กรุณา  ในช่องทีม่ ีเอกสารหลักฐาน และจัดเรียงเอกสารตามลําดับที่กําหนด
ใบรับการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร สําหรับผูเ้ ข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบตั กิ าร และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบตั ิงาน
(การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์)
ตําแหน่ง
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หลักฐานและเอกสารที่นํามายื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสารหลักฐาน และจัดเรียงเอกสารตามลําดับที่กําหนด)
1. ใบแจ้งที่อยู่ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
2. ใบรับการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
3. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา
ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผูส้ มัครสอบฯ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฯ จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ (สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 18 เมษายน 2561)
6. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 2 ฉบับ
7. กรณีจบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ให้แนบสําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรือสําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสําเนาอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี จํานวน 2 ฉบับ
8. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้
สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. (ฉบับจริง หรือใบแทน) พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
9. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
10. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลีย่ นชื่อ – สกุล ใบสําคัญการสมรส อย่างละ 2 ฉบับ
11. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
หมายเหตุ เอกสารลํ า ดั บ 4 – 10 ให้ เ ขี ย นคํ า ว่ า “สํ า เนาถู ก ต้ อ ง” ลงชื่ อ และวั น ที่ พร้ อ มทั้ ง ระบุ
เลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาหลักฐานเอกสารด้วย
ลงชื่อ..............................................................
(..............................................................)
วันที่

กรกฎาคม 2561

.

ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้ว ปรากฏว่า
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน ได้แก่ ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
(.................................................................)
วันที่

กรกฎาคม 2561

กรุณา  ในช่องทีม่ ีเอกสารหลักฐาน และจัดเรียงเอกสารตามลําดับที่กําหนด
ใบรับการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร สําหรับผูเ้ ข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบตั กิ าร และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบตั ิงาน
(การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์)
ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หลักฐานและเอกสารที่นํามายื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสารหลักฐาน และจัดเรียงเอกสารตามลําดับที่กําหนด)
1. ใบแจ้งที่อยู่ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
2. ใบรับการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
3. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา
ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบฯ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฯ จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาประกาศนียบัตร จํานวน 2 ฉบับ (สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 18 เมษายน 2561)
6. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 2 ฉบับ
7. กรณีใช้คุณวุฒิระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันมาสมัครสอบ ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่าเป็นระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี จํานวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้
สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. (ฉบับจริง หรือใบแทน) พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
9. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
10. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลีย่ นชื่อ – สกุล ใบสําคัญการสมรส อย่างละ 2 ฉบับ
11. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
หมายเหตุ เอกสารลํ า ดั บ 4 – 10 ให้ เ ขี ย นคํ า ว่ า “สํ า เนาถู ก ต้ อ ง” ลงชื่ อ และวั น ที่ พร้ อ มทั้ ง ระบุ
เลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาหลักฐานเอกสารด้วย
ลงชื่อ..............................................................
(..............................................................)
วันที่

กรกฎาคม 2561

ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้ว ปรากฏว่า
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน ได้แก่ ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
(.................................................................)
วันที่

กรกฎาคม 2561

