เอกสารแนบ
ลําดับที่ผูผานการสรรหา ใหมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว
ใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 3
รายงานตัวในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 2565 (ครั้งที่ 2)
1. ตําแหนงพนักงานตรวจสอบและเรงรัดภาษี
(คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ลําดับที่สอบได
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

เลขประจําตัวสอบ
640310020
640310032
640310055
640310059
640310065
640310079
640310027
640310028
640310058
640310068
640310001
640310017
640310050
640310037
640310047

นายปรัตถกร
นางสาวอุษา
นายเทอดศักดิ์
นางสาวสุนิกา
นายจิรวัฒน
นางสาวประดับทิพย
นางสาวกฤติมา
นางสาวเมธิณี
นางสาวณัฐฐา
นายอัคริศ
นางสาวจิดาภา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวทิพยวรรณ
นายพงศกรณ
นางสาวนภัสสร

ชื่อ-สกุล
สุขเจริญนุกูล
สังขสุวรรณ
กิ่งสวัสดิ์
ธนะสิทธิ์
สิรกุล
ลอยชื่น
ปานโรจน
นิมมานโสภณ
กิมเยื้อน
แกวรากมุข
ลําพา
สมนาค
หองสวัสดิ์
ทุมวงษ
วองประสพสุข

หมายเหตุ

(สํารอง)
(สํารอง)
(สํารอง)
(สํารอง)

คำแนะนำเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในวันรำยงำนตัว
1. บัตรประจำตัวประชำชน พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบัตรอืน่
ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ ซึ่ ง มี รู ป ถ่ ำ ย ชื่ อ - สกุ ล หรื อ ลำยมื อ ชื่ อ และมี เ ลขประจ ำตั ว ประชำชน 13 หลั ก
ระบุชัดเจนเท่ำนั้น และบัตรดังกล่ำวต้องยังไม่หมดอำยุ จำนวน ๑ ฉบับ
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน ๑ ฉบับ
3. ส ำเนำเอกสำรอื่ น ๆ เช่ น ใบทะเบี ย นสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ - สกุ ล (ในกรณี ที่ ชื่ อ - สกุ ล ในใบสมั ค ร
และหลักฐำนอื่นไม่ตรงกัน) จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
4. หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรหรือได้รับกำรยกเว้น (เฉพำะผู้สมัครเพศชำย) จำนวน ๑ ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับจำกวันที่ตรวจร่ำงกำยถึงวันยื่นเอกสำร และแสดงว่ำไม่เป็น
โรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่เชื้อกระจำย
- โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยำเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุรำเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. กำหนด
6. สัญญำคำประกันลูกจ้ำงชั่วครำวของกรมสรรพำกร
บุคคลค้ำประกันในกำรปฏิบัติงำน ขณะค้ำประกันจะต้องเป็นข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับชำนำญกำร
หรือชำนำญงำนขึ้นไป หรือข้ำรำชกำรตำรวจ ข้ำรำชกำรทหำร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก
หรือเรืออำกำศเอกขึ้นไป หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท หรือพนักงำน
ในภำคเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท โดยให้ค้ำประกันในวงเงิน 10,000 บำท
(กรณีพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนในภำคเอกชนคำประกัน ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนด้วย)
7. สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของผู้คำประกัน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของคู่สมรสผู้คำประกัน
(กรณีผู้ค้ำประกันจดทะเบียนสมรส) พร้อมเซ็นรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
8. แบบแจ้งข้อมูลประวัติ

ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบตั ิสำหรับผู้มำรำยงำนตัว
1. ผู้ผ่ำนกำรสรรหำ ที่มี “(สำรอง)” ในหนังสือ ให้ไปรำยงำนตัวเพื่อรับกำรจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว หมำยถึง
ท่ำนเป็นลำดับที่สำรอง เมื่อตัวจริงไม่มำรำยงำนตัวหรือสละสิทธิ์ ท่ำนจะได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นลำดับถัดไป
2. ผู้ผ่ำนกำรสรรหำ ที่ได้รับหนังสือให้ไปรำยงำนตัวเพื่อรับกำรจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต้องไปรำยงำนตัว
(ทุกท่ำนรวมถึงสำรองด้วย) ให้ตรงตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ระบุไว้ในหนังสือ เพื่อฟังคำชี้แจงและเลือก
ตำแหน่ง ถ้ำไม่ไปรำยงำนตัวถือว่ำสละสิทธิ์
3. ในวันรำยงำนตัวผู้ผ่ำนกำรสรรหำ ที่ได้เลือกสถำนที่ปฏิบัติงำน ต้องรับหนังสือส่งตัวเพื่อใช้ในกำรรำยงำนตัว
ณ สถำนที่ที่เลือกปฏิบัติงำน

การตอบรับรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเปนลูกจางชั่วคราวของสํานักงานสรรพากรภาค 3

กลุมรายงานตัวลูกจางชั่วคราว สภ.3
1. ใหผูผานการสรรหาฯ เขากลุมไลนโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏดานบน และเปลี่ยนชื่อไลนเปน ชื่อ – นามสกุล
ตัวอยาง นางสาวเอ จงดี
2. เมื่อเขากลุมใหยืนยันตัวตนในกลุม ดวยการพิมพขอความ ชือ่ – นามกุล ตําแหนงที่สอบได ลําดับที่สอบได
พรอมตอบรับดวยขอความดังนี้
กรณีประสงคมาบรรจุ
- นางสาวเอ จงดี พนักงานตรวจสอบและเรงรัดภาษี ลําดับที่สอบได 13 รับทราบการเรียกบรรจุ
ผูผานการสรรหาฯ และจะมารายงานตัวในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 ตามที่สํานักงานสรรพากรภาค 3 กําหนด
กรณีไมประสงคมาบรรจุ
นางสาวเอ จงดี พนักงานตรวจสอบและเรงรัดภาษี ลําดับที่สอบได 13 รับทราบการเรียกบรรจุ
ผูผานการสรรหาฯ แตจะไมมารายงานตัวในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 เนื่องจาก (ใสเหตุผล)
3. ในวันรายงานตัวใหผูผานการสรรหาฯ สวมหนากากอนามัยและตรวจ ATK ไมนอยกวา 48 ชั่วโมงกอนวัน
มารายงานตัว พรอมสงผลการตรวจและแจงชื่อ - นามสกุลผานไลนกลุมรายงานตัวลูกจางชั่วคราว สภ.3
4. ใหผูผานการสรรหาฯ เตรียมปากกาน้ําเงินคนละ 1 ดามเพื่อใชในการรายงานตัว

