ด่วนที่สุด
ที่ กค 0707/ว 7014

กรมสรรพากร
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
30 ธันวาคม 2564

เรื่อง ให้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
เรียน ผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (รายชื่อตามเอกสารแนบ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกาหนดในการรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรมสรรพากร
ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อ ง การขึ้น บัญ ชีแ ละการยกเลิก บัญ ชีผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้
สาหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่ ง ท่ า นเป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ แ ละได้ รั บ การขึ้ น บั ญ ชี ไ ว้ ใ นตาแหน่ ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นั้น
บัดนี้ กรมสรรพากรมีอัตราว่างถึงลาดับที่ที่จะบรรจุท่านเข้ารับราชการในตาแหน่งดังกล่าว
แต่เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระหว่างวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องดาเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
กรมสรรพากรจึงขอให้ท่านเข้ารายงานตัวผ่าน Application Line และเลือกสถานที่ปฏิบัติงานผ่านโปรแกรม
Microsoft Teams โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต พร้อมแสดงบั ตรประจาตัวประชาชน
ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ เมื่อเลือกสถานที่บรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ณ สถานที่ที่เลือกไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับเรียกรายงานตัว
ในลาดับสารองจะได้บรรจุและเลือกสถานที่เมื่อผู้สอบแข่งขันได้ในลาดับต้นสละสิทธิ์ ทั้งนี้ หากท่านไม่เข้ารายงานตัว
ตามวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2272 8116 0 2272 8976
โทรสาร 0 2617 3515

ข้อกำหนดในกำรรำยงำนตัวเพื่อรับกำรบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรกรมสรรพำกร
1. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ รายงานตัวตามวัน และเวลาที่กาหนดเพื่อเลือกสังกัด บรรจุเข้ารับราชการสังกัด
กรมสรรพากร โดยการเข้ารายงานตัวและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาง Application Line
และโปรแกรม Microsoft Teams ทั้งนี้ให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะเข้ารับเลือกสถานที่บรรจุ scan ข้อมูลผ่าน QR
Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ เพื่อเพิ่มเพื่อนผ่านกลุ่ม Line โดยดาเนินการดังนี้
1.1 ให้ผู้สอบแข่งขันได้ เปลี่ยนโดยใช้ชื่อไลน์เป็น ชื่อ_นามสกุล (ระบุคานาหน้าชื่อ และชื่อ-สกุลภาษาไทย)
ตัวอย่ำง นางสาวสุดสวย คงมั่น
1.2 ให้เข้ายืนยันตัวตนผ่าน Application Line ด้วยการพิมพ์ข้อความ ตาแหน่งที่สอบได้_ลาดับที่สอบได้_
ชื่อ_นามสกุล ตัวอย่ำง นักวิชาการสรรพากร ลาดับที่สอบได้ 47 นางสาวสุดสวย คงมั่น

กำรรำยงำนตัวข้ำรำชกำรกรมสรรพำกร
2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่กรมสรรพากรแจ้งให้เข้ารายงานตัวทุกท่านดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Teams
ไว้ ในอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการสื่ อสาร เช่ น เครื่ องคอมพิ วเตอร์ สมาร์ ทโฟน หรื อแท็ บเล็ ต หรื ออุ ปกรณ์ อื่ นๆ โดยอุ ปกรณ์ นั้ น
ต้องมีกล้องและไมโครโฟนที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง และกรมสรรพากรจะแจ้ง Link ในการเข้าใช้
โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อดาเนินการเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน ในวันที่ 13-14 มกรำคม 2565
3. ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อม สามารถใช้งานได้และสถานที่
ที่ทาการรายงานตัวจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบแข่งขันได้ อย่างชัดเจน
4. ในวันรายงานตัว ผู้สอบแข่งขันได้ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ -สกุล และมีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน (ฉบับจริง) เพื่อยืนยันตัวตน และให้ผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 13 มกรำคม 2565
ตาแหน่ง
1. นิติกรปฏิบัติการ
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

3. นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

เวลารายงานตัว

หมายเหตุ

08.00 น.
จานวน 112 ราย

เริ่มเลือกสถานที่ที่จะขอรับการบรรจุ
และแต่งตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

13.00 น.
จานวน 140 ราย

เริ่มเลือกสถานที่ที่จะขอรับการบรรจุ
และแต่งตั้ง ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

/วันที.่ ..

-2วันที่ 14 มกรำคม 2565
ตาแหน่ง
4.

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

5.

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

6.

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

7.

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

8.

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

9.

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

เวลารายงานตัว
08.00 น.
จานวน 109 ราย

13.00 น.
จานวน 201 ราย

หมายเหตุ
เริ่มเลือกสถานที่ที่จะขอรับการบรรจุ
และแต่งตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

เริ่มเลือกสถานที่ที่จะขอรับการบรรจุ
และแต่งตั้ง ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

10. นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

5. กรมสรรพากรจะทาการทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในวันที่ 11-12 มกราคม 2565
โดยจะแจ้งในกลุ่ม Line ล่วงหน้าก่อนการทดสอบ
6. หากมีความประสงค์จะขอสละสิทธ์ไม่เข้าเลือกหน่วยงาน หรือไม่ขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่
กรมสรรพากรกาหนด ขอให้ จัดทาหนัง สือขอสละสิทธิ์การเข้า รับ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรมสรรพากร
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2617 3515
หรือทาง e-mail : Khuanjai.ja@rd.go.th สามารถ Download เอกสารได้ทาง Line หรือทางเว็บไซต์ http://www.rd.go.th
> สมัครเข้ารับราชการ
7. สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่เลือกสถานที่รับการบรรจุ เรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดทาหนังสือใบรายงานตัว
เข้ารับราชการ ใบรับรองแพทย์ (เอกสารแนบ) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สามารถ Download เอกสารได้ทาง Line หรือทางเว็บไซต์ http://www.rd.go.th >
สมัครเข้ารับราชการ และจัดส่งหลักฐำนกำรรำยงำนตัวทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่ำหน้ำซอง
เรียน

ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารกรมสรรพากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 16
เลขที่ 90 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

(โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า “รายงานตัว เข้า รับ ราชการตาแหน่ง ตาแหน่งที่สอบได้* ลาดับที่.............)”
โดยจะถือวัน ที่ที่ทาการไปรษณีย์ ต้น ทางประทับตราลงรับ ภำยในวัน ที่ 19 มกรำคม 2565
8. กรมสรรพากรจะแจ้งให้ผู้รับการบรรจุเข้ารับราชการกรมสรรพากรเข้ามาทาแฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7
และหนังสือขอให้ตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือของบุคคลที่เข้ารับราชการใหม่ โดยจะแจ้งรายละเอียด
กาหนดเวลาให้ทราบทาง Line ต่อไป
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร.0 2272 8116 , 0 2272 8976
หรือทาง Line

1

เอกสารแนบ

ลาดับทีผ่ ู้สอบแข่งขันได้ ให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร (ครั้งที่ 3)
(รายงานตัว ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ลาดับทีส่ อบได้
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

เลขประจาตัวสอบ
363500384
363500462
363500723
363500793
363500027
363500189
363500195
363500487
363500111
363500133
363500023
363500442
363500036

ชื่อ
นางสาววรกมล
นายเอกชัย
นางสาวปิน่ นัดดา
นางสาวกิตติคุณ
นายวิทยา
นายอภิสิทธิ์
นางสาวภาษิตา
นางสาวบงกช
นายปองคุณ
นางสาวสริตา
นางสาวกาญจนทิพา
นายสมพงษ์
ส.ต.ท.หญิงศศิธร

นามสกุล
เบ็ญจาธิกลุ
สถิตย์กลุ รัตน์
ราชคมน์
หล้าเต็น
วิทยอภิบาล
นิตยะ
ปราการะนันทน์
เยาวรัตน์
เดชะคุณาพงษ์
งามละม้าย
บัวขวัญ
กุณารักษ์
สงเดช

หมายเหตุ

(สารอง)
(สารอง)
บรรจุกรมหม่อนไหม

(สารอง)
(สารอง)
(สารอง)

