจั ด ท า
กรอบอัต ราก าลั ง พนั กงานราชการ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวั น ที่ 26 กั น ยายน 2555 และหนัง สื อ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1004.1/คพร./พิเศษ 1791 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ชื่อตาแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ
บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่าง 3 อัตรา (รายละเอียดอัตราว่างตามเอกสารแนบ)
ค่าตอบแทน
- ผู้ ที่มี คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,280 บาท หรือตามที่ก.พ.
กาหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
- ผู้ ที่ มี คุ ณ วุฒิ ป ระกาศนี ย บัต รวิช าชี พเทคนิ ค (ปวท.) หรื ออนุ ปริ ญ ญาหลั กสู ต ร 2 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เดือนละ 13,010 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
- ผู้ที่มีคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลั กสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เดือนละ 13,800 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567
/2. คุณสมบัตทิ ั่วไป…
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