
กรณุา  ในช่องทีมี่เอกสารหลักฐาน และจัดเรยีงเอกสารตามลําดับที่กําหนด 
 

ใบรบัการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร สําหรบัผูเ้ข้ารบัการประเมินครัง้ที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) 
สําหรบัการสรรหาและการเลือกสรรบคุคลเปน็พนกังานราชการทั่วไป 

ตําแหน่ง   เจ้าพนกังานภาษสีรรพากร (ปฏบิตัิงานทางด้านคอมพวิเตอร์)    เลขประจําตัวสอบ      

ช่ือ – สกุล      

หลักฐานและเอกสารที่นํามายื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสารหลักฐาน และจัดเรียงเอกสารตามลําดับที่กําหนด) 
 1. ใบแจ้งที่อยู่ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน 

2. ใบรับการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 
3. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาดํา 
    ขนาด 1 X 1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พรอ้มทั้งลงลายมอืช่ือผู้สมัครสอบฯ 
4. สําเนาปริญญาบัตร หรือสาํเนาใบแทนปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ  
    (สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562) 
5. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  1 ฉบับ 
6. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล ใบสําคัญการสมรส อย่างละ 1 ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องหา้มตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

     หมายเหตุ  เอกสารลําดับ 4 – 6 ให้เขียนคําว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือและวันที่ พร้อมทั้งระบุ           
เลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาหลักฐานเอกสารด้วย  

 

ลงช่ือ.............................................................. 

      (..............................................................) 

วันที่     ตุลาคม  2562      . 

ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้ว  ปรากฏว่า 

ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน ไดแ้ก ่......................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ..................................................................เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 

  (.................................................................) 

วันที่    ตุลาคม  2562          



กรณุา  ในช่องทีมี่เอกสารหลักฐาน และจัดเรยีงเอกสารตามลําดับที่กําหนด 
 

ใบรบัการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร สําหรบัผูเ้ข้ารบัการประเมินครัง้ที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) 
สําหรบัการสรรหาและการเลือกสรรบคุคลเปน็พนกังานราชการทั่วไป 

ตําแหน่ง   พนกังานภาษสีรรพากร (ปฏบิตังิานทางด้านคอมพิวเตอร์)    เลขประจําตัวสอบ      

ช่ือ – สกุล      

หลักฐานและเอกสารที่นํามายื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสารหลักฐาน และจัดเรียงเอกสารตามลําดับที่กําหนด) 
 1. ใบแจ้งที่อยู่ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน 

2. ใบรับการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 
3. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาดํา 
    ขนาด 1 X 1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พรอ้มทั้งลงลายมอืช่ือผู้สมัครสอบฯ 
4. สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาใบแทนประกาศนียบัตร  จํานวน  1  ฉบับ  
    (สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562) 
5. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  1  ฉบับ 
6. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล ใบสําคัญการสมรส อย่างละ  1  ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องหา้มตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

     หมายเหตุ  เอกสารลําดับ 4 – 6 ให้เขียนคําว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือและวันที่ พร้อมทั้งระบุ           
เลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาหลักฐานเอกสารด้วย  

 

ลงช่ือ.............................................................. 

      (..............................................................) 

วันที่     ตุลาคม  2562      . 

ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้ว  ปรากฏว่า 

ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน ไดแ้ก ่......................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ..................................................................เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 

  (.................................................................) 

วันที่    ตุลาคม  2562          



กรณุา  ในช่องทีมี่เอกสารหลักฐาน และจัดเรยีงเอกสารตามลําดับที่กําหนด 
 

ใบรบัการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร สําหรบัผูเ้ข้ารบัการประเมินครัง้ที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) 
สําหรบัการสรรหาและการเลือกสรรบคุคลเปน็พนกังานราชการทั่วไป 

ตําแหน่ง   พนกังานภาษสีรรพากร (ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ภาษสีรรพากร)  เลขประจําตัวสอบ      

ช่ือ – สกุล      

หลักฐานและเอกสารที่นํามายื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสารหลักฐาน และจัดเรียงเอกสารตามลําดับที่กําหนด) 
 1. ใบแจ้งที่อยู่ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน 

2. ใบรับการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 
3. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาดํา 
    ขนาด 1 X 1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พรอ้มทั้งลงลายมอืช่ือผู้สมัครสอบฯ 
4. สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาใบแทนประกาศนียบัตร  จํานวน  1  ฉบับ  
    (สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562) 
5. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  1  ฉบับ 
6. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล ใบสําคัญการสมรส อย่างละ  1  ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องหา้มตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

     หมายเหตุ  เอกสารลําดับ 4 – 6 ให้เขียนคําว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงช่ือและวันที่ พร้อมทั้งระบุ           
เลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาหลักฐานเอกสารด้วย  

 

ลงช่ือ.............................................................. 

      (..............................................................) 

วันที่     ตุลาคม  2562      . 

ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้ว  ปรากฏว่า 

ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน ไดแ้ก ่......................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ..................................................................เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 

  (.................................................................) 

วันที่    ตุลาคม  2562          


