-ร่าง-

ประกาศสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่ อ ง รั บ สมั ค รและสอบแข่ ง ขั น บุ ค คลภายนอกผู้ มี วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕60
(กลุ่มงานเทคนิค)
------------------------------------------ด้ว ยสำนัก งำนตำรวจแห่ง ชำติ ได้ม อบหมำยให้ สำนัก งำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ดำเนินกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕60 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงำน
เทคนิค ทำหน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร และทำหน้ำที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญ ญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับข้อ ๒ (๒) วิธีกำรสอบแข่งขัน และข้อ 3 กำรบรรจุบุคคลเข้ ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ
ของ กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัด เลือกหรือกำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ เข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับอนุมัติสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ลงวันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ.
2560 ท้ ำ ยหนั ง สื อ สำนั ก งำนกำลั ง พล ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/5062 ลงวั น ที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
อนุ มัติสำนั กงำนตำรวจแห่ งชำติ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม พ.ศ. 2560 ท้ำยหนังสือ กองบัญ ชำกำรศึกษำ
ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/17๘๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหำคม พ.ศ. 2560 สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ดำเนินกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่ำ เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงำนเทคนิค ทำหน้ำที่ ช่ำงไฟฟ้ำ
สื่อสำรและทำหน้ำที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงประกำศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตาแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงำนเทคนิค ทำหน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร
และทำหน้ำที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ในสังกัด สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ จานวน 100 อัตรา โดยแยกออกเป็น 2 สำยสอบ ดังนี้
/1.1 สำยสอบ…

-21.1 สำยสอบที่ 1 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร จำนวน 50 อัตรำ
เรียกว่ำสำยช่ำงไฟฟ้ำ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ ทส.8
1.2 สำยสอบที่ 2 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้ำที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน
50 อัตรำ เรียกว่ำสำยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ ทส.9
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สมัครสำยสอบที่ 1 ตำมข้อ 1.1 (ทส.8) และผู้สมัครสำยสอบที่ 2 ตำมข้อ 1.2 (ทส.9)
มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นบุคคลภำยนอก เพศชายหรือหญิง
๒.๒ มีอำยุไ ม่ต่ำกว่ำ สิบ แปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน สามสิบ ห้าปี บ ริบูร ณ์ นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2560) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 23 กันยำยน
พ.ศ. 2525 ถึงวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2542
๒.๓ กรณีเพศชำยร่ำงกำยต้องสูงไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่ำ
๗๗ เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง ร่ำงกำยต้องสูงไม่น้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร
๒.๔ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ ำม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้
๒.๕ เป็ น ผู้ สำเร็ จ กำรศึ ก ษำได้ รั บ ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บเท่ ำ
(ผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ไม่รับสมัคร เนื่องจำกเป็นไปตำมมติ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
และอัตรำเงินเดือนที่ใช้แต่งตั้ง) โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติประกำศนียบัตรจำกสถำนศึกษำนั้นๆ
ภำยในวันปิดรับสมัคร (วัน ที่ 22 กัน ยำยน พ.ศ. 2560) แยกตำมสำยสอบ ดังนี้
2.5.1 ผู้สมัครสำยสอบที่ 1 (ทส.8) สำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่ำ ทำงช่ำงไฟฟ้ำ, ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์, ช่ำงวิทยุ หรือช่ำงโทรคมนำคม
2.5.2 ผู้สมัครสำยสอบที่ 2 (ทส.9) สำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่ำ ทำงช่ำงไฟฟ้ำ, ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
๒.๖ วุฒิกำรศึกษำที่ใช้ในกำรสมัครสอบแข่งขันดังกล่ำว ต้องเป็นคุณวุฒิกำรศึกษำ
ที่กระทรวงศึกษำธิกำร หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
ได้รับรองไว้แล้ว
/2.7 ไม่รับสมัครสอบ…

-32.7 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.7.1 ผู้ ที่ อยู่ ระหว่ างการผ่ อนผั นเข้ ารับการตรวจเลื อกเพื่ อเข้ ารั บราชการ
ทางทหารหรือผ่อนผันเข้ารับราชการทางทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
2.7.2 ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารและ
จะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2560
2.7.3 ผู้ ที่ รั บราชการเป็ นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์ ) และจะปลด
จากกองประจาการหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2.7.4 ผู้ที่ไ ด้รับ หมายเรีย กหรือ จะต้อ งรับ หมายเรีย กและจะต้อ งเข้า รับ
การตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
2.7.5 ผู้ ที่ มี อ ายุค รบเกณฑ์ เข้ ารับ การตรวจเลือ กทางทหารที่ ไม่ ได้เข้ ารับ
การตรวจเลือกทางทหารตามกาหนด
ส าหรับ ผู้ ที่ ส าเร็จการฝึ ก วิช าทหารชั้น ปี ที่ 3 ขึ้ น ไป (รด.) หรือ ผู้ ที่ มีอ ายุระหว่ าง
18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2560) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9)
และยั งไม่ ได้ ใช้ สิ ท ธิ ข อผ่ อนผั น เข้ ารั บ การตรวจเลื อ กเพื่ อ เข้ า รั บ ราชการทหาร หรื อ ผู้ ที่ เป็ น ทหาร
กองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจาการ (พ้ นจากการเป็นทหารเกณฑ์ ) ในวัน ที่
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
2.8 ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ
การเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่าง
ไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสาน
กับสถานศึกษา ที่ได้สาเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิ การศึกษาที่สาเร็จมาแล้ ว
หรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.9 ข้าราชการตารวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออก
จากราชการตารวจก่อนวันสมัคร
2.10 สาหรับผู้ที่เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครนี้
๒.11 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
/๓. วิธีการสมัคร…

-4๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร คะแนนเพิ่มพิเศษ และกาหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิธีการสมัคร สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานตารวจแห่งชาติ
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้ำระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ ำมผ่ำน
www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กันยำยน พ.ศ. 2560 (ตลอด ๒๔ ชั่ว โมง) ยกเว้น วัน ที ่ 22
กัน ยำยน พ.ศ. 2560 (วัน สุด ท้ำ ยของกำรรับสมัค ร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ สำนักงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อำคำร ๘ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ถนนพระรำมที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมห ำนคร หมำยเลขโทรศั พท์ 0 220 5 105 4 ห รื อ 0 2 2 0 5 1 2 1 5 เว็ บ ไซ ต์
www.ict.police.go.th และเน้นย้าว่าผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบจากสายสอบที่เปิดรับสมัครได้
เฉพาะสายสอบใดสายสอบหนึ่งเพียงสายเดียวเท่านั้น
ทั้ งนี้ ผู้ สมั ครสอบตามประกาศของสานั กงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
นี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครของหน่วยงานอื่น ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ประกาศรับสมัครของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง, สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ และกองบัญชาการศึกษา)
ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการพร้อมกันในขณะนี้ได้อีก
๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.๑ อ่ำนและทำควำมเข้ำใจเกีย่ วกับประกำศรับสมัครสอบแข่งขันและขั้นตอน
กำรกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำกำรกรอกใบสมัคร โดยเฉพำะขั้นตอนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบ
และคุณสมบัติผู้สมัคร เนื่องจำกผู้สมัครหนึ่งคนสำมำรถเข้ำระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินกำรสมัครจนเสร็จสิ้นในทุกขั้นตอนแล้ว ระบบกำรรับสมัครจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงใดๆ
ได้อีกต่อไป ยกเว้น กรณีเรื่องรูปถ่ำยและหรือบัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัครไม่ถูกต้องและหรือไม่ชัดเจน
จะอนุญำตให้เปลี่ยนแปลงรูปถ่ำยและหรือบัตรประจำตั วประชำชนได้ภำยในระยะเวลำตำมที่เจ้ำหน้ำที่
ได้ประสำนและกำหนดให้ดำเนินกำรเท่ำนั้น ซึ่งภำยในระยะเวลำดังกล่ำว หำกผู้สมัครยังไม่ดำเนินกำรแก้ไข
ให้ถูกต้องและหรือชัดเจนตำมที่ได้รับกำรประสำน จะถูกตัดสิทธิในกำรเข้ำสอบข้อเขียน
๓.๒.๒ การเข้าระบบเพื่อสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org
ให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ (อ่ำนรำยละเอียดตำมข้อ 3.2.2 (1) – (9) ให้เข้ำใจชัดเจนก่อนเริ่มกรอก
ข้อมูลกำรสมัคร)
(๑) เข้ำระบบเพื่ออ่ำนประกำศรับสมัครให้เข้ำใจในสำระสำคัญ ตำมที่กำหนด
โดยเฉพำะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต่ำงๆ ของผู้สมัคร ๒) คุณวุฒิกำรศึกษำ 3) ตำแหน่งที่รองรับกำรแต่งตั้ง
/(2) ผู้สมัครสอบ…
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สอบแข่งขันกำหนดในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร หรือปริมณฑล รวมทั้งกรณีเป็นผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำสอบ
ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่งในขั้นตอนต่ำงๆ ตำมสถำนที่ที่ผู้ดำเนินกำรสอบแข่งขันกำหนดไว้เท่ำนั้น
(3) ให้เตรียมรูปถ่ำยครึ่งตัว ขนำด ๑ นิ้วเท่ำนั้น หน้ำตรง ไม่สวมหมวกหรือ
โพกศีรษะ ไม่สวมแว่นตำ โดยถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป และบัตรประจำตัวประชำชน
เท่ ำนั้ น (ใช้บั ต รอื่ น ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ แทนไม่ ได้) เพื่ อ น ำมำสแกนลงในแบบฟอร์ม ข้ อมู ล กำรสมั ค ร
และให้ตรวจควำมถูกต้องชัดเจนของรูปถ่ำยและบัตรประจำตัวประชำชนภำยหลังกำรสแกนก่อนเริ่มกรอกข้อมูล
กำรสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามกาหนด และหรือบัตรประจาตัวประชาชนไม่สมบูรณ์
ชัด เจน/หมดอายุ อาจถูกพิ จารณาตัดสิ ท ธิในการเข้าสอบข้อ เขี ยน ทั้ งนี้ ให้อ่ านและท าความเข้ าใจ
ให้ครบถ้วนทั้งหมด
(4) เข้ำระบบเพื่อกรอกข้อมูลกำรสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่อง
ตำมที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมำยขีด ( )
(5) สแกนรูปถ่ำยและบัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัครสอบที่เตรียมไว้
ตำมข้ อ (3) (โดยไม่ ต้ อ งใช้ กระดำษวำงรองรู ปในเครื่องสแกนเนอร์ ) เข้ ำระบบโดยน ำไปวำงไว้ ในบริ เวณ
ตำมที่กำหนดในแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนให้ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์
ในหมวดการสแกนรูปถ่าย บัตรประจาตัวประชาชนและตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่กาหนด
(6) ตรวจสอบข้อควำมที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลกำรสมัคร เนื่องจำกเมื่อส่งข้อมูลกำรสมัครทำงระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูล
กำรสมัครที่กรอกอีกไม่ได้ หำกข้อมูลดังกล่ำวไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิในกำรเข้ำสอบ
ข้อเขียน จึงควรต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างด้วยตนเอง
(7) ส่งข้อมูลกำรสมัครเข้ำระบบ ตำมข้อ (6) แล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
กำรชำระเงินภำยหลังดำเนินกำรโดยทันที
(8) นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
ทุกสำขำทั่วประเทศ ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่ส่งข้อมูลกำรสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม กำรชำระเงิน
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชำระเงินแยกเป็น 2 รำยกำร ดังนี้ 1) ค่ำธรรมเนียมสอบ จำนวน 550 บำท
2) ค่ ำบริ ก ำรอิ น เตอร์ เน็ ต และค่ ำธรรมเนี ยมธนำคำร จ ำนวน ๓๐ บำท ในอั ต ราเดี ย วกั น ทั่ วประเทศ
โดยกาหนดให้ผู้ที่ส่งข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 20, 21 และ 22 กันยายน
พ.ศ. 2560) จะชาระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560) (วันปิดรับสมัคร)
ก่อนเวลาปิดรับชาระเงินของธนาคารกรุงไทย (สาขาธนาคารอาจให้บริการปิดการรับชาระเงินไม่พร้อมกัน)
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยและได้ดาเนินการตาม ข้อ (9)
ส่วนกาหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัครให้ถือ วัน เวลา ที่ชาระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์
/ทั้งนี…้

-6ทั้งนี้ หลังจำกส่งข้อมูลกำรสมัครตำมข้อ (6) แล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
สถำนะผู้ ส มั ค รทำงระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ ทั น ที จ ำกหน้ ำ แรกของเว็ บ ไซต์ หรื อ ในกรณี ที่ ไ ด้ ช ำระเงิ น
ที่ ธ นำคำรแล้ ว สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงิ น ได้ จ ำกหน้ ำ แรกของเว็ บ ไซต์ เช่ น เดี ย วกั น
ภำยหลังชำระเงินแล้วอย่ำงน้อย 1 วัน (ตั้งแต่เวลำ 12.00 นำฬิกำ ของวันถัดไปหลังจำกวันชำระเงิน )
หากพบว่ามีสถานะยังไม่ได้ชาระเงิน ให้รีบติดต่อสาขาธนาคารที่ทาการชาระเงินโดยด่วน ภายในวันที่
26 กันยายน พ.ศ. 2560 มิฉะนั้นอาจถือว่าเป็นผู้สละสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้
(9) หลังจำกดำเนินกำรตำมข้อ (8) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2560
เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครเข้ำระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง แล้วกรอกเลขประจำตัวประชำชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัค ร
และบัตรประจำตัว สอบ (ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัต โนมัติ) รำยละเอียดกำรให้
รหั สประจำตัว สอบ ตามผนวก ค. ท้า ยประกาศนี้ โดยให้ใช้กระดำษ A4 สีขำว ในกำรพิมพ์ใบสมัค ร
และบัต รประจำตัวสอบและให้นาบัตรประจาตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับ
บัตรประจาตัวประชาชน โดยในขั้นต้นยังไม่ต้องส่งเอกสำรหรือหลักฐำนใดๆ มำยังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น
(10) กรณีท าบัต รประจ าตัว สอบสูญ หาย (ก่อ นสอบข้อ เขีย น)
ให้เข้ำระบบอิน เตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอก
เลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ใช้กระดำษ A4 สีขำว) ออกมำเช่นเดียวกับ
ตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้ำระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหำไม่สำมำรถ
เข้ำระบบกำรสมั ครได้ หรือกรณี มี ปัญหำด้ ำนกำรเข้ ำระบบต่ ำงๆ ให้ เข้ำเว็บไซต์ www.policeadmission.org
แล้วเลือกปุ่มสำรพันปัญหำ เพื่อศึกษำขั้นตอนดำเนินกำรหรืออ่ำนคำแนะนำ และหำกไม่สำมำรถเข้ำระบบ
อินเตอร์เน็ ตเพื่ อท ำกำรกรอกข้อมู ลกำรสมั ครได้ ให้ รีบติ ดต่ อเจ้ำหน้ ำที่ ประชำสั มพั นธ์ ระบบรับสมั ครได้ ที่
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖97 0999 กด 1 กด 101 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 17.30 นำฬิกำ ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร ส่วนกรณี ที่ไม่เข้ำใจในสำระสำคัญ ของประกำศรับสมัครให้ ติด ต่อ สำนักงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2205 1215
การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ ลงลายมือชื่อ
และรับ รองความถู กต้ องของข้ อมู ลดั งกล่ าว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วยธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ส มัค รกรอกข้อมูลอันเป็น เท็จ จะถือว่าใบสมัค รนั้น
ไม่ถูก ต้อ งตามประกาศรับ สมัค รและมีค วามผิด อาญาฐานแจ้ง ความอัน เป็น เท็จ ต่อ เจ้า พนัก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
/กรณีผู้สมัคร...
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เพื่อเจตนาเป็นการทดลองสอบข้อเขียนหรือเจตนาอื่นใด โดยมิได้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครกาหนด อาจถือว่าเป็นผู้มีความผิดอาญาฐานแจ้งความ
อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรืออาจส่อไปในทางร่วมขบวนการทุจริตการสอบ
การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบได้อ่าน รับทราบ
และเข้าใจรายละเอียดในประกาศรับสมัครฉบับนี้และผนวกท้ายประกาศทุกประการ จะนาเอามาเป็น
ข้ออ้างในภายหลังว่าไม่ทราบและไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้อย่างเด็ดขาด
และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัครนี้ทุกประการ
3.3 สาหรับผู้สมัครสอบที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหนังสือ
สานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามรายละเอียดที่ระบุในผนวก ง.
ท้ ายประกาศนี้ ให้ รวบรวมเอกสารหลั กฐานแสดงสิ ทธิ การเพิ่ มคะแนนเป็ นพิ เศษดั งกล่ าว พร้ อมแบบฟอร์ ม
ตามผนวก ญ. ท้ ายประกาศนี้ และส าเนาบั ตรประจ าตั วสอบ จ านวน 2 ชุ ด ยื่ น ด้ วยตนเองเท่ านั้ น
ที่ สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร ๘ สานักงานตารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑
แขวงวังใหม่ เขตปทุ มวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพ ท์ 0 2205 1054 หรือ 0 2205
1215 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในวัน เวลาราชการ หากพ้นกาหนด ถือว่าสละสิทธิ
ในการขอรับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามประกาศรับสมัครนี้
๓.4 กาหนดการสาคัญที่ควรทราบ
3.4.1 ประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน
และผังที่นั่งสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องนัง่ สอบข้อเขียน ณ สถำนที่ ตำมทีห่ น่วยสอบกำหนด ตำมประกำศเท่ำนั้น
โดยจะแยกประกำศเป็น 2 ขั้นตอน คือ
(1) ประกำศรำยชื่ อผู้ สมั ครให้ เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ และสถำนที่
สอบข้ อ เขี ย น ในวั น ที่ 27 ตุ ล ำคม พ.ศ. 2560 ทำงอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ www.ict.police.go.th
และ www.policeadmission.org
(2) ประกำศรำยชื่อ ผู้ส มัค รให้เ ข้ำ สอบข้อ เขีย น วัน เวลำ สถำนที่
สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อำคำร และห้องสอบ/แถวสอบ ในวันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ทำงอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ www.ict.police.go.th และ www.policeadmission.org และที่สถำนที่สอบข้อเขียน
/3.4.2 ประกำศรำยชื่อ...
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ในหนั งสื อ ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ งชำติ เรื่ อ ง สิ ท ธิ ได้ รั บ คะแนนเพิ่ ม เป็ น พิ เศษ โดยให้ ต รวจสอบตำม
ประกำศสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทำงอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th
และ www.policeadmission.org เท่ำนั้น ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
๓.4.3 สอบข้อเขียน ในวัน อำทิตย์ที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 เวลำ ๑3.30๑๖.๓๐ นำฬิกำ (ให้ผู้มำสอบเข้ำห้องสอบ เวลำ 12.00 – 13.15 นำฬิกำ เท่ำนั้น)
๓.4.4 ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสม
กับตำแหน่ง (รอบสอง) ตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่กำหนดเรียงตำมลำดับคะแนน ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
ทำงอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยประกำศดังกล่ำวจะแจ้งกำหนดกำร วัน เวลำ
สถำนที่และรำยละเอียดต่ำงๆ เพื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กำหนด ต่อไปดังนี้
(1) รำยงำนตัว ยื่นหลักฐำนเอกสำรเพิ่มเติม รำยละเอียด ตามผนวก จ., ซ.
และ ฌ. ท้ายประกาศนี้ วัดขนำดร่ำงกำย พิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทำงคดีอำญำตำมที่กำหนด
(2) ตรวจร่ำงกำยและทดสอบสุขภำพจิต โดยแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
รำยละเอียดตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
(3) ประกำศรำยชื่อ ผู้ไม่ผ่ำ นกำรตรวจร่ำ งกำย ในวัน ที่ 6 ธัน วำคม
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยเฉพำะที่มีเอกสำรหลักฐำนตำมที่กำหนดในหมำยเหตุ ผนวก ก.
และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ จึงจะสำมำรถนำมำยื่นประกอบกับเรื่องอุทธรณ์ผลกำรตรวจของแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจได้ ระหว่ำงวันที่ 7 - 15 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ที่ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
(4) สอบสัมภำษณ์
๓.4.5 ประกำศรำยชื่อผู้ สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้ สำรอง เรียงตำม
ล ำดั บ ในวั น ที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2561 ทำงอิ น เตอร์ เน็ ต เว็ บ ไซต์ www.ict.police.go.th และ
www.policeadmission.org
อนึ่ง กำหนดกำรต่ำงๆ รวมทั้งข้อแนะนำและกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
ในกำรสอบ ผู้ส มัค รจะอ้ำ งภำยหลังว่ำ ไม่ท รำบกำหนดกำรในขั้น ตอนใดๆ ไม่ไ ด้ ต้อ งหมั่น ตรวจสอบ
จำกทำงอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th และ www.policeadmission.org อยู่เสมอ
/๔. เงื่อนไข…
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ผู้ส มัค รจะสมัค รสอบได้เฉพำะทำงอิน เตอร์เน็ต เท่ำ นั้น และเข้ำระบบกำรรับ สมัค ร
เพื่อสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกสมัครสอบจากสายสอบใดสายสอบหนึ่งเพียงสายเดียวเท่านั้น
ทั้งนี้จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ภายหลังจากที่ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ส่วนค่ำบริกำร
ทำงอิ น เตอร์เน็ ต และค่ ำธรรมเนี ยมธนำคำรจะไม่ คืน ให้ ไม่ ว่ำกรณี ใดๆ ดั งนั้ น จึงเป็น หน้ ำที่ ของผู้ส มัค ร
ที่จะต้องศึกษำข้อมูลและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศรับสมัครสอบแข่งขัน ในแต่ละขั้นตอนกำรสมัคร
ให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมควำมพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตำมประกำศนี้ก่อนกำรสมัคร
ซึ่งผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามที่
ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่มำดำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกับกำรสอบ
หรื อ มี คุ ณ สมบั ติ ต่ ำ งๆ หรื อ หลั ก ฐำนเอกสำรไม่ ถู กต้ อ งครบถ้ ว น ตำมประกำศรั บ สมั ค รก ำหนด
จะถูกพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเป็นผู้เข้ำสอบหรือผู้ สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบแข่งขันได้สำรอง แล้วแต่กรณี
และหำกมีก รณีป ลอมเอกสำร หรือ นำเอำเอกสำรปลอมมำใช้แ สดงต่อ เจ้ำหน้ำ ที่จ ะต้อ งถูก ดำเนิน คดี
ตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด
๕. วิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขัน มีดังนี้
ตำมข้อ 5.1 – 5.2 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน
๕.๑ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ทส.8 และ ทส.9) (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
5.1.1 ควำมสำมำรถทัว่ ไป
จำนวน 20 ข้อ
5.1.2 ภำษำไทย
จำนวน 20 ข้อ
๕.๒ ภำคควำมรูค้ วำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (ทส.8 และ ทส.9)
(คะแนนเต็ม 110 คะแนน)
5.2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสำนักงำน จำนวน 20 ข้อ
5.2.2 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับช่ำงเทคนิค
จำนวน 50 ข้อ
5.2.3 ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 20 ข้อ
5.2.4 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
จำนวน 20 ข้อ
/๕.๓ ภำคควำมเหมำะสม…
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5.3.1 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต
5.3.2 สอบสัมภำษณ์
5.3.3 กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัตแิ ละควำมประพฤติ
รำยละเอียด ตามผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่ใช้เฉพำะตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ที่สอบผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖.1 เข้ำสอบในภำคควำมเหมำะสม
กับตำแหน่งตำมจำนวนที่ผู้ดำเนินกำรสอบแข่งขันกำหนด ในข้อ 6.3
๖. เกณฑ์การตัดสิน การเพิ่มคะแนนพิเศษ การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและ
ให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
6.๑ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภำคที่สอบ
(ตำมข้อ ๕.๑ – ๕.๓) ตำมหลักสูตรที่กำหนดไม่ต่ำกว่ำร้อยละหกสิบ
6.2 กำรเพิ่มคะแนนพิเศษให้กับผู้สมัครสอบรำยใด ผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบ
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่ว ไปและภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง โดยต้องได้คะแนน
ในแต่ละภำคไม่ต่ำกว่ำร้อยละหกสิบ ตำมข้อ 6.1 เสียก่อน จึงจะนำคะแนนเพิ่มพิเศษของผู้สมัครที่ได้รับ (ถ้ำมี)
ไปรวมกับ คะแนนสอบข้อ เขีย น แต่เ มื ่อ น ำคะแนนเพิ ่ม พิเ ศษไปรวมกับ คะแนนสอบข้อ เขีย นแล้ว
ต้อ งไม่ เกิ น คะแนนเต็ มของกำรสอบตำมที่ กำหนดและถื อเป็ น คะแนนรวมที่ ผู้ สมั ครได้ รับ ทั้ งนี้ ค ะแนน
ที่ได้รับเพิ่มจะเป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษพิจำรณำ และถือเป็นที่สุด
๖.3 การประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง ตามเกณฑ์การตัดสินที่กาหนด โดยจะเรียงลาดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ
กรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าเวลาสมั ครสอบพร้อมกั นให้ ใช้ วิ ธีการจั บฉลาก โดยคณะกรรมการด าเนิ น การสอบแข่ งขั น กาหนด
จะประกาศรายชื่ อผู้ สอบผ่านข้ อเขี ยนและให้ เข้ าสอบภาคความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง รวมจ านวน 180 คน
แยกเป็น
6.3.1 ผู้สอบผ่ำนข้อเขียน (ทส.8) จำนวน 90 คน
6.3.2 ผู้สอบผ่ำนข้อเขียน (ทส.9) จำนวน 90 คน
/๖.4 กำรสอบ…
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ท้ายประกาศนี้ ถ้ำไม่ผ่ำนขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ในกรณี ที่มีผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
ไม่ ครบตามจ านวนอั ตราที่ ประกาศรับสมั คร ผู้ ด าเนิ นการสอบแข่ งขั นจะพิ จารณาตามความเหมาะสม
โดยอาจจะดาเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ตัดสินที่กาหนด (ตามข้อ 6.3)
ในล าดับถัดลงไป ตามจานวนที่ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันกาหนด เพื่อให้เข้าสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งเพิ่มเติมก็ได้
กรณี ที่ ค ณะกรรมการ หรื อ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กั บ การด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เห็ น ว่ า ผู้ เข้ า สอบข้ อ เขี ย นรายใด มี พ ฤติ ก ารณ์ อ ยู่ ในข่ า ยต้ อ งสงสั ย
ส่ อไปในทางทุจ ริต หรือมี ส่ ว นร่ว มกั บ ขบวนการทุ จ ริต เกี่ ยวกั บ การสอบข้อ เขี ยน อาจถู กเรีย กตั วมา
ทดสอบหรือดาเนินการโดยวิธีอื่นใด ตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่า
การเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือมีส่วนร่วมกับขบวนการทุจริตเกี่ยวกับ
การสอบข้อเขียน หรือในกรณีที่ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามกาหนดจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบ
และให้หมดสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
ส่วนในกรณี ที่มีการทุจริตการสอบ หรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็น
ในขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขัน การสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันนี้
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันทราบ เพื่อพิจารณาว่าสมควร
ยกเลิ กการสอบครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิ จารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด
ที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็ นสมควร โดยให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันที่ได้รับ
มอบอ านาจจากส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ รายงานพร้ อมมี ความเห็ นเสนอผู้ บั ญชาการต ารวจแห่ งชาติ
เพื่ออนุมัติหลักการให้ยกเลิกการสอบ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากอนุมัติให้มีการยกเลิกการสอบให้ผู้ดาเนินการ
สอบแข่งขันประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ
๗. การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องผ่ำนกำรสอบตำมหลักสูตรกำรสอบแข่งขัน ที่กำหนดตำมข้อ ๕
ทุ ก ขั้ น ตอนและเป็ น ผู้ ที่ มี ผ ลกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกั บ ตำแหน่ ง ตำมที่ กำหนดอยู่ ใ นเกณฑ์ ผ่ ำ น
โดยจะประกำศรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละสำยสอบ จำนวน 1 บัญชี และรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้สำรอง
จำนวน 1 บัญชี จำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 โดยเรียงลงมำตำมลำดับ
จนครบตำมจำนวนที่กำหนด สำหรับบัญชีรำยชื่อผูส้ อบแข่งขันได้สำรองจะใช้ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขัน
เฉพำะกำรสอบครั้งนี้เท่ำนั้น ตำมที่กำหนดในข้อ 8
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือเป็นที่สุด
/๘. เงื่อนไข…
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๘.๑ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ไม่ประสงค์
ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำรจำกส่วนรำชกำรอื่น หรือพนักงำนของรัฐ หำกผู้สอบแข่งขันได้
เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐดังกล่ำว จะต้อ งลำออกจำกหน่วยงำนสังกัด เดิม ก่อ น เพื่อ บรรจุแ ละ
แต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร เป็นข้ำรำชกำรตำรวจ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้
๘.๒ กำรเลือกตำแหน่ง กำรบรรจุและแต่งตั้ง และกำรรับอัตรำเงินเดือน
๘.๒.๑ กำรเลือกตำแหน่ง จะให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้เรียงลงมำตำมลำดับที่สอบได้
เข้ำเลือกตำแหน่งตำมบัญชีตำแหน่งในแต่ละสำยสอบ สังกัด สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ หรือตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนด
สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่มีประวัติทำงคดีอำญำและอยู่ระหว่ำงถูกฟ้อง
คดีอำญำโดยคดียังไม่ถึงที่สุด ให้มีสิทธิเข้ำเลือกตำแหน่งตำมลำดับที่สอบแข่งขันได้ ส่วนกำรบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจให้รอกำรบรรจุและแต่งตั้งไว้ก่อน และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีกรณีกำรขำด
คุณ สมบั ติห รือลักษณะต้อ งห้ ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับ สมัค รนี้ ให้ ดำเนิน กำรบรรจุและแต่งตั้ ง
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจได้ หรือเป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๘.๒.๒ ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ จ ะได้ รั บ กำรบรรจุ แ ละแต่ งตั้ งเป็ น ข้ ำรำชกำรต ำรวจ
ชั้ นประทวนระดั บชั้ น ยศ สิ บต ารวจตรี ด ำรงต ำแหน่ งผู้ บั งคั บหมู่ หรือเที ยบผู้ บั งคั บหมู่ กลุ่ มงำนเทคนิ ค
ทำหน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำรและทำหน้ำที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงำนที่เลือกตำแหน่งไว้ ตำมข้อ ๘.๒.๑
โดยจะได้รับอัตรำเงินเดือนระดับ ป.๑ ขั้น 15.5 (9,330 บำท) หรือ เป็นไปตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กำหนด แล้วแต่กรณี
๘.2.๓ ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลือกไว้แล้ว
จะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือเป็นไปตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กำหนด จึงจะมีสิทธิขอรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้
๘.3 กรณีมีผู้สละสิทธิในกำรบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนหรือ
ไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่มำรำยงำนตัวเพื่อ รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
ตำมระยะเวลำที่ผู้ดำเนินกำรสอบแข่งขันกำหนด หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง หรื อกรณี อื่ น ใดไม่ ครบถ้ วนตรงตำมที่ ก ำหนดไว้ ในประกำศรั บสมั ครหรื อกฎ ระเบี ยบ
หรื อข้ อบั งคั บที่ เกี่ ยวข้ องภำยหลัง จำกที ่ป ระกำศรำยชื ่อ เป็ นผู้ สอบแข่ งขั นได้ หรื อส ำรอง จะเลื่ อนผู้ ที่
สอบแข่ งขั น ได้ ในล ำดั บ ส ำรองตำมล ำดั บ มำทดแทนจนครบจ ำนวน และเมื่ อ มี ค ำสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนแล้ว ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้อีก แล้วแต่กรณี
จะไม่เลื่อนผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับสำรองมำทดแทนอีก และถือเป็นกำรเสร็จสิ้นกำรสอบแข่งขันในครั้งนี้
/๘.4 กำรดำเนินกำร…
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ที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อ นบรรจุ เข้ำรับรำชกำรตำรวจ ต้องใช้ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 80 วัน แต่เพื่อสิทธิประโยชน์
ของผู้สอบได้ในกำรได้เข้ำรับรำชกำรตำรวจโดยเร็ว จึงกำหนดให้ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนเอกสำร
คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรตำรวจ แล้วแต่กรณี หรือกำรตรวจสอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติทำงคดีอำญำและพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรมอัน ดีว่ำเป็น ผู้ไม่เหมำะสมเข้ำรับรำชกำรตำรวจ และหำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้ส อบแข่ง ขัน ได้
รำยใดมีค ุณ สมบัต ิทั ่ว ไปหรือ คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง หรื อ กรณี อื่ น ใดไม่ ค รบถ้ ว นตรงตำม
ประกำศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ ที่กำหนดจะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติและ
หมดสิทธิในกำรสอบแข่งขันครั้งนี้ และหำกได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนแล้ว
จะถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยต้นสังกัด
๙. เบ็ดเตล็ด
๙.๑ ส ำนั ก งำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร สำนัก งำนตำรวจแห่ง ชำติ
ดำเนิน กำรสอบแข่งขัน ในรูปคณะกรรมกำรทุกขั้นตอน โดยยึดหลักควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมโปร่งใส ควำม
เสมอภำคและควำมเป็นธรรม ทั้งนี้ในแต่ละขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรสอบได้กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตไว้
อย่ำงรอบคอบ รัดกุม จึงไม่มีผู้ใดสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือให้สอบได้ อย่ำหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้ที่อ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้สอบได้ หำกพบเห็นกำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตหรือทรำบว่ำมีผู้ใด
กระท ำกำรทุจริตดังกล่ำว ให้ รีบ แจ้ง สำนั กงำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร สำนัก งำนต ำรวจ
แห่งชำติทรำบโดยด่วนที่ หมำยเลขโทรศั พ ท์ 0 2205 1054, ๐ ๒205 1215 หรือแจ้ง พลตำรวจ
ตรี
สำยเพชร ศรีสังข์ ตำแหน่ง ผู้บังคับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2205 1215 เพื่อจะได้ดำเนินกำรตำมระเบียบและกฎหมำย
ส่ ว นกรณี ที่ มี เหตุ ส งสั ยหรื อ จะหำรื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ ำงควำมเข้ ำ ใจในกำรด ำเนิ น กำร
รับ สมัค รสอบแข่งขัน ครั้งนี้ ให้ติด ต่อสอบถำมโดยตรงที่ ผู้กำกับ กำรฝ่ำยอำนวยกำร ๑ กองบังคับกำร
อำนวยกำร สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2205 1054
9.๒ ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบข้อเขียน และกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ให้ เ ป็ น ไปตามผนวก ช. ท้ า ยประกาศนี้ และหำกตรวจพบว่ ำ ผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ผิ ด ไปจำกระเบี ย บฯ นี้
ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดก็ตำม จะถูกตัดสิทธิจำกกำรเข้ำสอบหรือจะถือว่ำสอบไม่ผ่ำนทุกขั้นตอน แล้วแต่กรณี
และหำกมีผู้กระทำกำรทุจริตในกำรสอบจะดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ทั้ งนี้ ผู้ ส มั ค รสอบแข่ งขั น ที่ ทุ จ ริ ต การสอบหรื อ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต
การสอบเข้ ารั บราชการมาก่ อนหรื อในครั้ งนี้ จะถู กตั ดสิ ท ธิ จากการสอบและไม่ สามารถสมั ครเข้ ารั บ
ราชการตารวจหรือเข้ารับราชการอื่นใดได้อีกตลอดไป
/๙.3 ด้ว ยปรำกฏว่ ำ ...
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ในกระดำษคำตอบผิดพลำดเป็นจำนวนมำก ทำให้เสียสิทธิในกำรสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดและตัวอย่างใน ผนวก ช. ท้ายประกาศนี้
9.4 ส ำนั ก งำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ
ขอสงวนสิทธิกำรประกำศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รำยละเอียดหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกำร
ยกเลิกประกำศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมด ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรสอบแข่งขันครั้งนี้ได้ตำมควำม
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และ ควำมจำเป็นหรือเป็นไปตำมที่ผู้ดำเนินกำรสอบแข่งขันกำหนดและขอสงวน
สิทธิในกรณีที่มีควำมจำเป็นและต้องกำรกำลังพลในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนใน
กำรบรรจุ และแต่ง ตั้งเพิ่มเติม อำจประกำศเพิ่มจำนวนอัตรำรับสมัครได้ตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
อนุมัติอัตรำเพิ่มเติมภำยหลัง จำกกำรประกำศรับสมัครนี้แล้วได้ในทุกขั้นตอน
๙.5 ประกำศต่ำงๆ ของสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งเกี่ยวกับ
กำรสอบแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ จะประกำศให้ ท รำบทำงอิ น เตอร์ เน็ ต เว็ บ ไซต์ www.ict.police.go.th และ
www.policeadmission.org และจะปิดประกำศไว้ที่หน่วยรับสมัคร จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจ
ติ ด ตำมและปฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ งตำมประกำศที่ ก ำหนด จะอ้ ำ งว่ ำ ไม่ ท รำบประกำศในภำยหลั งมิ ได้ ส่ ว น
กำรให้ข้อ มูลอื่น ๆ นอกเหนือจำกประกำศของสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ไม่ว่ำทำง
ระบบอิน เตอร์เ น็ต หรือ ทำงระบบกำรสื่อสำรใดๆ ถือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และอำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้สมัครสอบเท่ำนั้น
ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ที่ ป ระสงค์ จ ะตรวจสอบผลการสอบในขั้ น ตอนใด
ให้ยื่นคาขอเพื่อขอทราบผลการสอบได้ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละขั้นตอน
เป็นต้นไป
กรณีที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันหรือผู้ใดประสงค์จะโต้แย้งประกาศรับสมัคร ให้ยื่นคาโต้แย้ง
ได้ที่ ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
หากพ้นกาหนด ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะใช้สิทธิในการโต้แย้งดังกล่าว ถือว่ายอมรับในข้อกาหนดและเงื่อนไขทุก
ประการตามที่ระบุ ในประกาศรับสมัครฉบับนี้
ประกำศ ณ วันที่

สิงหำคม พ.ศ. 2560
พลตำรวจโท
( ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์)
ผูบ้ ัญชำกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ดังนี้
๑. มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ไม่เป็น ข้ำรำชกำรกำรเมือ ง ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือ ง สมำชิกสภำท้อ งถิ่น หรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคกำรเมือง
๕. ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ ำ งถู ก สั่ ง พั ก รำชกำร หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรไว้ ก่ อ น
ตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๖. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ควำมผิดที่กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๙. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจำกรั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัย ตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
๑๓. ถ้ำเป็นผู้มีภูมิลำเนำอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ต้องลงบัญชี
ทหำรกองเกิน (ตำมเกณฑ์อำยุที่กำหนด) ตำมกฎหมำยนั้นแล้ว
14. ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
(1) ผู้ที่อ ยู่ระหว่างการผ่อนผัน เข้ารับ การตรวจเลือกเพื่อ เข้ารับ ราชการทหาร
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
(2) ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และจะต้อง
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2560
(3) ผู้ ที่ รั บ ราชการเป็ น ทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์ ) และจะปลดจาก
กองประจาการหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
/(4) ผู้ทไี่ ด้รับ...
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(4) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก
เพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
(5) ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก
ทางทหารตามกาหนด
ทั้งนี้ ผู้สมัครตามประกาศรับสมัครนี้ ที่เป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลด
จากกองประจ าการ (พ้ น จากการเป็ น ทหารเกณฑ์ ) ในวั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2561 ให้ มี สิ ท ธิ
สมัค รสอบได้ เนื่อ งจากผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ต ามประกาศรับ สมัค รนี ้ จะได้รับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง
เป็นข้าราชการตารวจในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
๑5. ไม่เป็นผู้มีสำยตำผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑6. ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
๑7. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี แ ผลเป็ น ไฝ ปำน รอยสั ก หู ด หรื อ ซี ส ต์ ที่ ส่ ว นต่ ำ ง ๆ ของร่ ำ งกำย
ซึ่งมีขนำดใหญ่หรือมำกจนแลดูน่ำเกลียด
๑8. ไม่เป็นโรคหรืออำกำรใด ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ 1. ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด
2. ผู้สมัครสอบตามประกาศรับสมัครข้างต้นได้รับการยกเว้นการขาดคุณสมบัติตามข้อ 15
เรื่อง ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) โดยเมื่อสวมแว่นสายตาแล้ว
สามารถมองเห็นได้ตามปกติทั้งสองข้าง
3. กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมื อเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อง
ชาระเงินตามที่ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องกาหนด เป็ นจานวนเงิน 100 บาท และกรณี
ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต จะต้องชาระเงินตามที่ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกาหนด (เป็นเงินจานวนไม่เกิน 1,620 บาท) โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิ
เรียกเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก
( ธวัชศักดิ์ โปตระนันทน์ )
รองผู้บงั คับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รักษำรำชกำรแทนผู้บังคับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
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ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังนี้
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหน้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่ำง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปำก หรือ จมูก เช่น ปำก หรือ จมูกแหว่ง
ริมฝีปำกแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่ำเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
๑.๔ แขนขำ
๑.๔.๑ ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชดั เจน
๑.๔.๒ โค้งเข้ำหรือโค้งออก
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้ำ
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิว้ มือหรือนิ้วเท้ำด้วน
๑.๕.๓ นิว้ มือหรือนิ้วเท้ำ มีจำนวนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ
๑.๕.๔ นิว้ บิดเกและทำงำนไม่ถนัด
๑.๕.๕ ช่องระหว่ำงนิว้ มือหรือนิ้วเท้ำติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะทีต่ ิดต่อกับข้อนัน้ ใช้กำรไม่ได้
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
๒.๖ เท้ำปุก ( CLUB FOOT )
๒.๗ กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS )
๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ตดิ หรือติดแล้วแต่มีควำมพิกำรผิดรูป
๒.๙ กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
/๓. ผิวหนัง…
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-------------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่นำ่ รังเกียจแก่ผู้อื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
๓.๓ เนือ้ งอก (NEOPLASM) ทีห่ น้ำ มีขนำดวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตัง้ แต่หำ้ เซนติเมตรขึน้ ไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นทีต่ ำหรือกระจกตำดำขุน่ จนสำมำรถตรวจพบได้ดว้ ยตำเปล่ำ
๔.๔ ลูกตำสั่น
๔.๕ หนังตำตก หรือหนังตำม้วนออกนอก หรือหนังตำม้วนเข้ำใน
๔.๖ หนังตำแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตำปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ำตำอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลูกตำดำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตำโปนจนเห็นได้ชดั แลดูน่ำเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เท่ำกันจนดูนำ่ เกลียด
๔.๑๓ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยนิ ตำมปกติพิกดั
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสำมของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรือ้ รัง
๕. ฟัน
๕.๑ ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
๕.๒ มีรำกฟันเหลืออยู่ในช่องปำกมำกกว่ำสำมซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่ำห้ำซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่ รียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอำกำรได้ชัดเจน
๕.๕ กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้ำ
เปลี่ยนไปอย่ำงเห็นได้ชัด
/๖. ระบบหัวใจ...
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-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่ำหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนำที หรือช้ำกว่ำสี่สิบห้ำครั้งต่อนำที หรือมี เอ.วี.บล้อค
( A.V.BLOCK ) หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่ำร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวล่ำร์ ฟลัตเตอร์
๖.๒ ควำมดันเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทำง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนำดโตมำกผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิกำรแต่กำเนิด
๖.๖ หัวใจวำยและมีเลือดคัง่
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รัว่ /ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดำขอดอยูท่ ี่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีนำ้ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยือ่ หุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตรำย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคลำ
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตบั
8.4 ดีซ่ำน
8.5 ท้องมำน
8.6 รูแผลเรื้อรังจำกฟีสตูลำ หรือไซนัสที่ผนังหน้ำท้อง
8.7 ไส้เลือ่ นทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นได้ชดั
8.9 ทวำรหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ำยของลำไส้ปลิน้ ออกมำนอกทวำรหนัก
8.10 ฝีคัณฑสูตร
/๙. ระบบทางเดิน ...
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-------------------------------------------๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
๙.๒ นิว่ ที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชำติถูกตัดหรือขำด
๙.๔ ถุงน้ำที่ลกู อัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กำมโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุม้ ปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รบั กำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสำทอย่ำงรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชดั หรือพูดติดอ่ำง
๑๐.๔ ปัญญำอ่อนหรือภำวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพำตหรือกำรเคลือ่ นไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( THYROTOXICOSIS )
๑๑.๒ โรคเก๊ำท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจำกต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ ( MYXEDEMA )
๑๑.๔ เบำหวำน
๑๑.๕ ร่ำงกำยโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอ้วนพี ( OBESITY ) ซึ่งมีดัชนีควำมหนำของร่ำงกำย ( BODY MASS INDEX )
ตัง้ แต่สำมสิบห้ำกิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD
FORMING ORGANS ) ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย

/๑๑.๘ โรคติดเชือ้ ...
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๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สงั คม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะรำด หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอำกำรรุนแรง ซึ่งไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ำยที่มีขนำดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ำยไม่ว่ำจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ
หมายเหตุ
1. โรคหรือ อาการดั งกล่ าวตาม ผนวก ข. ข้ อ 1 - 14 เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ
แพทย์โรงพยาบาลตารวจเป็นผู้กาหนด ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็น
ข้าราชการตารวจ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือ
อาการตามที่ ก าหนดไว้ ถื อ ว่ า ผ่ า น ผู้ ที่ เ ป็ น โรคหรื อ อาการตามที่ ก าหนดไว้ ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ านและ
ผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
3. กรณีผู้สมัครสอบที่จะมาเข้ารับการตรวจร่างกายตามกาหนดและเป็นผู้ที่เคยมี ประวัติ
การรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ มาก่อนและ
หายเป็ น ปกติ แ ล้ ว ก่ อ นถึ ง ก าหนดการตรวจร่ า งกายของคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลต ารวจ
ตามกาหนดการสอบแข่งขันครั้งนี้ ให้นาประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติ
ก่อนวันตรวจร่างกายดังกล่าว แล้วนามายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรค
หรืออาการตามกาหนด เป็นไปโดยถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง
4. สาหรับผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายให้ดาเนินการยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่การประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายกาหนดไว้เท่านั้น (ตามประกาศรับสมัคร ข้อ 3.4.4 (3))
โดยคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจจะรับเรื่องอุทธรณ์เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานเอกสาร
เกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการดังกล่าวที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกาหนดตรวจร่างกายตามหมายเหตุ ข้อ 3
แต่ไม่ได้นามายื่นในขั้นตอนการตรวจร่างกายตามกาหนดในข้อ 3 ข้างต้น เท่านั้น ส่วนกรณีที่คณะกรรมการ
แพทย์โรงพยาบาลตารวจจะเรียกตัวผู้อุท ธรณ์ม าตรวจเพิ่ม เติม หรือ ไม่ เป็น อานาจของคณะกรรมการ
แพทย์เป็นผู้พิจารณา แล้วแต่กรณี
5. คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อื่นใด
และไม่ รับ ผลการตรวจใดๆ ที่ น อกเหนื อจากที่ คณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลต ารวจเป็ น ผู้ ต รวจ
ในช่วงที่หน่วยสอบกาหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการสอบแข่งขันครั้งนี้
/6. รายละเอียด...
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6. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
ในข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
1.1 ศีรษะและหน้ำผิดรูปดูจนน่ำเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่ำง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปำก หรือจมูก เช่น ปำก
หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปำกแบะ เชิด หรือหุบไม่ลง
- รวมถึงควำมผิดปกติชนิดเพดำนโหว่
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
- การขยับของคอหรือไหล่ หากเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่า ผ่าน
- หากเป็นมาก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ
ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกาหลังได้ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่า ไม่ผ่าน
๑.๔ แขน ขา
๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
- ขายาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด
วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุ่มด้านในทั้ง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรง
ไม่บิดเอียง
- แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก
กระดูกหัวไหล่ (Acromion) ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้า
และข้ออื่นอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก
- เข่ า โค้ ง ออก เข่ า โกง ประมาณความกว้ า ง ๔ นิ้ ว มื อ
(7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้
- เข่าชิด ปลายเท้าจะห่าง ( Valgus Knee ) หากห่างกัน
เกิน ๔ นิ้วมือ (7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตาตุ่มด้านใน
- แขนคอก ( Cubitus Varus )
1.4.3 บิดเก
/๑.๕. มือหรือเท้ำ...
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------------------------------------------๑.๕ มือหรือเท้า
๑.๕.๑ บิดเก
- โดยดูจากการทางานของมือและเท้า มือกาแบ กระดกข้อมือ
ทาวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.2 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
๑.๕.3 นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทางานไม่ถนัด
- โดยดูจากการทางานของมือและเท้า มือกาแบ กระดก
ข้อมือ ทาวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.5 ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิว้ เท้าติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูป
- กรณีเดินแบะอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า ซึ่งเป็นแบบ
ติดแข็ง (Rigid type)
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.1 ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทาให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
2.2 ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ
2.3 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
- Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ลาตัวขนานกับพื้น แล้วดูว่าหลังบิดนูน
ขึ้นผิดปกติหรือไม่
- กรณีเอกซเรย์ หากพบ Scoliosis ที่มมี ุมมากกว่าหรือเท่ากับ 15 องศา
ให้ถือว่าไม่ผา่ น
2.6 เท้ำปุก (CLUB FOOT)
2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
2.8 กระดูกหัก ต่อไม่ตดิ หรือติดแล้วแต่มคี วำมพิกำรผิดรูป
2.9 กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
/4. ผิวหนัง...
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-------------------------------------------3. ผิวหนัง
3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึง่ เป็นทีน่ ่ำรังเกียจแก่ผู้อนื่
- รวมถึ ง เนื้ อ งอกเล็ ก ๆ เป็ น ปุ่ ม ๆ ที่ ผิ ว หนั ง (MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM)
- กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) ไฝ ปำน รอยสัก ตำมส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย
รวมกันมีขนำดเกิน 16 ตำรำงเซนติเมตร
3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
3.3 เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้ำ มีขนำดวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่
ห้ำเซนติเมตรขึ้นไป
3.4 คนเผือก
4. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นที่ตำหรือกระจกตำดำขุ่น จนสำมำรถตรวจพบได้ด้วยตำเปล่ำ
๔.๔ ลูกตำสั่น (Nystagmus)
๔.๕ หนังตำตก หรือหนังตำม้วนออกนอก หรือหนังตำม้วนเข้ำใน
๔.๖ หนังตำแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตำปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ำตำอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลูกตำดำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตำโปนจนเห็นได้ชดั แลดูน่ำเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เท่ำกันและควำมกว้ำง
ต่ำงกันมำก
๔.๑๓ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยนิ ตำมปกติพิกดั
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสำมของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรือ้ รัง
/๕. ฟัน...
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-------------------------------------------5. ฟัน
5.1 ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
- ฟันผุตั้งแต่ 5 ซีข่ ึ้นไป
๕.๒ มีรำกฟันเหลืออยู่ในช่องปำกมำกกว่ำสำมซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่ำห้ำซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่ รียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอำกำรได้ชัดเจน
๕.๕ กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์
ของใบหน้ำเปลี่ยนไปอย่ำงเห็นได้ชัด

๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่ำ 110 (หนึ่งร้อยสิบ) ครัง้ ต่อนำที หรือช้ำกว่ำ 45 (สี่สบิ ห้ำ)
ครั้ ง ต่ อ นำที หรื อ มี เอ.วี . บล็ อ ค (AV BLOCK) หรื อ เต้ น ผิ ด ปกติ ช นิ ด
เอเทรียลไฟบริลเลชัน่ หรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
๖.๒ ควำมดันเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทำง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนำดโตมำกผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิกำรแต่กำเนิด
๖.๖ หัวใจวำยและมีเลือดคัง่
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รัว่ /ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดำขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีนำ้ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยือ่ หุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตรำย
- พบควำมผิดปกติของภำพรังสีปอดทุกระยะ
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภำพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจ
/๘. ระบบทางเดิน…
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-------------------------------------------8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคลำ
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตบั
8.4 ดีซ่ำน
8.5 ท้องมำน
8.6 รูแผลเรื้อรังจำกฟีสตูลำ หรือไซนัสที่ผนังหน้ำท้อง
8.7 ไส้เลือ่ นทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นได้ชดั
8.9 ทวำรหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ำยของลำไส้ปลิ้นออกมำนอกทวำรหนัก
8.10 ฝีคัณฑสูตร
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ผลกำรตรวจปัสสำวะมีไข่ขำว (ALBUMIN) หรือน้ำตำล
๙.๒ นิว่ ที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชำติถูกตัดหรือขำด
๙.๔ ถุงน้ำที่ลกู อัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กำมโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงฉีดหรือทำสิ่งผิดธรรมชำติที่อวัยวะเพศ
- ให้ร วมถึง กำรฉีด สำรน้ำมัน หรือ สำรสังเครำะห์อื่น ใด เข้ำ ไปใน
อวัยวะอื่นใดในร่ำงกำย
๙.๙ หนังหุม้ ปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเว้นจะได้รับกำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รบั กำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสำทอย่ำงรุนแรง
/๑๐.๓ เป็นใบ้…
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-------------------------------------------๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชดั หรือพูดติดอ่ำง
๑๐.๔ ปัญญำอ่อนหรือภำวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพำตหรือกำรเคลือ่ นไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( THYROTOXICOSIS )
- ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่จาเป็นต้องเจาะ
Thyroid Function Test เว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยันผลการวินจิ ฉัย
ด้วยการเจาะ Thyroid Function Test ได้
๑๑.2 โรคเก๊ำท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจำกต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ ( MYXEDEMA )
- รวมถึ ง เต้ ำ นมผิ ด ปกติ ใ นผู้ ช ำย ( Gynecomastia ) และ
ควำมผิดปกติต่ำงๆ ซึ่งเกิดจำกควำมผิดปกติทำงฮอร์โมนทำงร่ำงกำย
๑๑.4 เบำหวำน
๑๑.๕ ร่ำงกำยโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอ้ ว นพี ( OBESITY ) ซึ่ ง มี ด ั ช นี ค วำมหนำของร่ ำ งกำย
( BODY MASS INDEX ) ตั้งแต่สำมสิบห้ำกิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD
AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย
- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า 9 g/dl ในผู้หญิง
และน้อยกว่า 10 g/dl ในผู้ชาย หรือ
- ความสมบูรณ์ ของเม็ด เลือดแดง ( CBC ) พบความผิด ปกติของ
ลั ก ษณะเม็ ด เลื อ ดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology)
ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า 60 fl ทั้งนี้ให้อยู่ในการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
/ ควำมสมบูรณ์ ...
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-------------------------------------------- ความสมบูรณ์ ของเม็ด เลือดแดง ( CBC ) พบความผิด ปกติของ
ลั ก ษณะเม็ ด เลื อ ดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology)
ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า 60 fl ทั้งนี้ให้อยู่ในการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่นำ่ รังเกียจแก่สังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะรำด หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอำกำรรุนแรง ซึ่งไม่สำมำรถ
รักษำให้หำยขำดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่รำ้ ยที่มขี นำดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ำยไม่ว่ำจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ
------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พันตำรวจเอก
( ธวัชศักดิ์ โปตระนันทน์ )
รองผู้บงั คับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รักษำรำชกำรแทนผู้บังคับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
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รายละเอียดการให้รหัสประจาตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ

หน่วยที่ประกาศ
รับสมัครสอบ

สทส.

รหัสสายสอบ

หมายเหตุ

สายช่างไฟฟ้า

สายคอมพิวเตอร์

ทส.8

ทส.9

ตั ว อย่ า ง รหั ส ประจ าตั ว สอบ (รหั ส ประจ ำตั ว สอบ ๙ หลั ก แยกเป็ น เลข ๒ หลั ก แรก คื อ หน่ ว ยสอบ
เลขหลักที่ ๓ – ๔ คือ รหัสสำยสอบ และเลข ๕ หลักหลัง คือ กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์กำหนดให้ผู้สมัคร
แต่ละคน)

170802004

หน่วยที่นงั่ สอบ สทส.
สายสอบ ทส.8

170900114

หน่วยที่นงั่ สอบ สทส.
สายสอบ ทส.9

กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน

กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคน

--------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พันตำรวจเอก
( ธวัชศักดิ์ โปตระนันทน์ )
รองผู้บงั คับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รักษำรำชกำรแทนผู้บังคับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
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สิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ
หลักเกณฑ์และสิทธิกำรได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ เป็นไปตำมหนังสือสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เรื่อง สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ดังนี้
1. ผู้ที่ขอใช้สิทธิกำรได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ มี
1.1 ต้ องเป็ น บุ ต รโดยก ำเนิ ด ของข้ ำรำชกำรต ำรวจซึ่ งถึ งแก่ ก รรม หรื อ ได้ รั บ บำดเจ็ บ สำหั ส
หรือบำดเจ็บจนทุพพลภำพ เนื่องจำกปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือ
1.2 ต้ องเป็ น บุ ต รโดยก ำเนิ ด ของบุ ค คลทั่ วไปซึ่ งถึ งแก่ กรรม หรือได้ รับ บำดเจ็ บ สำหั ส หรือ
บำดเจ็บ จนทุพ พลภำพ เนื่องจำกช่ว ยเหลือ รำชกำรตำรวจปรำบปรำมโจรผู้ร้ำ ย หรือก่อ ควำมไม่ส งบ
หรืออริรำชศัตรู
ผู้สมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ให้ใช้สิทธิกรณีใดกรณีหนึ่ง ตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 เท่านั้น
แล้วแต่กรณี
2. กำรพิจำรณำคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษให้แก่ผู้สมัครสอบ หน่วยที่ได้รับมอบอำนำจจำกสำนักงำนตำรวจ
แห่ งชำติให้เป็นผู้ดำเนินกำรสอบแข่งขัน จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ จำนวน
ไม่น้ อยกว่ำ 3 คน เป็นผู้พิจำรณำ และผลกำรพิจำรณำคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษของคณะอนุกรรมกำรดังกล่ำว
ถือเป็นที่สุด โดยจะได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ จำนวน 3 คะแนน
3. กรณี ก ำรเพิ่ ม คะแนนพิ เศษ จะน ำคะแนนที่ ได้ รั บ เพิ่ ม ไปรวมกั บ ผลคะแนนสอบข้ อ เขี ย น
หลั ง กำรประมวลผลกำรสอบข้ อ เขี ย น (ก่ อ นกำรประกำศรำยชื่ อ ผู้ ส อบผ่ ำ นข้ อ เขี ย นและให้ เข้ ำ สอบ
ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง) โดยต้องเป็นผู้ที่ได้ คะแนนในแต่ละภำคของกำรสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60 จึงจะได้สิทธิในกำรเพิ่มคะแนนดังกล่ำว ทั้งนี้เมื่อนำคะแนนเพิ่มไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียนแล้ว
ต้องไม่เกินคะแนนเต็มของกำรสอบข้อเขียนตำมที่กำหนด
หมายเหตุ - ผู้สมัครสอบ ต้องนำหลักฐำนเอกสำรเกี่ยวกับกำรขอรับ สิทธิได้คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ
ตำมที่กำหนดมำยื่นที่ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด หำกพ้นกำหนดถือว่ำสิ้นสุด ระยะเวลำ
กำรยื่นเรื่องขอรับสิทธิหรือสละสิทธิดังกล่ำว แล้วแต่กรณี
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก
( ธวัชศักดิ์ โปตระนันทน์ )
รองผู้บงั คับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รักษำรำชกำรแทนผู้บังคับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
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การยื่นหลักฐานเอกสาร
เอกสารฉบั บ จริ ง และหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ การประกาศรายชื่ อ เป็ น ผู้ ส อบผ่ า น ข้ อ เขี ย นและ
ให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (รอบสอง) ต้องนามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑. ใบสมั ค ร (สั่ ง พิ ม พ์ แ บบใบสมั ค รตนเองจำกระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ) ในกำรรั บ สมั ค ร
และสอบแข่งขันตำมประกำศนี้ และลงลำยมือชื่อในช่องที่กำหนด (ฉบับจริง)
๒. บัตรประจำตัวประชำชน (ที่ไม่หมดอำยุ) พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
๓. ทะเบียนบ้ำนฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐำนอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้ำนตำมที่ทำงรำชกำรออกให้
พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
๔. ประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยต้องมีข้อควำมระบุ
กำรสำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ ที่ สำเร็จกำรศึ กษำจำกสถำนศึกษำนั้ นๆ ภำยในวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนำ
จานวน ๓ ฉบับ
๕. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ และหำกเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้แปลเป็นภำษำไทยด้วยตนเอง หรือจำกสถำนศึกษำที่สำเร็จก็ได้ จานวน ๓ ฉบับ
6. หลักฐำนอื่นๆ ถ้ำมี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
7. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้ำระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ำยประกำศรับสมัคร)
เขียนรำยละเอียดด้วยลำยมือของตนเอง ตามผนวก ฌ. ท้ายประกาศนี้ จานวน 1 ฉบับ
8. หลักฐำนทำงทหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ แยกเป็น
8.๑ ทหำรกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจำตัวทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญำตลำ แบบ ๑ ที่อนุญำตให้ลำระหว่ำงรอรับ สด.๘
8.๒ ทหำรกองเกินที่ผ่ำนกำรตรวจเลือกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร
ให้ใช้ใบรับรองผลกำรตรวจเลื อกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร (แบบ สด.๔๓) สำหรับ
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจเลือก (อำยุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2560 หรือที่จะต้องเข้ำรับกำรตรวจเลือกทำงทหำร
ในปี พ.ศ. 2562) ให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์จะต้องเข้ ำรับกำรตรวจเลือกทำงทหำร
ในเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561 หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่ำงกำรผ่อนผันเข้ำรับกำรตรวจเลือก
เพื่อเข้ำรับรำชกำรทหำร ไม่รับสมัครสอบ
/8.๓ ผู้สำเร็จ…
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-------------------------------------------8.๓ ผู้สำเร็จกำรศึกษำวิชำทหำรชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
1) หนั งสื อส ำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ ใช้ป ระกอบกั บ สมุ ด ประจำตั ว ทหำร
กองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ
2) หนัง สือ สำคัญ ประจำตัว แสดงวิท ยฐำนะแสดงว่ำ ได้สำเร็จ กำรฝึก
วิชำทหำร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐำนประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจำกำรและเลขเครื่องหมำย
แสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว
ในกรณีหนังสือประจำตัวแสดงวิทยฐำนะดังกล่ำวข้ำงต้น ยังไม่มีหลักฐำนประทับ
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจำกำร และเลขเครื่องหมำยแสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑
ให้มีหนังสือรับรองจำกผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ำขึ้นไปที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรนำปลดเป็นกองหนุนประเภทที่ ๑
เป็นผู้รับรองว่ำอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรนำปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน
10. หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. ท้ายประกาศนี้ จานวน ๑ ฉบับ (ให้เข้ำระบบอินเตอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวของผู้รับรอง จานวน ๑ ฉบับ
หลักฐานตามข้อ 2 – 6 และข้อ 8 (8.1 – 8.3) ต้องนาหลักฐานฉบับจริงไปแสดง
ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับที่นามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อไว้ สาหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่ จะไม่รับผิดชอบ
สาหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของ กองการสอบ
กองบัญชาการศึกษา ที่จะดาเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นาหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดหรือ
ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
กาหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ตามที่ระบุข้างต้นในผนวกนี้ จะประกาศพร้อมกับการประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
/ผู้สมัครสอบ…
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-------------------------------------------ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บต ำแหน่ งที่ สมั ครสอบตรงตำมที่ ประกำศรั บสมั ครสอบจริ ง พร้ อมทั้ งยื่ นและ
แสดงหลักฐำนตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอัน เกิดจำก
ผู้สมัครสอบไม่มำยื่นหลักฐำนตำมวัน เวลำ หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในกำรเป็น ผู้สอบแข่งขันได้
หรือผู้สอบแข่งขันได้สำรอง แล้วแต่กรณี และหำกมีกำรตรวจพบว่ำมีกำรนำเอกสำรปลอมมำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่
จะต้องถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด

--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก
( ธวัชศักดิ์ โปตระนันทน์ )
รองผู้บงั คับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รักษำรำชกำรแทนผู้บังคับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
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-------------------------------------------วิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขัน
วิช าที่ใ ช้ใ นการสอบข้อ เขีย น ข้อ สอบแบบปรนัย 4 ตัว เลือ ก จานวน 150 ข้อ 150 คะแนน
ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง
1. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (ทส.8 และ ทส.9) (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ประกอบด้วย
๑.1 ความสามารถทัว่ ไป
จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล ควำมคิดเชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหำ
ทำงสังคม หรือทำงเศรษฐกิจ หรือทำงอื่นที่เหมำะสม กำรคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
อุปมำอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วย คณิตศำสตร์พื้นฐำน
ได้แก่ กำรคำนวณขั้นพื้นฐำน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ กำรแก้สมกำรและอสมกำร เซต
ตรรกศำสตร์ และสถิติพื้นฐำน ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ตำรำง กรำฟ กำรหำค่ำกลำง และกำรวัดกำรกระจำย
1.2 ภาษาไทย
จำนวน ๒0 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำและควำมเข้ำใจภำษำ ได้แก่ ทักษะกำรใช้ภำษำด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียน และกำรสื่อสำรอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรใช้ถ้อยคำ สำนวน กำรใช้คำให้ตรงกับควำมหมำย กฎเกณฑ์
และควำมนิยม กำรจับใจควำม วิเครำะห์ควำม สรุปควำม หรือตีควำมจำกข้อควำมสั้นๆ หรือจำกบทควำม
กำรพิจำรณำเลือกใช้ภำษำ ในงำนเขียนรูปแบบต่ำงๆ
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ทส.8 และ ทส.9) (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) ประกอบด้วย
2.1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสานักงาน
จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะพื้ น ฐำนในกำรใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สำนั ก งำน
เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพำเวอร์พอยต์
(Microsoft Powerpoint) ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทักษะกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยี
สำรสนเทศสมัยใหม่
2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับ กำรอ่ำนเพื่อจับ ใจควำม (Reading comprehension) คำศัพ ท์
(Vocabulary) โครงสร้ ำ งของประโยคต่ ำ งๆ (Structure) หลั ก ไวยำกรณ์ (Grammar) และกำรสนทนำ
(Conversation) เป็นต้น
/2.3 สังคม...
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-------------------------------------------2.3 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตใน
สังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค (ทส.8)
จำนวน 50 ข้อ
ทดสอบควำมรู ้เ กี ่ย วกับ งำนไฟฟ้ำ และอิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ บื ้อ งต้น งำนวิท ยุห รือ งำน
โทรคมนำคมเบื้องต้น
2.5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค (ทส.9)
จำนวน 50 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ เกี่ ย วกั บ งำนไฟฟ้ ำ และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เบื้ อ งต้ น คอมพิ ว เตอร์ แ ละงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
3.1 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิตจำกคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดไว้ ถือว่ำ ผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดไว้ ถือว่ำ ไม่ผ่าน
และผลกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
3.2 สอบสัมภำษณ์ จะเป็นกำรประเมินบุคคลเพื่อพิ จำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่
ที่ จ ะแต่ ง ตั้ งจำกพฤติ ก รรมที่ ป รำกฏ เช่ น ควำมรู้ที่ อ ำจใช้ ป ระโยชน์ ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย ทัศนคติ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่ำงอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็น ต้น โดยถือเป็น เกณฑ์กำรตัด สินว่ำ ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำเหมำะสม
จึงจะถือว่ำ ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำไม่เหมำะสมจะถือว่ำ ไม่ผ่าน
3.3 กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ำมีคุณสมบัติประวัติและควำมประพฤติ
หรือชื่อเสียงเหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรตำรวจถือว่ำ ผ่าน ผูท้ ี่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ำมีคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติ
หรือชื่อเสียงไม่เหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรตำรวจถือว่ำไม่ผ่าน
/สำหรับ...
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-------------------------------------------สำหรับผู้ที่มีประวัติทำงคดีอำญำ หรือต้องหำคดีอำญำ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ มีคำสั่งที่
189/2558 ลงวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ของกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจกรณี ไม่เป็นผู้ประพฤติ เสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง จะพิจำรณำจำกข้อเท็จจริง
และพฤติ กำรณ์ แห่ งกำรกระท ำควำมผิ ด ว่ ำเป็ นผู้ ประพฤติ เสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศี ลธรรมอั นดี หรื อไม่
รวมทั้ ง ควำมน่ ำ รั ง เกี ย จของสั ง คมและเกี ย รติ ข องข้ ำ รำชกำรต ำรวจ ตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดใน
ระเบียบสำนั กงำนตำรวจแห่งชำติว่ำด้วยแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกรณี เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ. 2557 โดยจะนำผลทำงคดีในชั้นพนักงำนสอบสวนที่มีกำรดำเนินคดี
สิ้นสุดในชั้นพนั กงำนสอบสวนแล้ว หรือพนักงำนอัยกำรที่มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศำลที่มีคำพิพำกษำ
ถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมำเป็นหลักกำรและข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้วแต่กรณี
ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามที่กาหนดจะได้คะแนน 10๐ คะแนน
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก
( ธวัชศักดิ์ โปตระนันทน์ )
รองผู้บงั คับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รักษำรำชกำรแทนผู้บังคับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
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-------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560
๑. ระเบียบการปฏิบัติตัวทั่วไป
๑.๑ อุปกรณ์ที่นาเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป สำหรับระบำยกระดำษคำตอบ,
ปำกกำหมึกซึม หรือลูกลื่น สีน้ำเงิน , บัต รประจำตัวสอบ, บัต รประจำตัว ประชำชน เท่ำนั้น ส่วนยางลบ
ทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
๑.๒ ห้ำมนำอำวุธ กระดำษหรือตำรำ เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสำร เครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับต่ำงๆ เช่น นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เป็นต้น อุปกรณ์ทำด้วย
โลหะทุกชนิดหรือสิ่งของอื่นใดที่นอกเหนือ จำกข้อ ๑.๑ เข้ำในอำคำรสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่ห วงห้ำม
หรือเขตรักษำควำมปลอดภัยโดยเด็ดขำด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ
เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้วหำกมีกำรตรวจค้นพบ ถือว่ำเจตนำทุจริตในกำรสอบ
๑.๓ กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบ โดยกาหนดให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา
๑.๔ กำรประกำศรำยชื่อ ให้เ ข้ำ สอบข้อ เขียน วัน เวลำ และสถำนที่สอบและผังที่นั่งสอบ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบจะแยกประกำศเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
๑.๔.1 วันเวลำดำเนินกำรจะประกำศเฉพำะรำยชื่อผู้ให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ และ
สถำนที่สอบ ทำงอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org และ www.ict.police.go.th
๑.๔.2 ก่อนวันสอบข้อเขียน 1 วัน จะประกำศรำยชื่ อให้เข้ำสอบข้อเขียนพร้อมทั้ง
วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่ งสอบ อำคำร และห้องสอบ/แถวสอบ โดยละเอียดให้ทรำบอีกครั้ง
ทำงอิ นเตอร์ เน็ ตเว็ บไซต์ www.policeadmission.org และ www.ict.police.go.th และที่ ส ถำนที่ ส อบ
ข้อเขียนอีกส่วนหนึ่ง
ทั้งนี้ใ ห้ผู้ส มัค รสอบตรวจสอบข้อ มูล กำรประกำศดังกล่ำ ว ตำมข้อ 1.4.1 – 1.4.2
ให้ชัดเจน
๑.๕ ในกรณีที่มีปัญ หำใดๆ เช่น หำห้องสอบไม่พบ หรือไม่มี ที่นั่งสอบ เนื่องจำกไม่ปรำกฏ
รหัส ประจำตัว สอบในผัง ที่นั่งสอบ ฯลฯ ให้รีบติด ต่อกองอำนวยกำรประจำสนำมสอบนั้น ๆ ก่อนเวลำ
เรียกเข้ำห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
/๑.๖ ในกำรเข้ำสอบ...
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๑.๖ ในกำรเข้ำสอบผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงตนให้ถูกต้องโดยแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับ
บัต รประจำตัว ประชำชน โดยบัต รดัง กล่า วนั้น ต้อ งไม่ห มดอายุ แ ละจะต้องอยู่ในสภาพที่ส มบูร ณ์
ชัด เจน ทั้ งรูปถ่ ายและตัวอั กษรเพื่ อใช้ แสดงคู่ กัน หากไม่ มี บั ตรใดบั ตรหนึ่งหรือมี แต่ ไม่ สมบู รณ์ ชั ด เจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.๗ เมื่อเริ่มเวลำสอบแล้วผู้เข้ำสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้ องสอบเพื่อทำข้อสอบตลอดระยะเวลำสอบ
จะไม่ อ นุ ญ ำตให้ ผู้ เข้ ำ สอบออกจำกห้ อ งสอบจนกว่ ำ จะหมดเวลำสอบ ยกเว้ น กรณี ฉุ ก เฉิ น อย่ ำ งยิ่ ง
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่จะทำให้เกิดปัญหำภำยในห้องสอบให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม
จะถูกปรับให้สอบตก
๒. การสอบข้อเขียน
๒.๑ กาหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่ เวลา 13.3๐ น. ถึงเวลา 16.30 น. (ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง)
ทั้งนี้ผู้เ ข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินกำรตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและแนะนำ
กำรระบำยรหัสชุดข้อสอบในกระดำษคำตอบ สาหรับผู้มาภายหลังจากเวลา 13.15 น. จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
๒.๒ ปฏิบัตติ ำมคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้ำห้องสอบ หรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด
๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ำมพูด หรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก และ
ไม่ ออกจำกห้ องสอบ เว้ นแต่ จะได้ รั บอนุ ญำตและอยู่ ในควำมดู แลของหั วหน้ ำห้ องสอบหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ คุ มสอบ
หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยห้องสอบ
๒.๔ ห้ำมสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.5 ขณะสอบข้อเขียน เจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะมีกำรตรวจค้นตัวผู้เข้ำสอบตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่ำจะเสร็จสิ้นภำรกิจกำรตรวจค้นดังกล่ำว
๒.6 จะเริม่ ลงมือทำข้อสอบได้ เมือ่ หัวหน้ำห้องสอบสัง่ ให้ลงมือสอบแล้ว
๒.7 เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจำกโต๊ะ หรือเมื่ อหมดเวลำสอบแล้วเจ้ำหน้ ำที่
สั่งให้ หยุดทำปัญหำข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้ำหน้ำที่จะเดินมำรับกระดำษคำตอบและปัญหำข้อสอบคืนแล้ว
ให้ผู้เข้ำสอบลงชื่อส่งกระดำษคำตอบและปัญหำข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ
/๒.8 ปัญหาข้อสอบ…
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-------------------------------------------๒.8 ปั ญหาข้ อสอบเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ของส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ (ส ำนั ก งำน เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร) ห้ามนาปัญหาข้อสอบทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนหรือคัดลอก ออกนอกห้องสอบเป็น
อันขาดต้องส่งคืน ปัญหาข้อสอบให้ครบทั้งชุดทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมาย
และจะพิจารณา ให้หมดสิทธิในการสอบ
๓. ห้ามกระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบและต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายกาหนดแล้วแต่กรณี ได้แก่
๓.๑ นำตำรำหรือเอกสำรอื่นใดเข้ำห้องสอบ นำหรือพยำยำมนำปัญหำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
๓.๒ พูด ถำม ให้สัญญำณใดๆ หรือติดต่อกับผู้สอบอืน่ หรือบุคคลภำยนอก
๓.๓ ดู หรือพยำยำมดูคำตอบจำกผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคำตอบของตน
๓.๔ ไม่เชือ่ ฟังคำแนะนำ คำตักเตือน หรือคำสัง่ ของเจ้ำหน้ำทีค่ ุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้ำสอบ หรือเข้ำสอบแทนผู้อื่นโดยใช้บัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวประชำชน
ซึ่งไม่ถูกต้อง เพื่อทำให้สำคัญผิดว่ำตนเป็นบุคคลที่เข้ำสอบแทน
๓.๖ ระบำยรหัสในกระดำษคำตอบโดยใช้รหัสของผู้อื่นโดยมีเจตนำทำข้อสอบแทนบุคคลผู้นั้น
หรือนำเอำกระดำษคำตอบของผู้อื่นมำทำแทน
๓.๗ น ำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือสิ่งของต้องห้ำม
ตำมที่ ร ะบุ ในข้ อ ๑.๒ เข้ ำ ไปในห้ อ งสอบ หรื อ ในบริ เวณเขตหวงห้ ำ มหรื อ เขตรั ก ษำควำมปลอดภั ย
ของสนำมสอบข้อ เขีย นโดยมีเจตนำที่ จ ะใช้ใ นกำรทุจ ริต เช่น เครื่อ งมือ สื่อ สำร เครื่อ งอิเล็ก ทรอนิก ส์
เครื่องคำนวณเลข นำฬิกำคำนวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
๓.๘ พฤติกำรณ์อื่นใดซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่ำผู้เข้ำสอบมีเจตนำทุจริตในกำรสอบ เช่น ฝ่ำฝืนคำสั่ง
หรือคำแนะนำตักเตือนของผู้คุมสอบ, ไม่ให้ควำมร่วมมือกับผู้คุมสอบในกำรตรวจค้นตัว หรือพฤติกำรณ์อื่นๆ
ซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่ำน่ำจะมีเจตนำทุจริต เป็นต้น
/4. การกรอกข้อมูล…
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4. การกรอกข้อมูลผู้เข้าสอบและการระบายกระดาษคาตอบ
(๑) ตัวอย่ำงกระดำษคำตอบ

/(๒) ตั ว อย่ำ ง...
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(๒) ตั วอย่ ำงกำรน ำเลขรหั สชุ ด ข้ อสอบที่ ปกปั ญ หำข้ อสอบ มำระบำยลงในกระดำษค ำตอบ
ตำมช่องที่กำหนด

๔.๑ เมือ่ ได้รบั …
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๔.๑ เมื่อได้รับแจกกระดำษคำตอบแล้วให้ตรวจดูควำมเรียบร้อยของประดำษคำตอบโดยทันที
ว่ำมีรอยด่ำงดำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขำด หรือไม่ หำกกระดำษคำตอบมีรอยด่ำงดำ สกปรก หรือย่นยับ
ฉีกขำด ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบทรำบเพื่อขอเปลี่ยนและให้รอคาชี้แจงในกำรทำควำมเข้ำใจกำรระบำยรหัส
ประจำชุดข้อสอบให้ชัดเจน
๔.๒ ให้ตรวจดูว่ำคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบำยในช่องรหัสประจำตัวสอบ (9 หลัก)
ในกระดำษคำตอบหน้ ำแรกถูกต้อง ตรงกับรหัสประจำตัวสอบของผู้เข้ ำสอบหรือไม่ หำกไม่ถูกต้องให้แจ้ง
เจ้ำหน้ำที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดำษคำตอบสำรองใหม่ เพื่อดำเนินกำรให้ถูกต้อง ผู้เข้าสอบจะต้องใช้
กระดาษคาตอบที่มีการระบายเลขรหัสประจาตัวสอบ (9 หลัก) ไว้ให้แล้วซึ่งตรงกัน กับรหัสประจาตัวสอบ
ของตนหรือต้องเป็นกระดาษคาตอบสารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น หากใช้กระดาษคาตอบ
ไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
4.3 กรณี ใ ช้ ก ระดาษค าตอบส ารอง ให้ ใ ช้ ป ำกกำหมึ ก ซึ ม หรื อ ปำกกำลู ก ลื่ น สี ด ำหรื อ
สีน้ ำเงิน เท่ำ นั ้น เท่ำ นั ้น กรอกข้อ ควำมลงในช่อ งว่ำ งในกระดำษค ำตอบหน้ำ แรกด้ำ นบน ได้แ ก่
1) คำน ำหน้ ำชื่ อ ชื่อ – สกุล 2) เลขประจำตั วประชำชน (13 หลั ก ) 3) สถำนที่ ส อบ 4) ห้ อ งสอบ
5) วันที่สอบ 6) รหัสประจำตัวสอบ (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (8 หลัก) แล้วให้ใช้เฉพำะดินสอดา
เบอร์ ๒B ขึ้ น ไป ระบำยรหั ส ประจำตั วสอบ และรหั สชุ ด ข้อ สอบในช่ อ งวงกลมที่ ก ำหนดตำมตัว อย่ ำง
คำแนะนำที่แ สดงไว้ใ นกระดำษคำตอบ (คือ ระบำยให้ดำเข้ม เต็ม วงเสมอกัน หมด) โดยให้ร ะมัด ระวัง
กำรระบำยรหัสประจำตัวสอบ โดยเฉพำะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบำยรหัสประจำตัวสอบ
แต่ละช่อง(หลัก) นั้น จะเริ่มต้นที่เลข 0 และเรียงจำกบนลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง(หลัก)
ทั้ง 9 ช่อง (9 หลัก) และเมื่อดำเนินกำรกรอกข้อมูลและระบำยรหัสประจำตัวสอบเสร็จสิ้น ต้องยกมือให้เจ้ำหน้ำที่
คุมสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของชื่อ – สกุลผู้เข้ำสอบ พร้อมลงลำยมือชื่อของเจ้ำหน้ำที่คุมสอบในช่อ ง
เจ้ำ หน้ำ ที ่ค ุม สอบไว้ แต่ ห ำกเป็น กำรระบำยรหัส ประจ ำตัว สอบ และ/หรือ รหัส ชุด ข้อ สอบ ผิด
จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน
๔.4 ใช้ปำกกำหมึกซึมหรือปำกกำลูกลื่นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่ำนั้น เพื่อลงลำยมือชื่อในช่องที่กำหนด
๔.5 ห้ำ มขีด เขีย นสิ่ง ใดลงในกระดำษคำตอบนอกจำกที่กำหนดไว้ ห้ำ มพับ หรือ ท ำให้
กระดำษคำตอบมีรอยด่ำงดำ สกปรก หรือย่นยั บ ฉีกขำด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดำษคำตอบให้โดยถือว่ำ
เป็นกระดำษเสีย
/5. การปฏิบัติ…
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5. การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
5.1 เมื่อได้รับปัญหำข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
5.1.1 ให้ตรวจสอบและพลิกดูซองปัญหำข้อสอบชุดที่ผู้เข้ำสอบได้รับว่ำอยู่ในสภำพสมบูรณ์
ไม่มีรอยกำรเปิดผนึกหรือรอยฉีกขำด ปัญหำข้อสอบมีหลำยชุดแต่ละชุดจะมีกำรสลับข้อสอบและคำตอบ
ซึ่งไม่เหมือนกันตำมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรสอบ ดังนั้นผู้เข้ำสอบที่ได้รับแจกปัญหำข้อสอบชุดใด
ต้องใช้ปัญหำข้อสอบชุดนั้นในกำรทำข้อสอบของตนเอง
5.1.2 เมื่อเปิดผนึกซองปัญหำข้อสอบ ให้ตรวจดูปัญหำข้อสอบว่ำมีเลขรหัสชุดข้อสอบ 8 หลัก
ที่ ด้ ำ นล่ ำ งซ้ ำ ยมื อ และให้ น ำเลข 8 หลั ก ดั ง กล่ ำ ว มำระบำยลงในช่ อ งที่ ก ำหนดในกระดำษค ำตอบ
ให้ ถูกต้องตรงกัน (ลักษณะเดียวกัน กับกำรระบำยรหัสประจำตัวสอบ) ด้วยดิน สอดาเบอร์ 2B ขึ้นไป
ให้ระมัดระวังกำรระบำยรหัส โดยเฉพำะเลข 0 และเลข 1 อำจผิดพลำดได้ง่ำย ซึ่งในแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้นที่เลข 0
และเรียงจำกบนลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 หำกระบำยผิดหรือระบำยผิดแล้วลบไม่สะอำดเพื่อระบำยใหม่
แล้ ว เครื่ อ งตรวจไม่ ต รวจให้ ค ะแนน ถื อ ว่ ำเป็ น กำรกระท ำผิ ด ระเบี ย บกำรสอบข้ อ เขี ย น โดยจะถือ ว่ำ
กระดำษคำตอบนั้นเสียและถือว่ำสอบตก
5.1.3 ตรวจดู ปั ญหาข้ อสอบ ปั ญหำข้ อสอบมี ทั้ งหมด 150 ข้ อ แต่ ละข้ อมี 4 ตั วเลื อก
ให้ตรวจดูว่ำชุดปัญหำข้อสอบที่ได้รับแจกมีควำมสมบูรณ์และมีปัญหำข้อสอบ คำถำม คำตอบ ครบถ้วนหรือไม่
มี ข้ อควำมที่ ไม่ ชั ดเจนหรื อไม่ หำกพบสิ่ งใดบกพร่องให้ รี บแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ คุ มสอบเพื่ อขอเปลี่ ยนข้ อสอบชุ ดใหม่
เมื่อมีคำสั่งให้ลงมือสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่เปลี่ยนข้อสอบให้โดยเด็ดขำด เพรำะถือว่ำได้ให้เวลำตรวจดูแล้ว
ก่อนเริ่มลงมือทำข้อสอบ และให้อ่ำนคำแนะนำที่หน้ำปกของปัญหำข้อสอบให้เข้ำใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือ
ทำข้อสอบ
5.1.4 ขณะตอบปัญหำข้อสอบ หำกมีกรณีสงสัยว่ำคำถำมหรือคำตอบในปัญหำข้อสอบข้อใด
จะผิดพลำด บกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ฯลฯ ไม่ต้องถำมเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ แต่ให้ตอบลงไปตำมที่เห็ นสมควร
ห้ามเว้นว่างไว้ ในกรณีนี้ทางคณะกรรมการดาเนินการสอบที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาให้คะแนนคาถามข้อนั้น
แก่ผู้เข้าสอบทุกคน
5.2 ในกำรตอบปัญหำข้อสอบให้ใช้ ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบำยในข้อวงกลมเล็กที่เห็นว่ำ
ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ ระบำยให้ ดำเข้มเต็มวงแต่อย่ำให้ล้ำออกไปนอกวง หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลง
ให้ลบด้วยยำงลบอย่ำงอ่อนจนสะอำดจริงๆ แล้วระบำยใหม่ กรณีที่ระบำยเต็มวงในช่องคำตอบแต่ไม่ดำเข้มพอ
ไม่ว่ำ จะมีส ำเหตุจ ำกกำรที่ผู้เ ข้ำ สอบไม่ใ ช้ดิน สอดำเบอร์ 2 B ขึ้น ไปหรือ ใช้ดิน สอดำเบอร์ 2B ขึ้น ไป
แต่ เป็ น เพรำะระบำยไม่ ด ำเข้ ม พอ และท ำให้ เครื่ อ งตรวจกระดำษค ำตอบไม่ ต รวจให้ ค ะแนนทั้ งหมด
หรือแต่บำงข้อ คณะกรรมกำรประมวลผลกำรสอบจะถือผลคะแนนตำมที่ เครื่องตรวจได้ตรวจให้ คะแนน
แม้ในบำงข้อผู้เข้ำสอบจะเลือกและระบำยคำตอบถูกต้องก็ตำม
/5.3 เมื่อเจ้ำหน้ำที.่ ..
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5.3 เมื่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดำษคำตอบหรือปัญหำข้อสอบ
ให้อีกโดยเด็ดขำด
5.4 ในระหว่ำงเวลำทำข้อสอบเจ้ำหน้ำที่คุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยห้องสอบ
เห็นว่ำผู้เข้ำสอบรำยใดมีอำกัปกิริยำหรือพฤติกรรมต้องสงสัย สำมำรถให้ผู้เข้ำสอบรำยนั้นหยุดทำข้อสอบ
และขอตรวจค้นตัว ตรวจดูปัญหำข้อสอบและกระดำษคำตอบได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรรบกวน
หรือล่วงเกินเวลำในกำรทำข้อสอบของผู้เข้ำสอบรำยนั้นแต่อย่ำงใด
5.5 กรณี ที่ผู้เข้ำสอบทำข้อสอบโดยใช้ปัญหำข้อสอบและ/หรือกระดำษคำตอบที่ไม่ใช่ของตน
จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสอบเอง และถือว่ำหมดสิทธิในกำรสอบครั้งนี้หรือถือว่ำมีพฤติกำรณ์ทุจริต
ในกำรสอบตำมที่ ก ำหนดในข้ อ 3.6 โดยในกำรตรวจกระดำษค ำตอบ คณะกรรมกำรตรวจกระดำษค ำตอบ
จะยึดถือผลกำรตรวจกระดำษคำตอบตำมเครือ่ งตรวจกระดำษคำตอบตรวจให้เท่ำนั้น ผู้เข้ำสอบจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้ หรือหำกเป็นกรณีเจตนำทุจริตสอบจะดำเนิ นกำร
ตำมข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่ำสอบตกทุกวิชำ
5.6 กรณี ที่ เครื่อ งตรวจกระดาษค าตอบไม่ ส ามารถตรวจกระดาษค าตอบได้ เนื่ อ งจาก
ไม่สามารถอ่านรหัส ข้อมูลได้ว่าเป็นกระดาษคาตอบของชุดข้อสอบใด เนื่องจากความบกพร่องในการ
ระบายรหั ส ของผู้ เ ข้ า สอบไม่ ว่ า ด้ ว ยประการใดก็ ต าม จะถื อ ว่ า กระดาษค าตอบนั้ น เสี ย เกิ ด จาก
การกระทาของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็นผู้สอบตก และในกรณีที่ควำมบกพร่องในกำรระบำยรหัสดังกล่ำว
เป็ น เหตุ ให้ เ ครื่ อ งตรวจกระดาษค าตอบไม่ ส ามารถตรวจให้ ค ะแนนข้ อ สอบทั้ ง หมดหรื อ บางข้ อ
คณะอนุกรรมการที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคาตอบ จะถือผลการตรวจกระดาษคาตอบ
ตามที่เ ครื่องตรวจกระดาษคาตอบตรวจให้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผ ล
ไว้เป็นหลักฐาน
5.7 ในกำรตรวจกระดำษคำตอบผู้ดำเนิ นกำรสอบจะถือผลคะแนนตำมผลกำรตรวจของ
เครื่องตรวจกระดำษคำตอบเท่ำนัน้ ส่วนกำรดำเนินกำรตรวจกระดำษคำตอบโดยบุคคลจะเป็นกำรตรวจสอบ
เครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
6. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
6.1 ในวันตรวจร่ำงกำย ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชำชน
โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษรเพื่อใช้
แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/6.2 กำรแต่งกำย...
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-------------------------------------------6.2 กำรแต่งกำยและกำรเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่ำงกำยให้เป็นไปตำมที่กำหนด
6.3 ในขั้นตอนกำรเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต ห้ำมนำ โทรศัพท์มือถือ
หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขำด หำกตรวจพบทำงคณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจ จะพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเข้ำรับตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต
6.4 ให้ไปเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำม วัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดในประกำศรำยชื่อผู้สอบ
ผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ประกำศผลสอบข้อเขียน)
6.5 กรณีที่เคยมีประวัติกำรรักษำโรคหรืออำกำรตำมบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข. ท้ายประกาศนี้
มำก่อนและหำยเป็นปกติแล้ว ให้นำเอกสำรหลักฐำนประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับกำรรักษำที่หำยเป็นปกติ
ดังกล่ำวมำก่อนวันเข้ำตรวจร่ำงกำย แล้วนำมำยื่นในวันรำยงำนตัวเข้ำตรวจร่ำงกำย เพื่อให้ผลกำรวินิ จฉัย
กำรตรวจโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ
7. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
7.1 ในวันสอบสัมภำษณ์ทุกคนต้องแสดงบัต รประจำตัวสอบคู่กับบัต รประจำตัวประชำชน
โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษรเพื่อใช้
แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
7.2 กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบให้แต่งกำยสุภำพ โดยให้ สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว กำงเกงขำยำว
(ห้ำมกำงเกงยีนส์) และสวมรองเท้ำหุ้มส้น เป็นต้น
7.3 ต้องมำเตรียมพร้อมในกำรเข้ำสอบ ตำมกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ โดยเคร่งครัด
7.4 กรณีบัต รประจำตัว ประชำชนสูญ หำยให้รีบ ติด ต่อกองอำนวยกำรกำรสอบสัมภำษณ์
ก่อนถึงเวลำเรียกสอบสัมภำษณ์ ไม่น้ อยกว่ำครึ่งชั่วโมง เพื่อพิจำรณำกำรให้สิทธิหรือตัดสิทธิในกำรเข้ำสอบ
สัมภำษณ์ แล้วแต่กรณี
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พันตำรวจเอก
( ธวัชศักดิ์ โปตระนันทน์ )
รองผู้บงั คับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รักษำรำชกำรแทนผู้บังคับกำรอำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
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เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ตำมประกำศรับสมัคร กองบัญชำกำรศึกษำ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เป็น ผู้มี ควำมประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย และขอรับรองว่ำผู้สมัครสอบมีวุฒิ กำรศึกษำ
ตรงตำมประกำศรับสมัครทุกประกำร พร้อมนี้ได้แนบสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประจำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอำยุ) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องมำด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ บั รอง
(.....................................................)
ตำแหน่ง........................................................
หมายเหตุ ๑. ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้ำรำชกำรประจำกำร มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก
เรื อ อำกำศเอก ขึ้ น ไป ข้ ำ รำชกำรอั ย กำร ข้ ำ รำชกำรตุ ล ำกำร ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ชำนำญงำนขึ้ น ไป ประเภทวิ ช ำกำรระดั บ ชำนำญกำรขึ้ น ไป
ประเภทอำนวยกำรหรือประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อควำม
ที่ตนรับรองนั้นทุกประกำร
๒. ที่อยู่ของผู้รับรองที่สำมำรถติดต่อได้
บ้ำนเลขที่......................หมู่.............ถนน..............................ตรอก/ซอย............................
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต........................................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. .............................................
๓. ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตำมแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง
เขียนด้วยลำยมือของตนเอง
......................................................................

ผนวก ฌ.

แบบบันทึกข้อมูลบุคคล
รหัสประจาตัวสอบ..............................................
เลขประจาตัวประชาชน
๑. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล
ประกอบใบสมัครด้วยลำยมือ
ของตนเองและลงลำยมือชื่อ
ต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่
๒. ก่อนยื่นข้อมูลใบสมัครจะต้อง
ตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ
ให้ครบถ้วน และถูกต้อง

ข้อมูลประกอบการรั บสมัครบุคคลภายนอก
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพหรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560
-----------------------------------เขียนที่.............................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...................

เรียน ผู้ดำเนินกำรคัดเลือก
ตำมที่ ข้ำพเจ้ำได้ยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน
และข้ำพเจ้ำขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติและพื้นฐำนควำมรู้ของข้ำพเจ้ำ
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
๑. ชือ่ ตัว..........................................................นำมสกุล......................................................
(หำกเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล ให้นำหลักฐำนมำประกอบ)
ชื่อ – สกุล (ภำษำอังกฤษ) ............................................................................................
๒. ชือ่ เล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่กอ่ นเปลี่ยน (ถ้ำมี)........................................................................
๓. สัญชำติปัจจุบนั ...........................................สัญชำติเมื่อเกิด............................................
ศำสนำ.................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตำแหน่ง..........................................................................................
๕. หลักฐำนทำงทหำร..........................................................................................................
๖. ภูมิลำเนำตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............หมูท่ ี่...............ถนน.......................................
ตรอก/ซอย......................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์.................................................
ภูมิลำเนำที่อำศัยในปัจจุบันเลขที่.............หมู่ที่..............ถนน...........................................
ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์............................................................................................................
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกข้อควำมให้ครบทุกช่อง ในช่องทีป่ ระสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขดี เครือ่ งหมำย ( - )
๒. ในช่องที่ถำมว่ำ เคยหรือไม่เคย ให้กรอกข้อควำมว่ำ “เคย” หรือ “ไม่เคย

-2๗. ได้ แนบเอกสำรและหลั กฐำนต่ ำง ๆ ซึ่ งได้ ลงชื่ อรั บรองส ำเนำถู กต้ องแล้ วมำพร้ อมนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรของบิดำมำรดำและภรรยำ
สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
๘. - บิดำ (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล.........................................ยังมีชวี ิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) .................................................................อำชีพ....................................................................
ตำแหน่ง...................................................สถำนทีท่ ำงำน...............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
เชื้อชำติ...................................สัญชำติเมื่อเกิด..................................สัญชำติปัจจุบนั ...................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………..…………ผลคดี....................................................................
- มำรดำ (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม.......................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชวี ติ อยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) ................................................................อำชีพ.....................................................................
ตำแหน่ง....................................................สถำนที่ทำงำน..............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
เชื้อชำติ....................................สัญชำติเมื่อเกิด..................................สัญชำติปัจจุบนั ...................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ......................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………………ผลคดี....................................................................
- ภรรยำหรือสำมี
ชื่อเต็ม......................................ชื่อเดิม (ถ้ำมี)...............................................................
ชื่อสกุลเดิม ............................................................ชื่อสกุลปัจจุบนั ..............................................................
วัน เดือน ปีเกิด..................................................ทีเ่ กิด.................................................................................
เชื้อชำติ....................................สัญชำติเมื่อเกิด..................................สัญชำติปัจจุบนั ...................................
อำชีพ..................................................................ตำแหน่ง..............................................................................
สถำนที่ทำงำน............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.......................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………...…………………………ผลคดี....................................................................
จังหวัดที่สมรส................................................................................................................................................
กำรสมรสครัง้ ก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่ำย..........................................................................................
หย่ำ เลิกร้ำง..................................................................................................................................................

-3๙. ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ
- พี่นอ้ งร่วม – มำรดำ
(๑) ชื่อ.....................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น....................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ.....................ที่อยู่ปจั จุบัน.................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ......................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี...................................................................
(๒) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง....................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ......................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ..................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี....................................................................
(3) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง....................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ......................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี...................................................................
(4) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง.....................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ......................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ..................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี....................................................................
(5) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง....................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ......................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………….……ผลคดี...................................................................

-4- ญำติ (พีน่ ้องของบิดำและมำรดำ)
(1) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง.....................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ.......................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน.....................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ...........................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี.................................................................................
(๒) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง.......................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ........................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ...........................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี.................................................................................
(3) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง......................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ........................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ...........................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี.................................................................................
(4) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น..........................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง.......................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ........................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ...........................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี.................................................................................
(5) ชื่อ...................................นำมสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อำชีพ............................................ตำแหน่ง......................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ........................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ...........................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที…่ ……………………………….……ผลคดี.................................................................................

-5๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง ญำติ ผู้บังคับบัญชำ หรือนำยจ้ำง)
(๑) ชื่อ...................................นำมสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อำชีพ..............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.................................................................................................................................................
(๒) ชื่อ..................................นำมสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น..........................
อำชีพ..............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.................................................................................................................................................
(๓) ชื่อ..................................นำมสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น..........................
อำชีพ..............................................ตำแหน่ง...................................................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................................................
๑๑. กำรศึกษำ
(๑) จบมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียน............................................................................
เข้ำ...............................ออก...................................ผลกำรศึกษำ………………………………………………………..…..
(๒) จบมัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำโรงเรียน.......................................................
เข้ำ...............................ออก...................................ผลกำรศึกษำ………………………………………………………..…..
(๓) จบอำชีวะศึกษำ สถำนศึกษำ..............................................................................
เข้ำ...............................ออก...................................ผลกำรศึกษำ………………………………………....……………..….
(๔) จบอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ สถำนศึกษำ............................................................
เข้ำ..............................ออก....................................ผลกำรศึกษำ………………….……………………………………..….
(๕) แขนงพิเศษอืน่ ๆ ...............................................................................................
........................................................................................................................................................................
๑๒. ปัจจุบนั ประกอบอำชีพ....................................ตำแหน่ง...............................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................................................
ถนน......................................ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต...............................................
จังหวัด......................................................โทรศัพท์.........................................................................................
และได้รบั เงินเดือน ..................................................................................................................................บำท
ใครเป็นหัวหน้ำหรือผู้บงั คับบัญชำ...................................................................................................................
๑๓. ประกอบกำรงำนอื่นๆ ................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.................................................................................................................................................
ถนน..................................ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต..................................................
จังหวัด................................................โทรศัพท์...................................รำยได้ (ถ้ำมี)........................................

-6๑๔. ประวัติกำรรับรำชกำร หรือกำรทำงำนที่ผ่ำนมำ (ถ้ำเคยรับรำชกำร หรือทำงำนมำแล้ว
หลำยแห่ง ให้ระบุทกุ แห่งตำมลำดับก่อนหลัง)
(๑) กระทรวง ทบวง กรม..........................................................................................
ชนิดของงำน..........................................................เงินเดือน.............................................................................
วัน เดือน ปีที่เข้ำรับรำชกำรหรืองำนที่ทำ......................................................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชำหรือนำยจ้ำง...........................................................................................................................
เหตุทอี่ อก.........................................................................................................................................................
๑๕. ควำมรู้พิเศษหรือควำมสำมำรถพิเศษ...........................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๑๖. ถ้ ำ ทำงำนในสำนั ก งำนอื่ น นอกจำกงำนรำชกำร เคยถู ก กล่ ำ วหำว่ ำ กระทำผิ ด
ในทำงงำน อย่ำงใดหรือไม่................................................................กีค่ รั้ง......................................................
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร.......................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๑๗. ถ้ ำ รั บ รำชกำร เคยถู ก กล่ ำ วหำว่ ำ กระทำผิ ด วิ นั ย ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้ำรำชกำรหรือไม่............................กี่ครั้ง.............................เมื่อใด.................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร..................................................................................................................................
๑๘. เคยถูกกล่ำวหำหรือถูกฟ้องว่ำกระทำผิดอำญำหรือไม่....................กีค่ รั้ง......................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.......................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร..................................................................................................................................
(ถ้ำหำกได้รับกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรกำหนดโทษหรือโทษอย่ำงอื่นรวมทั้งฐำนละเมิด อำนำจศำล
ก็ให้ระบุได้ด้วย)
๑๙. เคยถูกศำลสัง่ พิทักษ์ทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติลม้ ละลำยหรือไม่.................................
เมื่อใด..............................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไม่ตอ้ งคำพิพำกษำให้ล้มละลำย........................................................................................................
๒๐. เคยต้องคำพิพำกษำให้ล้มละลำยหรือไม่......................................................................
เมื่อใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง..............................................................................
ถ้ำพ้นแล้วเมื่อใด..............................................................................................................................................
๒๑. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.....................................กี่เรื่อง...................................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.......................................................................
ศำลพิพำกษำอย่ำงไร.......................................................................................................................................

-7๒๒. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สนิ ผู้ใดจนได้ชื่อว่ำเป็นผู้มีหนีส้ ินล้นพ้นตัวหรือไม่..........................
.........................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยำเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่.....................................................
ถ้ำเคยประเภทใด.............................................................................................................................................
๒๔. เป็ น หรื อ เคยเป็ น สมำชิ ก ในองค์ ก ำรหรื อ สมำคมหรื อ สโมสรในอดี ต บ้ ำ งหรื อ ไม่
.........................สถำนที่ตั้ง.................................................................................................................................
ออกจำกองค์กำรหรือสมำคมหรือสโมสรนัน้ หรือไม่ เมือ่ ใด เพรำะเหตุใด.......................................................
..........................................................................................................................................................................
๒๕. เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง สมำชิกพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมืองใดหรือไม่....................................ชื่อพรรคกำรเมือง...............................................................
สถำนทีต่ ั้ง..........................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นนี้เป็นควำมจริงทุกประกำรและมีคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตำมประกำศรับสมัคร
(ลงชื่อ) ....................................................ผู้สมัคร
(.................................................)
คาเตือน
๑) ผู้ส มัค รจะต้อ งรับ ผิด ชอบในกำรตรวจสอบหลัก ฐำนและรับ รองตนเองว่ำ เป็น ผู้มี
คุณ สมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้ อมทั้ งยื่ นและแสดงหลั กฐำนในกำรสมั ครให้ ถู กต้ องครบถ้ วนทุ กช่ อง ในกรณี “ไม่ เคย” หรื อ “ไม่ มี ”
ให้เขียนว่ำ “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ำมใช้กำร “ - ” ในกรณีที่มีกำรผิด พลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร
จะถูก ตัด สิท ธิใ นกำรเป็น ผู้ส อบได้ หากมีก รณีป ลอมหรือ ใช้ห ลัก ฐานปลอมไปแสดงต่อ เจ้า หน้า ที่
จะถูกดาเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) กำรปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ตำม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547
หรือ กฎ ก.ตร. ว่ำด้ว ยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

ผนวก ญ.
แบบบันทึกการขอรับสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษในการสอบแข่งขัน
เขียนที่.................................................................
.................................................................
.................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. 2560
ข้าพเจ้า...................................................มีที่อยู่ปัจจุบัน .........................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................เป็นบุตรโดยกาเนิดของ.............................................................
ซึ่งเป็นข้าราชการ (พลเรือน, ทหาร, ตารวจ) หรือ ประชาชน หรือ.......................................ได้รับคาสัง่ ให้ปฏิบตั ิหน้าที่
หรือช่วยเหลือราชการตารวจในกรณี.................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................... จนเป็นเหตุให้ (กรณีในกรณีหนึ่งตำมข้อ 1–3 )
ข้อ ๑
ถึง แก่ ก รรม เนื่อ งจากเป็ น ข้ า ราชการตารวจที่ ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ ราชการหรื อ เป็ น บุ ค คลทั่ ว ไป
ที่ช่วยเหลือราชการตารวจ
ข้อ ๒
ได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากเป็นข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเป็นบุคคลทั่วไป
ที่ช่วยเหลือราชการตารวจ (รักษาตัวเกิน ๒๐ วัน)
ข้อ ๓
ได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากเป็นข้าราชการตารวจที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเป็น
บุคคลทั่วไปที่ช่วยเหลือราชการตารวจ
โดยได้นาเอาเอกสารหลักฐานที่เกี่ย วข้องมายื่นประกอบ การพิจารณา ดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัวของ บิดา / มารดา ที่เป็นข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเป็น
บุคคลทั่วไปที่ช่วยเหลือราชการตารวจ
สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิตามข้อใดข้อหนึง่ (ตามข้อ ๑ - ๓)
สาเนาสูตบิ ัตรหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นบุตรโดยกาเนิด
สาเนาบัตรประจาตัวสอบผูข้ อรับสิทธิ
เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง มี
- .........................................................................................................................................
- …………………………………………………………………………………………………..…………..….….….
- ………………………………………………………………………………………………..………………………..
ลงชื่อ...............................................ผู้ขอรับสิทธิ
(...............................................)

หมายเหตุ - ให้ผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษนาเอกสารหลักฐาน และแบบบันทึกการขอรับสิทธิฯ มายืน่ จานวน ๒ ชุด
- แบบบันทึกให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสั่งพิมพ์ได้ใช้กระดาษ A๔ สีขาว
- มติการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ถือเป็นที่สุด

