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ด่วนที่สุด
ที่ กค 0721/ว 8369

กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
6 ตุลาคม 2559

เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เรียน ผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (รายชื่อตามเอกสารแนบ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้มารายงานตัว
2. คําแนะนําข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการกรอกทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)
ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่ อ ง การขึ้ น บั ญ ชี แ ละการยกเลิ ก บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
สําหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
และเจ้ า พนั ก งานเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ฏิ บั ติ ง าน ลงวั น ที่ 4 ตุ ลาคม 2559 ซึ่ งท่ านเป็ นผู้ สอบแข่ งขั นได้
และได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน นั้น
บัดนี้ กรมสรรพากรมีอัตราตําแหน่งว่างถึงลําดับที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้งท่านเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งดังกล่าว จึงขอให้ท่านไปรายงานตัว ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 09.30 น.
และเริ่มเลือกสถานที่ที่จะขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1
ชั้ น 2 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิ น 7 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 และให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานที่ที่เลือกไว้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
เป็นต้นไป สําหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับเรียกรายงานตัวในลําดับสํารองจะได้เลือกสถานที่และได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ในลําดับต้นสละสิทธิ์ ทั้งนี้ หากท่านไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตามที่สอบแข่งขันได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร
กลุ่มงานสรรหา
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2272 8515-6
โทรสาร 0 2272 9780
http://www.rd.go.th

เอกสารแนบ
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
(รายงานตัว ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559)
ชื่อ - นามสกุล
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายละเอียดข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัตสิ ําหรับผู้มารายงานตัว
1. ขั้นตอนการปฏิบัติในวันรายงานตัว
1.1 รายงานตัว ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 09.30 น. และเริ่มเลือกสถานที่ที่จะ
ขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
1.2 รับฟังคําชี้แจงหลักเกณฑ์การบรรจุและรายละเอียดอัตราตําแหน่งว่าง
1.3 เลือกส่วนราชการที่จะไปรับการบรรจุจากตําแหน่งว่าง
1.4 กรอกรายละเอียดการเลือกตําแหน่งและรับหนังสือส่งตัว
1.5 จัดทําประวัติข้าราชการและรับหนังสือตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือของบุคคลที่เข้ารับราชการใหม่
2. การบรรจุเข้ารับราชการ
กรณีข้าราชการบรรจุใหม่
2.1 ต้องไปรายงานตัวให้ตรงตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ
2.2 เลือกสถานที่รับการบรรจุ และรับหนังสือส่งตัว เพื่อไปรายงานตัว ณ สถานที่ที่เลือกรับการบรรจุฯ
2.3 กรอกทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)
2.4 เริ่มเข้าปฏิบัติงานตามวันที่ที่กรมสรรพากรกําหนดให้เป็นวันบรรจุฯ
2.5 สําหรับผู้ที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในกรมสรรพากร จะต้องปฏิบัติให้ครบตามขั้นตอนข้อ 2.1 - 2.4
ถ้าขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะถือว่าสละสิทธิ์
*** กรมสรรพากรมีนโยบายให้ข้าราชการบรรจุใหม่และข้าราชการย้ายเพิ่มวุฒิ ต้องอยู่ปฏิบัติราชการ
*** ตามตําแหน่งและสังกัดที่เลือกรับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะพิจารณาให้ย้ายหรือโอนไป
*** สังกัดส่วนราชการอื่นได้ ***
3. หลักเกณฑ์การเลือกตําแหน่งว่าง
การเลือกตําแหน่งว่าง จะให้เลือกตามลําดับที่ที่สอบแข่งขันได้ โดย
3.1 เลือกแล้ว ไม่ให้เปลี่ยน
3.2 เลือกแล้ว นําไปแลกกันระหว่างเพื่อนที่มารายงานตัวด้วยกันไม่ได้
3.3 เลือกแล้ว จะเปลี่ยนไปเลือกตําแหน่งว่างอื่นที่ยังเหลือไม่ได้
4. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ จะต้องมีระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยจะต้อง
ได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและความประพฤติประกอบกัน ซึ่งหากปรากฏผลการทดลอง
ปฏิบัติราชการว่า “ไม่ผ่าน” ก็ต้องออกจากราชการ
*********************************

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คําแนะนําข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการกรอกทะเบียนประวัติขา้ ราชการ (ก.พ.7)
เตรียมข้อมูล (ตามตัวอย่างที่แนบ)
1. ข้อมูลประวัติการศึกษา
- ชื่อโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอก และเกียรตินิยม (ถ้ามี) ตลอดจน อําเภอ/เขต
และจังหวัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทุกระดับชั้นที่จบการศึกษา
- ข้อมูลวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ
- วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่เริ่มศึกษา ถึง วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา (ไม่ใช่ปีการศึกษา)
2. ข้อมูลของบิดา มารดา และคู่สมรส (ถ้ามี)
- ข้อมูลเลขประจําตัวประชาชนของท่าน บิดา มารดา คู่สมรส (ถ้ามี)
3. ข้อมูลชื่อสถานีตํารวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. ...... หรือ สภ. ......
เป็นต้น เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดําเนินการตรวจสอบประวัติ
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดทําประวัติข้าราชการ
1. ขอให้ท่า นดูร ายละเอีย ดการกรอกทะเบีย นประวัติข้า ราชการ (ก.พ.7) จากตัว อย่า งแนบท้า ย
พร้อมเตรียมข้อมูลประวัติการศึกษาของท่าน เพื่อกรอกประวัติการศึกษาให้ถูกต้อง
2. ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ กรมสรรพากร และแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย ท่านสามารถกรอกรายละเอียดแล้วนํามาส่งให้เจ้าหน้าที่ขณะที่กรอก
ทะเบียนประวัติ ในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้

(แต่ยังไม่ต้องลงลายมือชื่อ)
เตรียมเอกสาร
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) และหนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ที่ท่านได้รับจากกรมสรรพากร
2. กรณีจบการศึกษาสูงกว่า หรือวุฒิปริญญาอื่นที่ไม่ใช่วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ
- ให้ถ่ายสําเนาใบประกาศนีย บัต ร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) อย่า งละ 2 ชุด
(ถ่ายสําเนาให้ชัดเจน) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง มอบให้เจ้าหน้าที่ขณะที่กรอกทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ
3. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หลังจากที่กรมสรรพากรประกาศผลการสอบแข่งขันแล้ว
- ให้ถ่ายสําเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
(ถ่ายสําเนาให้ชัดเจน) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง มอบให้เจ้าหน้าที่ขณะที่ขอรับหนังสือรายงานตัว
หน่ ว ยงานที่ เ ลื อกบรรจุ 1 ชุ ด และอีก 1 ชุ ด มอบให้เ จ้ า หน้ า ที่ ขณะที่ กรอกทะเบี ย นประวั ติ
ข้าราชการ
4. กรณีจดทะเบียนสมรส หลังจากที่กรมสรรพากรประกาศผลการสอบแข่งขันแล้ว
- ให้ถ่ายสําเนาเอกสารใบทะเบียนสมรส บัต รประจําตัวประชาชน (ตนเอง) และทะเบียนบ้า น
อย่างละ 2 ชุด (ถ่ายสําเนาให้ชัดเจน) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง มอบให้เจ้าหน้าที่ขณะที่ขอรับ
หนังสือรายงานตัวหน่วยงานที่เลือกบรรจุ 1 ชุด และอีก 1 ชุด มอบให้เจ้าหน้าที่ขณะที่กรอก
ทะเบียนประวัติข้าราชการ
5. กรณีผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนราชการอื่นที่มิได้สังกัดกรมสรรพากร ให้ถ่ายสําเนา ก.พ.7
จํานวน 1 ชุด
6. ใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกให้ ไ ม่ เ กิ น 1 เดื อ น และแสดงว่ า ไม่ เ ป็ น โรคต้ อ งห้ า มตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
7. เอกสารตามข้อ 2 -6 ให้เขียนตําแหน่งที่สอบได้ และลําดับที่สอบได้ไว้ที่มุมบนขวา

ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Mrs. / Miss ........................................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมู่โลหิต..................... สัญชาติ.............................. เชื้อชาติ.................................... ศาสนา........................................
ภูมิลําเนา เลขที่................................................. หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย...........................................................
ถนน....................................... ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต....................................................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์........................................ โทรศัพท์........................................................
2. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
อาชีพ............................................................................................................................................................................
3. ชื่อ-นามสกุล บิดา........................................................................................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
อาชีพ............................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ...................................................................... นามสกุลเดิมมารดา.............................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
อาชีพ............................................................................................................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่............................ หมู่ที่.................. ตรอก/ซอย.............................................................................
ถนน....................................... ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต....................................................
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์........................................ โทรศัพท์........................................................
5. รับราชการทหารเมื่อ............................................... ปลดเมื่อ......................................................................................
6. อุปสมบทเมื่อ.......................................................... อุปสมบท ณ วัด...........................................................................
7. ความรู้, ความสามารถพิเศษ.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
8. เคยรับราชการ หรือทํางานที่ใดบ้าง (ระบุ ตําแหน่ง วันเดือนปี ระยะเวลา)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
9. สอบเข้ารับราชการตําแหน่ง......................................................................................... ลําดับที่สอบได้........................
10. ประกาศผลสอบเมื่อ....................................................................................................................................................
11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................................ผู้มารายงานตัว
(............................................................................)
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ..........................

ลสก.

-

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
เขียนที่…………………………………………………………….
วันที่………….…..เดือน……….…….………………พ.ศ………….....
ข้าพเจ้า………………………………………………………………..………………………..เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่ง…………..……………………..…………………………..…. สังกัด/สํานักงาน…………………………..……………………………
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้รับเงินเดือน เดือนละ………………………………………………………………………….บาท
ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ โดยหนังสือฉบับนี้ว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
และทางราชการจะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่…………….…………………..หมู่ท…ี่ ……….……ซอย……………………………………………………………
ถนน………………………………….…………………..…………ตําบล/แขวง……...……………………………………..…….….………..…….
อําเภอ/เขต……………………….………………………..…….จังหวัด…….……………………………………………………..……….…………
รหัสไปรษณีย์............................................................โทรศัพท์......................................................................................
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับเดิมที่ได้ทําไว้ทั้งหมดก่อนวันที่ระบุ
ในหนังสือแสดงเจตนาฯ ฉบับนี้
ลงชื่อ…………………………….……………………………………….ผู้แสดงเจตนา
(……………………..…………..……………………….………..)
ลงชื่อ……………….……………………………….………….………พยาน
(…………………………………………………………….……..)
ลงชื่อ……………….……………………………….………….………พยาน
(…………………………………………………………….……..)

