เรียงเอกสาร ดังนี้
1. ใบแจ้งทีอ่ ยู่ (ให้เขียนด้วยลายมือชื่อตนเองต้องเป็นที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ ไปรษณีย์
นําส่งต้องมีผู้ลงชื่อรับจดหมายลงทะเบียน มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัว
เข้ารับราชการ)
2. ใบรับการตรวจสอบหลักฐานฯ
3. ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นทีท่ างราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ – สกุล หรือ
ลายมือชื่อ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) บัตรทุกชนิด
ทีน่ ํามาแสดงต้องมีเลขประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจนเป็นฉบับจริง และต้องยังไม่หมดอายุ
จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาปริญญาบัตรฯ จํานวน 2 ฉบับ
6. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวน 2 ฉบับ
7. สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือสําเนาอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี จํานวน 2 ฉบับ
8. สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ สํานักงาน ก.พ. จํานวน 1 ฉบับ
(ให้นําฉบับจริงมาด้วย)
9. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
10. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
ใบสําคัญการสมรส จํานวน 2 ฉบับ
11. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จํานวน 1 ฉบับ

ใบรับการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารของผูเ้ ข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั กิ าร
(การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์)
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หลักฐานและเอกสารที่นํามายื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสารหลักฐาน และจัดเรียงเอกสารตามลําดับที่กําหนด)
1. ใบแจ้งที่อยู่ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
2. ใบรับการตรวจสอบหลักฐาน
3. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา
ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผูส้ มัครสอบฯ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ (สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560) ในกรณีที่ไม่สามารถ
นําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
วันปิดรับสมัครมายื่นแทน
6. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวน 2 ฉบับ
7. กรณีจบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ให้แนบสําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรือ สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสําเนาอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี จํานวน 2 ฉบับ
8. สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 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 หากขาดสําเนาหลักฐานเอกสารฉบับใด
ข้ า พเจ้ า จะนํ า ส่ ง เอกสารเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยตนเอง ณ กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ชั้ น 16 หรื อ ทางโทรสารหมายเลข
0-2272-9780 หรื อ ทางไปรษณี ย์ ถึ ง กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ชั้ น 16 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90
ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในวันเวลาที่กําหนด
ลงชื่อ..............................................................
(..............................................................)
วันที่

สิงหาคม 2560

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

สิงหาคม 2560

