
ประกาศกองบัญชาการศึกษา
เรื่อง รับสมัครและสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒปิริญญาตรี

เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน  พ.ศ. ๒๕๕๔

-------------------------------------------

ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมอบหมายให กองบัญชาการศึกษา ดําเนินการรับสมัคร
และสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๔ กลุมงานอํานวยการและสนับสนุน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับขอ ๒ (๒) วิธีการสอบแขงขัน ของ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือ
การสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ เข ารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ .ศ. ๒๕๔๗ และอนุมั ติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ทายหนังสือ สํานักงานกําลังพล ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/๒๑๒๓
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และอนุมัติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 ทายหนังสือ
กองบัญชาการศึกษา ดวนที่สุดที่ 0034.521/898 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 ให กองบัญชาการศึกษา
ดําเนินการรับสมัครและสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการ
เปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน กลุมงานอํานวยการและสนับสนุน จึงประกาศรับสมัครและสอบแขงขัน
ดังตอไปนี้

๑. ตําแหนงและอัตราที่เปดรับสมัคร
ตําแหนงผูบั งคับหมูหรือเทียบผูบังคับหมู กลุม งานอํานวยการและสนับสนุน

(เพศชายหรือเพศหญิง) ในสังกัดหนวยข้ึนตรงตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ มี สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ
สํานักงานสงกําลังบํารุง สํานักงานกําลังพล สํานักงานงบประมาณและการเงิน สํานักงานกฎหมายและคดี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ สํานั กงานจเรตํารวจ สํานักงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ กองการตางประเทศ กองสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
ตํารวจแหงชาติ กองบินตํารวจ กองวินัย และในสัง กัดหนวยงานนอกเหนือจากหนวยข้ึนตรงตอ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ มี กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ และโรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 500 อัตรา ใชอักษรยอ
ของสายสอบ คือ อก.2

/ ๒. คุณสมบัต.ิ..



- 2 -

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
๒.๑ เปนบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
๒.๒ มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินสามสิบหาปบริบูรณ นับถึง

วันปดรับสมัคร (วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2554)
๒.๓ เพศชาย รางกายตองสูงไมนอยกวา ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไมนอยกวา

๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง รางกายตองสูงไมนอยกวา ๑๕๐ เซนติเมตร
๒.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.

ทายประกาศนี้
๒.๕ เปนผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร ตามผนวก ค. ทายประกาศนี้

โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ
ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

๒.๖ คุณวุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครสอบแขงขันดังกลาว ตองเปนคุณวุฒิการศึกษา
ที่ ก.ตร. หรือ สํานักงาน ก.พ. ไดรับรองไวแลว และถามีวุฒิสูงกวาปริญญาตรีจะนํามาเรียกรองสิทธิใดๆ มิได

สําหรับคุณวุฒิที่ ไมชัดเจน เชน ชื่อปริญญาที่แตกตางจากประกาศรับสมัคร
เพื่อประโยชนของผูสมัครใหเปนหนาที่ของผูสมัครประสานกับสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเพื่อขอเอกสาร
ยืนยันวา สํานักงาน ก.พ. ไดมีการรับรองหลักสูตรการเรียนหรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรีที่เรียนสําเร็จมา
วาเปนทางหรือสาขาที่กําหนดตามขอ ๒.5

ในกรณีที่เปนผูสอบแขงขันได และไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวนแลว เมื่อรับราชการตํารวจเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป จะมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีวุฒิปริญญาตรีเขารับการฝกอบรม เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ไดตามหลักเกณฑที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด

๒.๗ ขาราชการตํารวจที่จะสมัครสอบแขงขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะตองลาออกจาก
ราชการกอนวันสมัคร

๒.๘ พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไมรับสมัครสอบ
และไมอนุญาตใหเขาสอบ

๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หนวยรับสมัคร และกําหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิธีการสมัคร กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอิน เตอร เน็ต เว็บไซต

www.policeadmission.com ต้ังแต วันที่ 2๗ เมษายน – 2๓ พฤษภาคม 2554 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
ยกเวน วันที่ 2๓ พฤษภาคม 2554 (วันสุดทายของการรับสมัคร) จะเปดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
สวนหนวยที่รับผิดชอบดําเนินการ คือ กองการสอบ  กองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยการตํารวจ
เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โดยกําหนดใหผูสมัคร
สามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งไดเพียงสายเดียวและในหนวยใดหนวยหนึ่งที่เปดรับสมัคร เทานั้น

/ 3.2 ขั้นตอนการสมัคร...
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๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร

๓.๒.๑ อานและทําความเขาใจเก่ียวกับประกาศรับสมัครสอบแขงขันและ
ข้ันตอนการกรอกใบสมัครใหละเอียดครบถวนกอนทําการกรอกใบสมัครโดยเฉพาะสายการสอบ เนื่องจาก
ผูสมัครหนึ่งคนสามารถเขาระบบอินเตอรเน็ตเพื่อสมัครไดเพียงครั้งเดียวและจะไมมีการเปลี่ยนแปลงให

๓.๒.๒ การเขาระบบอินเตอร เน็ตเว็บไซต www.policeadmission.com
เพื่อเขาสมัครใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

(๑) เขาระบบเพื่ออานประกาศรับสมัครใหเขาใจในสาระสําคัญ
ตามที่กําหนดโดยเฉพาะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติตางๆ ของผูสมัคร ๒) คุณวุฒิการศึกษา และใหเตรียม
รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วข้ึนไปแตไมเกิน ๒ นิ้วครึ่ง หนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา
(รูปถายสมัครเขาทํางาน) โดยถายไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป เพื่อใชในการสแกนรูป
ในข้ันตอนการกรอกแบบฟอรมขอมูลการสมัคร กรณีรูปถายไมถูกตองตามกําหนดอาจถูกตัดสิทธิในการ
รับสมัครสอบ โดยใหอานและทําความเขาใจใหครบถวนทั้งหมด

(๒) กรณีที่เขาระบบการสมัครและกรอกแบบฟอรมขอมูลการสมัคร
โดยในหัวขอการเลือกที่นั่งสอบขอเขียน สามารถเลือกที่นั่งสอบไดตามหนวยสอบตางๆ มีในสวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา ตํารวจภูธรภาค 1-8 (รายละเอียดสถานที่ตั้งตาม ผนวก ง. ทายประกาศนี้) และหาก
ปรากฏวาหนวยที่ตองการนั่งสอบขอเขียนมีผูสมัครเลือกที่นั่งสอบขอเขียนเต็มแลว ใหเลือกที่นั่งสอบ
ในหนวยสอบอื่นตอไป สวนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะดําเนินการที่สวนกลาง
กองบัญชาการศึกษา เพียงแหงเดียว

(๓) เขาระบบเพื่อกรอกขอมูลการสมัคร โดยจะตองกรอกใหครบทุกชอง
ตามที่กําหนด ในกรณีที่ไมมีขอมูลกรอกในชองใดใหพิมพเครื่องหมายขีด ( )

(๔) นําเฉพาะรูปถายของผูที่จะสมัครสอบที่เตรียมไวเขาเครื่องสแกนเนอร
(โดยไมตองใชกระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร) เพื่อสแกนเขาระบบไวในที่ที่กําหนดตามแบบฟอรม
ขอมูลการสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถาย ใหศึกษาที่หนาแรกของเว็บไซตในหมวดการสแกนรูป

(5) ตรวจสอบขอความที่กรอกในแบบฟอรมขอมูลการสมัครใหถูกตอง
ครบถวน เนื่องจากเมื่อสงขอมูลการสมัครทางระบบอินเตอรเน็ตแลว จะแกไขขอมูลการสมัครอีกไมได
จึงควรตองกรอกขอมูลดวยตนเอง

(๖) สั่งพิมพแบบฟอรมการชําระเงินที่ธนาคาร ภายหลังดําเนินการเขาระบบ
สงขอมูลการสมัครทันที

(๗) นําแบบฟอรมการชําระเงิน ไปชําระเงิน เฉพาะที่ เคานเตอร
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายใน ๓ วันนับจากวันที่ส งขอมูลการสมัครและสั่ งพิมพ
แบบฟอร มการชํ า ระ เ งิ น ทั้ ง นี้ ผู ส มั ครสอบทุ กคนต องชํ า ร ะ เ งิ นแยก เป นสองรายการ ดั งนี้
๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓5๐ บาท ๒) คาบริการอินเตอร เน็ตและคาธรรมเนียมธนาคาร
จํานวน ๓๐ บาท โดยกําหนดใหผู ที่ กรอกขอมูลการสมัครใน ๓ วันสุดทายของการรับสมัคร
(วันที่ ๒๑, ๒๒ และ 2๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔) จะชําระเงินไดอยางชาที่สุดภายในเวลาที่ธนาคารกรุงไทย
ปดรับชําระเงินทุกสาขา ของวันที่ 2๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (วันปดรับสมัคร) ทั้งนี้  การสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณเมื่อผูสมัครไดชําระเงินที่ธนาคารเรียบรอย และไดดําเนินการตามขอ (๗) และ (๘)
สวนกําหนดเวลาในการสมัครสอบของผูสมัคร ใหถือ วัน เวลา ที่ชําระเงินที่ธนาคารเปนเกณฑ

/ (8) หลักจากชําระ...
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(8) หลังจากชําระเงินแลว ๑ วัน (นับแตวันชําระเงินที่ธนาคาร) ใหเขา
ระบบอินเตอรเน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ
(ระบบจะออกรหัสประจําตัวสอบ ๘ หลักใหโดยอัตโนมัติ) โดยใหใชกระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพใบสมัคร
และบัตรประจําตัวสอบ โดยใหนําบัตรประจําตัวสอบไปใช เปนหลักฐานในการเขาสอบขอเขียนคูกับ
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ สวนใบสมัครใหนํามายื่นภายหลังจาก
ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ในวันที่รายงานตัว
ย่ืนหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยไมตองสงเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหนวยรับสมัครทั้งสิ้น

(9) กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (กอนสอบขอเขียน) ใหเขา
ระบบอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.policeadmission.com แลวเลือกปุมพิมพใบสมัคร โดยกรอกเลข
ประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพบัตรประจําตัวสอบ (ใชกระดาษ A4 สีขาว) ออกมาเชนเดียวกับ
ตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไมตองกรอกขอมูลใหม ในกรณีเขาระบบอินเตอรเน็ตและมีปญหาไมสามารถ
เขาระบบการสมัครได หรือกรณมีีปญหาดานการเขาระบบตางๆ ใหเขาเว็บไซต www.policeadmission.com
แลวเลือกปุมสารพันปญหาเพื่อศึกษาข้ันตอนดําเนินการหรืออานคําแนะนําและหากไมสามารถเขาระบบ
อินเตอรเน็ตเพื่อทําการกรอกขอมูลการสมัครได ใหรีบติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธของบริษัท
อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (Inet) หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๔๔, 0 2257 7230
ระหวางเวลา 08.30-17.30 นาฬิกา ในวันราชการ สวนกรณทีีไ่มเขาใจในสาระสําคัญของประกาศรับสมัคร
ใหติดตอ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๐๙๗๙ ตอ ๑๐๖ – ๑๐9

การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูรับรองตนเอง และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น
หากผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จ จะถือวาใบสมัครนั้นไมถูกตองตามประกาศในการสมัครสอบ และอาจ
มีความผดิฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา

การสมัครสอบทางระบบอินเตอรเน็ต ถือวาผูสมัครสอบรับทราบและเขาใจ
ในประกาศรับสมัครและผนวกทายประกาศ และถือวาผูสมัครไดรับรองตนเองวามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ

3.3 สําหรับผูสมัครสอบที่อยูในเกณฑที่ไดรับสิทธิคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ ตามหนังสือ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนที่สุดที่ 0034.52/3023 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เรื่อง สิทธิไดรับ
คะแนนเพิ่มเปนพิเศษ ตามที่รายละเอียดระบุในผนวก จ. ทายประกาศนี้ ใหรวบรวมเอกสารหลักฐาน
แสดงสิทธิการเพิ่มคะแนนเปนพิเศษดังกลาว พรอมแบบฟอรม ตามผนวก ฎ. ทายประกาศนี้ และสําเนาบัตร
ประจําตัวสอบ จํานวน 2 ชุด ยื่นดวยตนเอง ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการตํารวจ
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท
0 2941 097๙ ตอ 106 – 109, 0 2941 3169, 0 2941 1928 ตั้งแตวันที่ ๙ - ๒๕ พฤษภาคม
2554 (เวนวันหยุดราชการ) หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิในการขอรับคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ
ตามประกาศรับสมัครนี้
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๓.4 กําหนดการสําคัญที่ควรทราบ
3.4.1 ขอแนะนําและการประชาสัมพันธเก่ียวกับการปฏิบัติในการสอบทางเว็บไซต

www.rcm.edupolice.org และ www.policeadmission.com
๓.4.2 ประกาศรายชื่อผูสมัครใหเขาสอบขอเขียน สถานที่สอบขอเขียน ผังที่นั่งสอบ

(โดยเฉพาะผูสมัครใจนั่งสอบขอเขียนในหนวยสอบอื่นมีตํารวจภูธร ๑ - ๘ ใหเขาระบบเพื่อตรวจดูขอมูล
รายชื่อใหเขาสอบขอเขียน สถานที่สอบขอเขียน ผังที่นั่งสอบ ในหนวยสอบนั้น ) พรอมกันทุกหนวย
ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.rcm.edupolice.org และ www.policeadmission.com

3.4.๓ ประกาศรายชื่อผูไดรับสิทธิคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ ตามหลักเกณฑที่กําหนด
ตามหนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ 0034.53/3023 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เรื่อง
สิทธิไดรับคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554

๓.4.๔ สอบขอเขียน ในวันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน๒๕๕๔ เวลา๑๔.๐๐ -๑๖.๓๐นาฬิกา
๓.4.๕ ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาสอบภาคความเหมาะสม

กับตําแหนง (รอบสอง) ในวันที่ 2๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.rcm.edupolice.org และ
www.policeadmission.com พรอมกับแจงกําหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดตางๆ
เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ดังนี้

1) รายงานตัว ย่ืนหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดรางกาย พิมพลายนิ้วมือ
เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กําหนด รายละเอียด ตามผนวก ฉ. ทายประกาศ

๒) ตรวจรางกาย
3) สอบสัมภาษณ

๓.4.๖ ประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได และผูสอบแขงขันไดสํารอง ในวันที่
23 กันยายน ๒๕๕๔ ทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.rcm.edupolice.org และ www.policeadmission.com

๔. เงื่อนไขการสมัครสอบแขงขัน
ผูสมัครตองสมัครทางอินเตอรเน็ต โดยกําหนดใหสมัครไดตามประกาศรับสมัคร

ของกองบัญชาการศึกษาและสามารถเลือกสมัครสอบไดเพียงหนึ่งสายการสอบและเพียงครั้งเดียว
และในหนวยใดหนวยหนึ่งเทานั้น จะเปลี่ยนสายการสอบหรือหนวยสอบ หรือขอมูลใดๆ ภายหลังจากวันที่
สงขอมูลการสมัครทางระบบอินเตอรเน็ตแลวไมไดและคาธรรมเนียมสอบจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ดังนั้น
จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองศึกษาขอมูลและทําความเขาใจเก่ียวกับประกาศรับสมัครสอบแขงขัน
ในแตละข้ันตอนของการสมัครใหชัดเจน เพื่อจะไดเตรียมความพรอมและปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน
ทุกขั้นตอนตามประกาศนี้กอนการสมัครสอบแขงขัน ซ่ึงผูสมัครตองรับผิดชอบขอความในใบสมัคร
และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตางๆ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดการผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมมาดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการสอบแขงขัน หรือมีคุณสมบัติตางๆ หรือเอกสาร
ไมถูกตองครบถวนตามประกาศรับสมัครกําหนด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเปนผูเขาสอบแขงขัน
หรือผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบแขงขันไดสํารองแลวแตกรณี และหากมีกรณีปลอมหรือใชเอกสารปลอม
มาแสดงตอเจาหนาที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
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๕. หลักสูตรการสอบแขงขัน ประกอบดวย

๕.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป
๕.๒ ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
๕.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
รายละเอียด ตามผนวก ช. ทายประกาศนี้

ทั้งนี้ กําหนดใหผูสมัครสอบ สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูที่สอบผานเกณฑที่กําหนดในขอ ๖ เขาสอบในภาคความเหมาะสม
กับตําแหนงตามที่กําหนดตอไป

๖. เกณฑการตัดสิน การเพิ่มคะแนนพิเศษ การประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและให
เขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง

6.๑ ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบ
(ตามขอ ๕.๑ – ๕.๓) ตามหลักสูตรที่กําหนดไมตํ่ากวารอยละหกสิบ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย

๖.2 การประกาศรายชื่อผูที่ผานเกณฑการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ตองไดคะแนนในแตละภาค ไมต่ํากวารอยละหกสิบ
และนําคะแนนเพิม่พิเศษของผูสมัครที่ไดรับไปรวมกับคะแนนสอบขอเขียนของผูเขาสอบเฉพาะผูที่ไดคะแนนสอบ
ขอเขียนแตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ แตเมื่อนําคะแนนไปรวมกับคะแนนสอบขอเขียนแลวตองไมเกิน
คะแนนเต็มของการสอบตามที่กําหนด โดยเรียงลําดับจากผูที่สอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ
กรณีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูที่สอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากันอีก ใหผูไดคะแนนภาษาไทยในภาคความรูความสามารถทั่วไป
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่สมัครสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
และถาเวลาสมัครสอบพรอมกัน ใหใชวิธีจับฉลากเพื่อเขาสอบในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
โดยคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนดจะประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จํานวน 625 คน

ทั้งนี้คะแนนที่ ไดรับเพิ่มจะเปนไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
คะแนนเพิ่มเปนพิเศษพิจารณาและถือเปนที่สุด

๖.3 การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง เปนไปตามที่กําหนด ใน ผนวก ช.
ทายประกาศนี้ ถาไมผานข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ถือวาสอบไมผาน

กรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ
กับการดําเนินการสอบแขงขัน เห็นวาผู เขาสอบขอเขียนรายใด มีพฤติการณอยู ในขายตองสงสัย
สอไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบขอเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดําเนินการโดยวิธีอื่นใด
ตามที่ เห็นสมควรภายหลังวันสอบขอเขียนได และหากสรุปไดว าการเขาสอบของผู ใดเปนไปโดยทุจริต
หรือสอไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบขอเขียน หรือในกรณีที่ ไมมาเขาทดสอบเพิ่มเติมตามกําหนด
จะถูกตัดสิทธิจากการเปนผูเขาสอบและใหหมดสิทธิในการสอบแขงขันครั้งนี้ โดยจะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได

/ สวนในกรณ.ี..
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สวนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือสอไปในทางทุจริตการสอบ ไมวาจะเปนในขั้นตอน

การสมัครสอบแขงขันการสอบขอเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่ เกี่ยวของกับการสอบแขงขันนี้
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันรายงานใหผูดําเนินการสอบแขงขันทราบ เพื่อพิจารณาวาจะสมควร
ยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด
ที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร โดยใหผูดําเนินการสอบแขงขันที่ไดรับ
มอบอํานาจจาก สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหรายงานพรอมมีความเห็นเสนอตอ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เพื่ออนุมัติหลักการใหยกเลิกการสอบแลวแตกรณี ทั้งนี้หากอนุมัติใหมีการยกเลิกการสอบใหผูดําเนินการ
สอบแขงขันประกาศแจงใหผูสมัครสอบทราบ

๗. การประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได
การประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได จะจัดโดยเรียงลําดับจากผูที่สอบไดคะแนนรวมสูง

ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความ เหมาะสม
กับตําแหนงมากกวาเปนผูอยู ในลําดับที่ สู งกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน
ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ ใช เฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผู ไดคะแนนภาษาไทยในภาค
ความรู ความสามารถทั่ วไปมากกวาเปนผู อยู ในลํ าดับที่ สู งกว า ถ ายังไดคะแนนเท ากันอีก ใหผู ที่
สมัครสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา และถาเวลาสมัครสอบพรอมกันใหใชวิธีจับฉลาก

เมื่ อ เสร็จสิ้ นการสอบแลว  จะนํ ารายชื่อผู ที่ สอบ แข งขัน ไดตามหลัก เกณฑ
ที่กําหนดมาจัดทําบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับคะแนนที่สอบไดจนครบจํานวนอัตรา
ที่เปดรับสมัคร จํานวน ๑ บัญชี และจัดทําบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันไดสํารองไว จํานวน ๑ บัญชี
เพื่อใชเฉพาะการสอบครั้งนี้เทานั้น

ทั้งนี้  คําวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ใหถือเปนที่สุด

๘. เงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้ง
๘.๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไมประสงคที่จะรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการ

หรือพนักงานของรัฐ หากสอบไดจะตองลาออกจากหนวยงานสังกัดเ ดิม เพื่อบรรจุและแตง ต้ัง
เปนขาราชการตํารวจ โดยจะเรียกรองสิทธิใดๆ เปนพิเศษมิได

๘.๒ การเลือกตําแหนง การบรรจุและแตงต้ัง และการรับอัตราเงินเดือน
๘.๒.๑ การเลือกตําแหนง จะใหผูที่สอบแขงขันไดเรียงลงมาตามลําดับที่สอบได

เขาเลือกตําแหนงตามบัญชีตําแหนง หรือตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด
๘.๒.๒ ผู สอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ

ชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี หรือสิบตํารวจตรีหญิง ดํารงตําแหนงผูบังคับหมูหรือเทียบผูบังคับหมู
ในหนวยงานที่เลือกตําแหนงไว ตามขอ ๘.๒.๑ จะไดรับอัตราเงินเดือนระดับ ป.๑ ข้ัน ๑๒.๕ (๗,๘๙๐ บาท)

/ 8.3 ผูสอบแขงขันได...
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๘.๓ ผูสอบแขงขันได เมื่อไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงที่ เลือกไวแลว
จะตองเขารับการฝกอบรมตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือหนวยตนสังกัดกําหนดและจะตอง
ดํารงตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังนี้เปนระยะเวลาไมนอยกวา 4 ป หรือตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด
จึงจะมีสิทธิขอรับการพิจารณาแตงต้ังไปดํารงตําแหนงอ่ืนได

๘.๔ กรณีมีผูสละสิทธิในการบรรจุและแตงต้ังหรือไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
และแต ง ต้ั งตามระยะเวลาที่ผู ดํ า เนินการสอบแข ง ขัน กําหนด ภายหลั งจากที่ประกาศรายชื่ อ
เปนผูสอบแขงขันไดหรือสํารอง หรือในกรณีเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
หรือกรณีอ่ืนใดไมครบถวนตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครหรือกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เก่ียวของ
จะเลื่อนผูที่สอบแขงขันไดในลําดับสํารองตามลําดับมาทดแทนจนครบจํานวน และเมื่อมีคําสั่งบรรจุ
และแตงต้ังเปนขาราชการตํารวจแลว ยังมีผูสละสิทธิหรือมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดอีกแลวแตกรณี
จะไมเลื่อนผูที่สอบแขงขันไดในลําดับสํารองมาทดแทนอีก และถือเปนการเสร็จสิ้นการสอบแขงขันในครั้งนี้

๘.๕ หากปรากฏภายหลังวา ผูสอบแขงขันไดรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงหรือกรณีอ่ืนใดไมครบถวนตรงตามประกาศรับสมัครหรือไมถูกตองตามกฎ ระเบียบ
หรือขอบังคับที่เก่ียวของกับการสอบแขงขัน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิในการเขาสอบแขงขัน
ครั้งนี้และหากไดรับการบรรจุและแตงต้ังไปแลวจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการโดยตนสงักัด

๙. ขอปฏิบัติ
๙.๑ กองบัญชาการศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ดําเนินการสอบแขงขัน

ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรูความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม ข้ันตอนการ
ดําเนินการสอบไดกําหนดไวอยางรัดกุม ไมมีผูใดสามารถใหความชวยเหลือใหสอบได อยาหลงเชื่อหรือ
ยอมเสียทรัพยสินใหแกผู ที ่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได หากพบเห็นการกระทําที ่เกี ่ยวของ
กับการทุจริตหรือทราบวามีผูใดกระทําการทุจริตดังกลาว ใหรีบแจง กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
ทราบโดยดวนที่ หมายเลขโทรศัพท 0 2941 0979 ตอ 106 – 109 เพื่อจะไดดําเนินการตามระเบียบ
และกฎหมาย

ทั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันที่ทุจริตการสอบหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตการสอบแขงขัน
จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไมสามารถสมัครเขารับราชการตํารวจหรือเขารับราชการอื่นใดไดอีกตลอดไป

๙.2 ระเบียบเก่ียวกับการสอบขอเขียน ตามผนวก ซ. ทายประกาศนี้ และหากตรวจพบวา
มีผูทุจริตหรือไดปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตามจะถือวาสอบไมผานทุกขั้นตอน
และจะดําเนินการทางกฎหมายกับผูที่เก่ียวของทุกคน

๙.3 ดวยปรากฏวาในการสอบขอเขียนครั้งที่ผานมา มีผูระบายรหัสชุดขอสอบ
ในกระดาษคําตอบผิดพลาดเปนจํานวนมาก ทําใหเสียสิทธิในการสอบ จึงใหระมัดระวังและตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดขอสอบใหถูกตอง ตามตัวอยางในผนวก ซ. ทายประกาศนี้

/ 9.4 ประกาศตางๆ ...
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๙.4 ประกาศตาง ๆ ของกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงเก่ียวกับ
การสอบแขงขันครั้งนี้ จะประกาศใหทราบทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.rcm.edupolice.org และ
www.policeadmission.com รวมทั้งจะปดประกาศไวบริเวณสถานที่ ตามขอ ๓.๑ และ ๓.๒.2 (๒)
จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองสนใจติดตามและปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศที่กําหนด จะอางวาไม
ทราบประกาศในภายหลังมิได

สําหรับผูสมัครเขาสอบแขงขันที่ประสงคจะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใด
ใหยื่นคําขอเพื่อขอทราบผลการสอบไดภายในเวลา 30 วัน นับแตวันประกาศผลการสอบในแตละขั้นตอน
เปนตนไป

กรณีที่มีผูสมัครสอบแขงขันหรือผูใดประสงคจะอุทธรณหรือโตแยง ประกาศรับสมัคร
ใหยื่นคําอุทธรณหรือโตแยงไดที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ภายในเวลา 30 วัน นับแตวันประกาศ
เปนตนไป หากพนกําหนดไมมีผูหนึ่งผูใดจะใชสิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงดังกลาว ถือวายอมรับในขอกําหนด
หรือเงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พลตํารวจโท
( สันติ   เพ็ญสูตร )
ผูบัญชาการศึกษา

ผูดําเนินการสอบแขงขัน

รอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.............................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
ผบก.กส. พล.ต.ต..................................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
รอง ผบก. พ.ต.อ...................................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
ผกก.วาท่ี พ.ต.อ....................................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง..........................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
สารวัตร พ.ต.ต.หญิง..............................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
เจาหนาท่ีพิมพ/ทาน ส.ต.ท.หญิง...........................วันท่ี........../เม.ย./๕๔



ผนวก ก.
หนา ๑ ใน ๒ หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

ผูสมัครสอบที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
ดังนี้

๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัติยทรงเปนประมุข
๓. ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน
๔. ไมเปนผูดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
๕. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน
๖. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๗. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๘. ไม เปนผู เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙. ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ
๑๐. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ

ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน
๑๑. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน
๑๒. ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๑๓. กรณีเปนชาย ถาเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตที่ใชกฎหมายวาดวยการรับราชการ

ทหารตองลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแลว
ไมเปนผูที่มีขอผูกพันตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ไดแก ทหารกองประจําการ

(ทหารเกณฑ) ผูที่ไดรับหมายเรียกใหเขารับราชการทหารกองประจําการในป พ.ศ. 2554 ฯลฯ
ไมเปนผูที่ไดรับหมายเรียกเขารับราชการทหาร (สด.๓๕) หรือผูที่อยูในระหวาง

การผอนผันการตรวจเลือก
๑๔. ไมเปนผูมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)



/๑๕. ไมเปนผู...

ผนวก ก.
หนา ๒ ใน ๒ หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศกึษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

--------------------------------------------

๑๕. ไมเปนผูมีตาบอดสี
๑๖. ไมเปนผูมีแผลเปน  ไฝ  ปาน  รอยสัก หูด หรือซีสต ที่สวนตาง ๆ  ของรางกาย

ซ่ึงมีขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด
๑๗. ไมเปนโรคหรืออาการใด ตามผนวก ข. ทายประกาศนี้

หมายเหตุ ผูสมัครสอบ กลุมงานอํานวยการและสนับสนุน (อก. 2) ไดรับการยกเวนการขาดคุณสมบัติ
ตามขอ ๑๔ เรื่อง  ไมเปนผูมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกต๖ิ/๖) โดยเมื่อสวม
แวนสายตาแลวสามารถมองเห็นไดตามปกติ  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการแพทย
โรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเปนที่สุด

---------------------------------

ตรวจแลวถูกตอง

พลตํารวจตรี
( จักรกฤษศณ   สิงหศิลารักษ )

ผูบังคับการกองการสอบ

รอง ผบก. พ.ต.อ...................................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
ผกก.วาท่ี พ.ต.อ....................................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง..........................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
สารวัตร พ.ต.ต.หญิง..............................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
เจาหนาท่ีพิมพ/ทาน ส.ต.ท.หญิง...........................วันท่ี........../เม.ย./๕๔



ผนวก ข.

หนา ๑ ใน ๕ หนา
ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

--------------------------------------------

ผูสมัครสอบตองไมเปนโรคหรืออาการ ดังนี้

๑. รางกายผิดปกติ  หรือพิกลรูป  หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหนาผิดรูปจนดูนาเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตตาง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝปาก  หรือ จมูก เชน ปาก หรือ จมูกแหวง

ริมฝปากแบะ  เชิด  หรือหุบไมลงจนนาเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน
๑.๔ แขนขา

๑.๔.๑ ยาวไมเทากันหรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัดเจน
๑.๔.๒. โคงเขาหรือโคงออก
๑.๔.๓ บิดเก

๑.๕ มือหรือเทา
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเทาดวน
๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเทา มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทํางานไมถนัด
๑.๕.๕ ชองระหวางนิ้วมือหรือนิ้วเทาติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเทาผิดรูปจนดูนาเกลียด

๒. กระดูกและกลามเนื้อ
๒.๑ ขอเคลื่อนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะที่ติดตอกับขอนั้นใชการไมได
๒.๒ ขอหลวมหลุดบอย ๆ
๒.๓ ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ  เนื่องจากกระดูกหรือกลามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด  หรือโกง หรือแอน
๒.๖ เทาปุก ( CLUB  FOOT )
๒.๗ กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS )
๒.๘ กระดูกหัก  ตอไมติด  หรือติดแลวแตมีความพิการผิดรูป
๒.๙ กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเหี่ยวลีบ

/๓. ผิวหนัง …



ผนวก ข.
หนา ๒ ใน ๕ หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซ่ึงเปนที่นารังเกียจแกผูอ่ืน
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซ่ึงยากตอการรักษา
๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หนา มีขนาดวัดเสนผาศูนยกลางต้ังแตหาเซนติเมตรข้ึนไป
๓.๔ คนเผือก

๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตาเหลจนปรากฏเห็นไดชัด
๔.๒ ตอกระจก
๔.๓ แผลเปนที่ตาหรือกระจกตาดําขุน  จนสามารถตรวจพบไดดวยตาเปลา
๔.๔ ลูกตาสั่น
๔.๕ หนังตาตก  หรือหนังตามวนออกนอก  หรือหนังตามวนเขาใน
๔.๖ หนังตาแหวงจนเสยีรูป
๔.๗ หนังตาปดไมสนิท
๔.๘ ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ตอเนื้องอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวาหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นไดชัดแลดูนาเกลียด
๔.๑๑ ตอหิน
๔.๑๒ ชองหนังตา (PALPEBRAL  FISSURE) กวางไมเทากันจนดูนาเกลียด
๔.๑๓ เคยผาตัดกระดูกมาสตอยดออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไมไดยินตามปกติพิกัด
๔.๑๕ แกวหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเสนผาศูนยกลาง
๔.๑๖ หูน้ําหนวกมีหนองเรื้อรัง

๕. ฟน
๕.๑ ฟนผุมากหลายซ่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน
๕.๒ มีรากฟนเหลืออยูในชองปากมากกวาสามซ่ี
๕.๓ ไมมีฟนเกินกวาหาซ่ี  เวนแตใสฟนปลอมแทนที่เรียบรอยแลว
๕.๔ เปนโรคปริทันตจนเห็นลักษณะอาการไดชัดเจน
๕.๕ การขบฟนผิดปกติอยางมากจนขัดตอการเค้ียวอาหารหรือทําใหรูปลักษณของใบหนา

เปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด

/๖. ระบบหัวใจ ...



ผนวก ข.
หนา ๓ ใน ๕ หนา

ทายประกาศ   กองบญัชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเตนเร็วกวาหนึ่งรอยสิบครั้งตอนาที  หรือชากวาสี่สิบหาครั้งตอนาที  หรือมี เอ.วี.บลอค

( A.V.BLOCK ) หรือเตนผิดปกติชนิดออรคิวลารไฟบริลเลชั่น  หรือออรคิวลาร  ฟลัตเตอร
๖.๒ ความดันเลือดสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จ.ี ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิการแตกําเนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดค่ัง
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รั่ว/ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ
๖.๙ หลอดเลือดดําขอดอยูที่ถุงอัณฑะ  ขา  หรือแขน  ซ่ึงเปนมากจนเห็นไดชัด

๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโปงพอง
๗.๓ มีน้ํา  หรือหนอง  หรือลม  ในชองเย่ือหุมปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ

8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือมามโต ซ่ึงตรวจพบโดยการใชมือคลํา
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝที่ตับ
8.4 ดีซาน
8.5 ทองมาน
8.6 รูแผลเรื้อรังจากฟสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหนาทอง
8.7 ไสเลื่อนทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นไดชัด
8.9 ทวารหนักอักเสบ หรือสวนสุดทายของลําไสปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
8.10 ฝคัณฑสูตร

/๙. ระบบทางเดิน ...



ผนวก ข.
หนา ๔ ใน ๕ หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

๙. ระบบทางเดินปสสาวะ  อวัยวะสืบพันธุ  รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเสื่อม หรือหยอน หรือพอง
๙.๒ นิ่วที่ไตหรือทอไต
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
๙.๔ ถุงน้ําที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ  หรือทออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝงมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุมปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไมลงถุง  ยกเวนจะไดรับการผาตัดรักษามาแลว

๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสาทอยางรุนแรง
๑๐.๓ เปนใบ หรอืพูดไมชัด หรือพูดติดอาง
๑๐.๔ ปญญาออนหรือภาวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )

๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเปนพิษ ( THYROTOXICOSIS )
๑๑.๒ โรคเกาท
๑๑.๓ โรคอวนพีจากตอมไทรอยดผิดปกติ ( MYXEDEMA )
๑๑.๔ เบาหวาน
๑๑.๕ รางกายโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอวนพี ( OBESITY ) ซ่ึงมีดัชนีความหนาของรางกาย ( BODY MASS INDEX )

ต้ังแตสามสิบหากิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป
๑๑.๗ โรคของเลือด  และอวัยวะกอกําเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD

FORMING ORGANS ) ผิดปกติอยางถาวร  และอาจเปนอันตราย
/๑๑.๘ โรคติดเชื้อ ...



ผนวก ข.
หนา ๕ ใน ๕ หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

--------------------------------------------

๑๑.๘ โรคติดเชื้อ  หรือโรคเกิดจากปาราสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด  หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง  ซ่ึงไมสามารถรักษาใหหายขาดได
๑๑.๘.๕ โรคเอดส
๑๑.๘.6 เนื้องอก
๑๑.8.7 เนื้องอกไมรายที่มีขนาดใหญ
๑๑.8.8 เนื้องอกรายไมวาจะเปนที่อวัยวะใด

๑๒. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด  ซึ่งอยูในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ

เห็นวาไมควรเปนขาราชการตํารวจ

หมายเหตุ ๑. การตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ  ผูที่ไมเปน
โรคหรืออาการตามที่กําหนดไว  ถือวาผาน  ผูที่เปนโรคหรืออาการตามทีก่ําหนดไว
ถือวาไมผาน และผลการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทยนีใ้หถือเปนที่สุด

๒. ผูมีสิทธิเขารับการตรวจรางกาย จะตองชําระเงินตามที่สวนราชการที่เกี่ยวของ
กําหนด และไมมีสิทธิเรียกเงินคืนไมวากรณีใด ๆ

๓. ตามที่กําหนดในขอ ๙ ตรวจเฉพาะรายการที่ตรวจเพศหญิงได

---------------------------------

ตรวจแลวถูกตอง

พลตํารวจตรี
( จักรกฤษศณ   สิงหศิลารักษ )

ผูบังคับการกองการสอบ



ผนวก ค.
หนา ๑ ใน 1 หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

คุณวุฒิที่รับสมัคร
กลุมงานอํานวยการและสนับสนุน ( อก.๒ )

วุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร ใหถือตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
ปริญญาทางสังคมศาสตรที่ ก.ตร.กําหนดไดแก ปริญญาตรี
1. การศึกษา 2. ครุศาสตร
3. นิติศาสตร 4. รัฐศาสตร
5. รัฐประศาสนศาสตร หรือบริหารรัฐกิจ 6. สังคมวิทยา
7. มานุษยวิทยา 8. สังคมสงเคราะหศาสตร
9. เศรษฐศาสตร 10. พาณิชยศาสตร
11. การบัญชี 12. อักษรศาสตร  หรือ ภาษาศาสตร
13. ภูมิศาสตร 14. วารสารศาสตร หรือ นิเทศศาสตร

หรือสื่อสารมวลชน
15. การธนาคาร 16. อาชญาวิทยา
17. ทัณฑวิทยา 18. บริหารธุรกิจ
19. จิตวิทยา 20. ประวัติศาสตร
21. โบราณคดี 22. โภชนศาสตร
23. ปรัชญา 24. บรรณารักษศาสตร
25. พฒันาชุมชน 26. คหกรรมศาสตร
27. ศิลปศาสตร (สาขาทั่วไป)

โดยผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภา
สถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ 2๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ในกรณีที่มีปญหาในการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา คณะอนุกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน
ในการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษากําหนดให เลขานุการ ก.ตร. เปนผูพิจารณาและหากไมอาจพิจารณาไดให
นําเสนอ ก.ตร. โดยใหถือวาการวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนที่สุด

---------------------------------

ตรวจแลวถูกตอง

พลตํารวจตรี
( จักรกฤษศณ   สิงหศิลารักษ )

ผูบังคับการกองการสอบ



ผนวก ง.
หนา 1 ใน 1 หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

หนวยสอบ
1) สวนกลาง กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยการตํารวจ เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หมายเลขโทรศัพท 0-2941-0979 ตอ 106-109
www.rcm.edupolice.org

2) ตํารวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภธูรภาค 1 เลขที่ 5 หมู 2 ตําบลหนองยาว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000 หมายเลขโทรศัพท 0-3622-5225 www.p1.police.go.th

3) ตํารวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู 8 ตําบลบานสวน
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมายเลขโทรศัพท 0-3827-8200-2 www.p2.police.go.th

4) ตํารวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู 13 ถนนสุรนารายณ
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 หมายเลขโทรศัพท 0-4437-1388 - 9
www.p3.police.go.th

5) ตํารวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู 14 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 หมายเลขโทรศัพท 0-4323-6672, 0-4324-5932
www.p4.police.go.th

6) ตํารวจภูธรภาค 5 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู 13 ถนนลําปาง-เชียงใหม
ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท 0-5426-9292-6
www.p5.police.go.th

7) ตํารวจภูธรภาค 6 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 6 เลขที่ 837 หมู 10 ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 หมายเลขโทรศัพท 0-5622-1201 - 5 www.p6.police.go.th

8) ตํารวจภูธรภาค 7 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109 ถนนขางวัง  ตําบลพระปฐมเจดีย
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท 0-3425-4312 www.p7.police.go.th

9) ตํารวจภูธรภาค 8 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู 3 ถนนพอขุนทะเล
ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท 0-7740-5424-6
www.p8.police.go.th

---------------------------------

ตรวจแลวถูกตอง

พลตํารวจตรี
( จักรกฤษศณ   สิงหศิลารักษ )

ผูบังคับการกองการสอบ



ผนวก จ.
หนา 1 ใน 1 หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

สิทธิการไดรับคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ

หลักเกณฑและสิทธิการไดรับคะแนนเพิ่มเปนพิ เศษ เปนไปตามหนังสือ ตร. ดวนที่สุดที่
0034.52/3023 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 255๓ เรื่องสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ ดังนี้

1. ผูที่ขอใชสิทธิการไดรับคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ ตองเปนบุตรโดยกําเนิดของบุคคลซ่ึงถึงแกกรรม
หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือบาดเจ็บทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ
ปราบปรามโจรผูราย หรือกอความไมสงบ หรืออริราชศัตรู จะไดรับคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ 3 คะแนน

2. กรณีการเพิ่มคะแนนพิเศษ จะนําคะแนนที่ไดรับเพิ่มไปรวมกับผลคะแนนสอบขอเขียน
หลังการประมวลผลการสอบขอเขียน (กอนการประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง) โดยตองเปนผูที่ไดคะแนนในแตละภาคของการสอบขอเขียนไมตํ่ากวา
รอยละ 60 จึงจะไดสิทธิในการเพิ่มคะแนนดังกลาว ทั้งนี้เมื่อนําคะแนนเพิ่มไปรวมกับคะแนนสอบขอเขียนแลว
ตองไมเกินคะแนนเต็มของการสอบขอเขียนตามที่กําหนด

3. ผลการพิจารณาเพิ่มคะแนนเปนพิเศษดังกลาวของคณะอนุกรรมการพิจารณาคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ
ถือเปนที่สุด

---------------------------------

ตรวจแลวถูกตอง

พลตํารวจตรี
( จักรกฤษศณ สิงหศิลารักษ )

ผูบังคับการกองการสอบ

รอง ผบก. พ.ต.อ...................................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
ผกก.วาท่ี พ.ต.อ....................................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง..........................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
สารวัตร พ.ต.ต.หญิง..............................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
เจาหนาท่ีพิมพ/ทาน ส.ต.ท.หญิง...........................วันท่ี........../เม.ย./๕๔



ผนวก ฉ.
หนา ๑ ใน 2 หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

การยื่นหลักฐานเอกสาร

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานตางๆ ที่ผู ไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูสอบผานขอเขียนและ
ใหเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (รอบสอง) ตองนํามาแสดงและยื่นกับเจาหนาที่  ดังนี้

๑. ใบสมัคร (สั่งพิมพแบบใบสมัครตนเองจากระบบอินเตอรเน็ต) ในการรับสมัครและ
สอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ลงลายมือชื่อในชองที่กําหนด (ฉบับจริง)

๒. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๓. ทะเบียนบานฉบับปจจุบัน หรือหลักฐานอ่ืนที่ใชแทนทะเบียนบานตามที่ทางราชการ

ออกให พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๔. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให  โดยตองมีขอความระบุ

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบัน
ของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปดรับสมัคร  พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ

๕. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ และหากเปน
ภาษาตางประเทศใหแปลเปนภาษาไทยดวยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สําเร็จก็ได เพื่อย่ืนเพิ่มเติม
จํานวน ๓ ฉบับ

6. หลักฐานทางทหารอยางใดอยางหนึ่ง (เฉพาะเพศชาย) พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
6.๑ ทหารกองหนุน ใหใชสมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใชประกอบกับสมุดประจําตัว

ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตใหลาระหวางรอรับ สด.๘
6.๒ ทหารกองเกินที่ผานการตรวจเลือกตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร

ใหใชใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓) สําหรับผูที่ยัง
ไมไดเขารับการตรวจเลือกใหใชใบสําคัญ (แบบ สด.๙) สําหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒

6.๓ ผูสําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ข้ึนไป ใหใชหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
6.๓.๑ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใชประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน

ประเภทที่ ๑ หรือ
6.๓.๒ หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงวาไดสําเร็จการฝกวิชาทหาร

ชั้นปที่ ๓ ข้ึนไป โดยมีหลักฐานประทับวันข้ึนทะเบียนเปนทหารกองประจําการและเลขเครื่องหมาย
แสดงวาไดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสําคัญนั้นแลว

ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวิทยฐานะดังกลาวขางตน ยังไมมีหลักฐานประทับ
วันข้ึนทะเบียนเปนทหารกองประจําการ และเลขเครื่องหมายแสดงวาไดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ใหมีหนังสือรับรองจากผูบังคับกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไป ที่มีหนาที่เก่ียวกับการนําปลด เปนกองหนุนประเภทที่ ๑
เปนผูรับรองวาอยูระหวางดําเนินการนําปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคูกัน

/7. หนังสือรับรอง …



ผนวก ฉ.
หนา ๒ ใน 2 หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

7. หนังสือรับรอง ตามผนวก ฌ. จํานวน ๑ ฉบับ (เขาระบบอินเทอรเน็ตและสั่งพิมพแบบ)
และสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ

8. หลักฐานอ่ืนๆ ถามี เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เปนตน พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
9. แบบบันทึกขอมูลบุคคล (เขาระบบอินเตอรเน็ตและสั่งพิมพแบบฟอรมทายประกาศ

รับสมัคร) เขียนรายละเอียดดวยลายมือของตนเอง ตามผนวก ญ.
หลักฐานตามขอ ๒ - 6 และ ขอ 8 ตองนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงใหครบถวน

ทั้งนี้  สําเนาหลักฐานทุกฉบับที่นํามายื่นกับเจาหนาที่  ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง”
และลงลายมือชื่อไว สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนใหทันที หากสูญหายเจาหนาที่จะไมรับผิดชอบ

สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผูสมัครยื่นไวกับเจาหนาที่  ถือเปนเอกสิทธิของ
กองบัญชาการศึกษา ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร

ผูสอบผานขอเขียนหากไมนําหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือ
ยื่นไมครบถวน จะถูกตัดสิทธิในการเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง

กําหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพรอมกับการประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน
และใหเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง

ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง พรอมทั้งย่ืนและ
แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครสอบไมมาย่ืนหลักฐานตามวัน เวลา หรือย่ืนไมครบถวน จะถูกตัดสิทธิในการเปนผูสอบแขงขันได
หรือผูสอบแขงขันไดสํารองแลวแตกรณี และหากมีการตรวจพบวามีการนําเอกสารปลอมมาย่ืนตอเจาหนาที่
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

---------------------------------

ตรวจแลวถูกตอง

พลตํารวจตรี
( จักรกฤษศณ   สิงหศิลารักษ )

ผูบงัคับการกองการสอบ



ผนวก ช.
หนา ๑ ใน 2 หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

หลักสูตรการสอบแขงขัน
การสอบขอเขียน ขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน120 ขอ 120 คะแนน ใชเวลาทําขอสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)

ทดสอบความรู ความสามารถ โดยวิธีสอบขอเขียน ขอสอบเปนแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก
๑.๑ ความสามารถทั่วไป จํานวน ๒๐ ขอ

ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใชขอมูลหรือปญหาทางสังคม
ทางเศรษฐกิจหรือทางอ่ืนที่เหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว อุปมาอุปไมย การประยุกต
วิธีการทางสถิติกับขอมูลจริง การแกปญหาโจทยอนุกรม การวิเคราะหตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา
สัญลักษณ โจทยคณิตศาสตรพื้นฐาน เปอร เซ็นตหรือรอยละ สถิติขอมูล กราฟ ตาราง มิ ติสัมพันธ
และแผนภูมิตาง ๆ

๑.๒ ภาษาไทย จํานวน ๒๐ ขอ
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาและความเขาใจภาษา ไดแก ทักษะการใชภาษา

ดานการอาน การเขียนและการสื่อสารอยางมีวิจารณญาณ การใชถอยคําสํานวน การใชคําใหตรงกับความหมาย
การใชคําใหตรงกับกฎเกณฑและความนิยม การวิเคราะห สรุปความหรือตีความจากขอความสั้น ๆ หรือบทความ
การพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากขอความสั้น ๆ ประโยค กลุมคํา หรือคํา
๒. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

ทดสอบความรู ความสามารถ โดยวิธีการสอบขอเขียน ขอสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
๒.๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร จํานวน ๒๐ ขอ

ทดสอบการใชโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft  Word) ไมโครซอฟทเอ็กเซล
(Microsoft  Excel) ไมโครซอฟทพาวเวอรพอยท (Microsoft PowerPoint) การเขียนและการใชจดหมาย
ทางอิเล็กทรอนิกส

๒.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ จํานวน ๒๐ ขอ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม

๒.๓ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ จํานวน 1๕ ขอ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๒.๔ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ จํานวน 1๕ ขอ
(ลักษณะ ๑ – ๕ และลักษณะ ๖ หมวด ๑ หมวด ๕ หมวด ๗ - ๙)

๒.๕ จริยธรรม และ กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรม จํานวน 10 ขอ
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑

/ ๓. รายละเอียด...



ผนวก ช.
หนา 2 ใน 2 หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------

๓. รายละเอียดการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ประกอบดวย

๓.๑ การสอบสัมภาษณ จะเปนการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ที่จะบรรจุและแตงต้ังจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกลักษณะอยางอ่ืนที่เก่ียวของ เปนตน โดยถือเกณฑการตัดสินวา ผูที่คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ
เห็นวาเหมาะสมจะถือวา ผาน ผูที่คณะอนกุรรมการสอบสัมภาษณเห็นวาไมเหมาะสมจะถือวา ไมผาน

3.2 การตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ ผูที่ไมเปนโรคหรืออาการ
ตามที่กําหนดไว  ถือวา ผาน ผูที่เปนโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว  ถือวา ไมผาน และผลการตรวจรางกาย
ของคณะกรรมการแพทยนี้ใหถือเปนทีสุ่ด

๓.3 การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผูที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง เห็นวามีคุณสมบัติ
ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเขาเปนขาราชการตํารวจถือวา ผาน ผูที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง เห็นวามีคุณสมบัติ
ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไมเหมาะสมที่จะเขาเปนขาราชการตํารวจถือวา ไมผาน

สําหรับผู ที ่ม ีประวัติทางคดีอาญา หรือตองหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะพิจารณาจากขอเท็จจริง
และพฤติการณแหงการกระทําความผิด วาเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีหรือไม
รวมทั้งความนารังเกียจของสังคมและเกียรติของขาราชการตํารวจ โดยจะนําผลทางคดีในชั้นพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในชั้นศาลที่มี คําพิพากษาคดีแลวมาเปนหลักการที่สําคัญเพื่อ
ประกอบการพิจารณาแลวแตกรณี

ผูที่ผานการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ตามที่กําหนดจะไดคะแนน ๕๐ คะแนน
ผูไมผานขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได ๐ คะแนน

---------------------------------

ตรวจแลวถูกตอง

พลตํารวจตรี
( จักรกฤษศณ   สิงหศิลารักษ )

ผูบังคับการกองการสอบ



ผนวก ซ.
หนา ๑ ใน ๖ หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------------------------------------------

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
ในการสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนพ.ศ. ๒๕๕๔

๑. ระเบียบในวันสอบขอเขียน
๑.๑ อุปกรณที่นําเขาหองสอบได มี ดินสอดําเบอร ๒B ขึ้นไป สําหรับระบายกระดาษคําตอบ,

ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา, ยางลบดินสอ, บัตรประจําตัวสอบ, บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมหมดอายุ) เทานั้น

๑.๒ หามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาขอมือ สรอยคอ แหวน ตุมหู อุปกรณทําดวยโลหะทุกชนิด
ที่นอกเหนือ จากขอ ๑.๑ เขาในอาคารสอบหรือหองสอบหรือพื้นที่หวงหามหรือเขตรักษาความปลอดภัย
โดยเด็ดขาด ไมมีการรับฝากหรืออนุญาตใหวางไวภายในอาคาร เมื่อเริ่มลงมือสอบแลว หากมกีารตรวจคนพบ
ถือวาเจตนาทุจริตในการสอบ

๑.๓ การแตงกายของผู เขาสอบ ใหแตงกายสุภาพ อาทิ หามสวมรองเทาแตะ เพศหญิง
หามสวมกางเกง ฯลฯ

๑.๔ เมื่อไปถึงสนามสอบใหตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไววา สอบหองใด  ชั้นใด อาคารใด
๑.๕ ถามีปญหา เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐสูญหาย

หาหองสอบไมพบ หรือไมมีรหัสประจําตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ ใหรีบติดตอ กองอํานวยการประจํา
สนามสอบนั้นๆ กอนเวลาเรียกเขาหองสอบ ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง

๑.๖ ในวันสอบขอเขียนผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน
หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปถายติดถูกตอง หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมหมดอายุ)
เพื่อใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

๑.๗ ในการสอบครั้งนี้ ไดกําหนดใหผูเขาสอบอยูในหองสอบเพื่อทําขอสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบแลว
จะไมอนุญาตใหผูสอบออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ ยกเวนกรณีฉุกเฉินอยางย่ิง หรอืมีเหตุสุดวิสัย
ใหติดตอเจาหนาที่คุมสอบ หากผูใดไมปฏิบัติตามจะถูกปรับใหสอบตก

๒. การสอบขอเขียน
๒.๑ กําหนดสอบขอเขียนตั้งแต เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป (ใชเวลาทําขอสอบ ๒ ชั่วโมง 30 นาท)ี

โดยกําหนดใหผูเขาสอบตองเขาหองสอบ ในเวลา ๑๒.๓๐ น. ทุกคน เพื่อดําเนินการตรวจพิสูจนตัวบุคคล และ
แนะนําการระบายรหัสชุดขอสอบในกระดาษคําตอบ ผูมาหลังจากเริ่มลงมือสอบแลว (เวลา ๑๔.๐๐ น.)
จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ โดยเด็ดขาด

๒.๒ ปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบ โดยเครงครัด

/๒.๓ เมื่ออยูใน...



ผนวก ซ.
หนา ๒ ใน ๖ หนา

ทายประกาศ   กองบัญชาการศึกษา    ลงวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

--------------------------------------------

๒.๓ เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบหามพูด หรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบ  เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ
หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหองสอบ

๒.๔ หามสูบบุหรี่ในหองสอบ
๒.๕ จะเริ่มลงมือทําขอสอบได  เมื่อหัวหนาหองสอบสั่งใหลงมือสอบแลว
๒.๖ เมื่อสอบเสร็จแลวใหยกมือข้ึนโดยไมตองลุกจากโตะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแลวเจาหนาที่

สั่งใหหยุดทําปญหาขอสอบตองหยุดทันที เจาหนาที่จะเดินมารับกระดาษคําตอบและปญหาขอสอบคืน
แลวใหผูเขาสอบลงชื่อสงกระดาษคําตอบและปญหาขอสอบ ถาไมลงชื่อสงเปนหลักฐานไวจะถือวาไมไดเขาสอบ

๒.๗ ปญหาขอสอบเปนลิขสิทธิ์ของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา หามนําออก หรือคัดลอก
นําออกนอกหองสอบเปนอันขาด ตองสงคืนใหครบทุกหนาและทุกแผน ผูใดฝาฝนจะมีความผิดทางกฎหมาย
และจะพิจารณาใหหมดสิทธิในการสอบแขงขัน

๓. หามกระทําการทุจริตในการสอบ ผูที่ทุจริตในการสอบถือวาสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ
ที่ถือวาทุจริตในการสอบ ไดแก

๓.๑ นําตําราหรอืเอกสารอ่ืนใดเขาหองสอบ นําหรือพยายามนําปญหาขอสอบออกนอกหองสอบ
๓.๒ พูด ถาม ใหสัญญาณ หรือติดตอกับผูสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก
๓.๓ ดู หรือพยายามดูคําตอบจากผูสอบอ่ืน หรือยอมใหผูอ่ืนดูคําตอบของตน
๓.๔ ไมเชื่อฟงคําแนะนํา คําตักเตือน หรือคําสั่งของเจาหนาที่คุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผูเขาสอบ
๓.๖ ตอบปญหาในกระดาษคําตอบแทนกัน
๓.๗ นําโทรศัพทมือถือ หรือเครื ่องมือและอุปกรณสื ่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท

หรือสิ่งของตามที่กําหนดในขอ ๑.๒ เขาไปในหองสอบ หรือในบริเวณเขตหวงหามหรือเขตรักษาความปลอดภัย
ของสนามสอบขอเขียนกําหนด เพื่อใชหรือจะใชทุจริตหรือเพื่อกรณีอ่ืนใดในการสอบ เชน เครื่องมือสื่อสาร
เครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เปนตน

๓.๘ มีพฤติการณอ่ืน ๆ ที่ชวยในการตอบปญหาขอสอบอันมิใชโดยสุจริต

/๔. ระเบียบ...



ผนวก ซ.
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๔. ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคําตอบ

/๔.๑ ใหตรวจดู...
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๔.๑ ใหตรวจดูวากระดาษคําตอบมีรอยดางดํา  สกปรก  หรือยนยับ  ฉีกขาด หรือไม
ถากระดาษคําตอบมีรอยดางดํา สกปรก  หรือยนยับ  ฉีกขาด  ใหแจงเจาหนาที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยน
และใหรอคําชี้แจงในการทําความเขาใจการระบายรหัสประจําชุดขอสอบใหชัดเจน

๔.๒ ใหตรวจดูวาคํานําหนาชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในชองรหัสประจําตัวสอบ (8 หลัก)
ในกระดาษคําตอบหนาแรก ตรงกับรหัสประจําตัวสอบของผูเขาสอบหรือไม หากไมถูกตองตรงกันใหแจง
เจาหนาที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดาษคําตอบสํารองใหมใหถูกตอง ซึ่งกําหนดใหผู เขาสอบตองใช
กระดาษคําตอบที่มีเลขรหัสประจําตัวสอบระบาย (8 หลัก) ไวตรงกัน กับรหัสประจําตัวสอบหรือตองเปน
กระดาษคําตอบสํารองที่เจาหนาที่คุมสอบเปลี่ยนใหเทานั้น และหากใชกระดาษคําตอบ ไมถูกตองตามที่
กําหนดไวนี้ ถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ

๔.๓ ใชปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเทานั้น เพื่อลงลายมือชื่อในชองที่กําหนด
๔.๔ เมื่อเป ิดผนึกซองปญหาขอสอบ ใหตรวจวามี เลข (๗ หลัก) รหัสชุดขอสอบที่

ดานบนขวามือ และใหนําเลขดังกลาว (๗ หลัก) มาระบายลงในชองที่กําหนดในกระดาษคําตอบใหถูกตอง
ครบถวน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ดวยดินสอดําเบอร 2B ข้ึนไปใหถูกตอง
หากระบายผิดถือวาเปนการกระทําผิดระเบียบการสอบขอเขียน โดยจะถือวากระดาษคําตอบนั้นเสีย
และถือวาสอบตก

4.5 กรณีใชกระดาษคําตอบสํารอง ให ใชปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเทานั้น
เขียนขอความลงในชองวางที่กระดาษคําตอบหนาแรกดานบน ไดแก 1) คํานําหนาชื่อ ชื่อ – สกุล
2) เลขประจําต ัวประชาชน (13 หลัก ) 3) สถานที ่สอบ 4) ห องสอบ 5) ว ัน เด ือน ป
6) รหัสประจําตัวสอบในชองวางสี่เหลี่ยม (8 หลัก) และ ๗) รหัสชุดขอสอบ (7 หลัก) แลวใหใชเฉพาะดินสอดํา
เบอร 2B ข้ึนไป ระบายรหัสประจําตัวสอบ และรหัสชุดขอสอบของตัวเองในชองวงกลมที่กําหนด ตามตัวอยางคําแนะนํา
ที่แสดงไวในกระดาษคําตอบ (คือระบายใหดําเขมเต็มวงเสมอกันหมด) โดยใหระมัดระวังการระบายรหัส
ประจําตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซ่ึงในวงกลมที่ใหระบายรหัสประจําตัวสอบแตละชองนั้น
จะเริ่มตนที่เลข 0 และเรียงลงมาเปนเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกชอง (8 หลัก) หากระบายผิดจะถือวา
เปนความรับผิดชอบของผูเขาสอบ และจะไมตรวจใหคะแนน

๔.6 หามเขียนสิ่งใดลงในกระดาษคําตอบนอกจากที่กําหนดไว  อยาพับ หรือทําใหกระดาษคําตอบ
มีรอยดางดํา  สกปรก  หรือยนยับ ฉีกขาด  มิฉะนั้นจะไมตรวจกระดาษคําตอบใหโดยถือวาเปนกระดาษเสีย

๔.7 เมื่อไดรับปญหาขอสอบแลวใหปฏิบัติ  ดังนี้
๔.7.๑ ตรวจดูปญหาขอสอบ วามีครบทุกแผน ทุกหนาหรือไม หากพบสิ่งใดบกพรอง

ใหรีบแจงเจาหนาที่ คุมสอบ หากมีคําสั่งใหลงมือสอบแลว เจาหนาที่ คุมสอบจะไมแกไขหรือเปลี่ยนให
เพราะถือวาไดใหเวลาตรวจดูแลวกอนเริ่มลงมือสอบ

/ 4.7.2 ในการตอบ...
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๔.7.๒ ในการตอบปญหาขอสอบใหใชดินสอดําเบอร ๒B ข้ึนไปเทานั้น ระบายในขอ
วงกลมเล็กที่ เห็นวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว โดยใหระบายดําเขมเต็มวงแตอยาใหล้ําออกไปนอกวง
หากตองการเปลี่ยนแปลงใหลบดวยยางลบอยางออนจนสะอาดจริงๆ แลวระบายใหม

๔.7.๓ ขณะตอบปญหาขอสอบ หากมีกรณีสงสัยวาคําถามหรือคําตอบในปญหาขอสอบ
จะผิดหรือบกพรอง ไมตองถามเจาหนาที่คุมสอบ  แตใหตอบลงไปตามที่เห็นสมควร หามเวนวางไว กรณีที่
ปญหาขอสอบไมถูกตองหรือคําตอบที่ใหเลือกตอบไมถูกตอง ทางคณะกรรมการดําเนินการสอบที่เกี่ยวของ
จะพิจารณาและประกาศยกเลิกขอสอบในขอนั้นๆ โดยไมมีการตรวจใหคะแนนแกผูเขาสอบทุกคน

๔.๘ เมื่อเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหลงมือสอบแลว จะไมเปลี่ยนกระดาษคําตอบหรือปญหาขอสอบ
ใหอีกโดยเด็ดขาด

๔.๙ กรณีที่ผูเขาสอบทําขอสอบโดยใชปญหาขอสอบและ/หรือกระดาษคําตอบที่ไมใชของตน
จะถือวาเปนความรับผิดชอบของผูเขาสอบเอง โดยในการตรวจกระดาษคําตอบ คณะกรรมการตรวจ
กระดาษคําตอบ จะตรวจกระดาษคําตอบใหตามเฉลยคําตอบเทานั้น ผู เขาสอบจะเรียกรองสิทธิใดๆ
นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได

๔.๑๐ ผูที่ระบายรหัสชุดขอสอบผิด ระบายไมครบ หรือเกิน ระบายถูกแตจางเกินไป ระบายรหัส
ชุดขอสอบซํ้ากับผูอ่ืน หรือไมระบายรหัสชุดขอสอบ หรือระบายดวยเครื่องเขียนอยางอ่ืน หรือทําใหกระดาษคําตอบ
มีรอยดางดํา  สกปรก  ยนยับ  หรือฉีก เปนเหตุใหเครื่องตรวจกระดาษคําตอบไมสามารถบันทึกขอมูลไดวา
เปนรหัสชุดขอสอบใด จะถือวากระดาษคําตอบนั้นเสียเกิดจากการกระทําของผูเขาสอบเอง และถือวาเปน
ผูสอบตก กรณีที่ระบายคําตอบจาง ระบายคําตอบดําไมเต็มวง หรือระบายดวยเครื่องเขียนอยางอ่ืนหรือดวย
กรณีใดๆ ทําใหเครื่องตรวจกระดาษคําตอบไมตรวจใหคะแนนทั้งหมดหรือบางขอ คณะอนุกรรมการ
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคําตอบจะถือผลตามที่เครื่องตรวจกระดาษคําตอบตรวจให
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกลาวจะบันทึกแสดงเหตุผลไวเปนหลักฐาน

๔.๑๑ เนื่องจากมีผูสมัครสอบเปนจํานวนมาก และการสอบครั้งนี้เปนขอสอบแบบปรนัยจะตรวจ
บันทึกคะแนนโดยใชเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบเทานั้น

5. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ
5.1 ในวันสอบสัมภาษณทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน

หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปถายติดถูกตองหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมหมดอายุ)
เพื่อใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

/ 5.2 การแตงกาย...
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5.2 การแตงกายของผูเขาสอบใหแตงกายสุภาพ เชน เพศชาย ใหสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว
กางเกงขายาว (หามกางเกงยีนส) เพศหญิง ใหสวมเสื้อแขนยาว กระโปรง และสวมรองเทาหุมสน เปนตน

5.3 ตองมาเตรียมพรอมในการเขาสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเครงครัด
5.4 กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐสูญหายใหรีบติดตอ

กองอํานวยการการสอบสัมภาษณกอนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ ไมนอยกวาครึ่งชั่วโมง

---------------------------------

ตรวจแลวถูกตอง

พลตํารวจตรี
( จักรกฤษศณ   สิงหศิลารักษ )

ผูบังคับการกองการสอบ

รอง ผบก. พ.ต.อ...................................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
ผกก.วาท่ี พ.ต.อ....................................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
รอง ผกก. พ.ต.ท.หญิง..........................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
สารวัตร พ.ต.ต.หญิง..............................................วันท่ี........../เม.ย./๕๔
เจาหนาท่ีพิมพ/ทาน ส.ต.ท.หญิง...........................วันท่ี........../เม.ย./๕๔



ผนวก ฌ.

แบบหนังสือรับรอง

เขียนที.่...............................................

วันที่............เดือน.........................พ.ศ....................

ขาพเจา....................................................................................................................................
ตําแหนง.............................................สังกัด...........................................เก่ียวของเปน.......................................
กับผูสมัคร  ขอรับรองวาผูสมัครชื่อ...................................................................................................................
รหัสประจําตัวสอบ...........................................................................ซ่ึงสมัครสอบแขงขันเขารับราชการตํารวจ
ตามประกาศกองบัญชาการศึกษา เปนผู มีความประพฤติดี  ไม เคยมีชื่ อเสียงในทาง เสื่ อม เสีย
และขอรับรองวาผูสมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ พรอมนี้ไดแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
มาดวยแลว

(ลงชื่อ)..........................................................ผูรับรอง
(.....................................................)

ตําแหนง........................................................

หมายเหตุ ๑. ผูรับรองผูสมัครตองเปนขาราชการตํารวจยศรอยตํารวจเอก หรือขาราชการทหาร
ระดับยศรอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือขาราชการพลเรือนระดับ ๕ ขึ้นไป
ซ่ึงเปนขาราชการประจํา และตองรับผิดชอบขอความที่ตนรับรองนั้นทุกประการ
(เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานสวนทองถิ่น รับรองไมได)

๒. ที่อยูของผูรับรองที่สามารถติดตอได
บานเลขที่......................หมู....... .....ถนน...................................ตรอก/ซอย...........................
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...........................โทร. ...................................

๓. ใหสั่งพิมพในระบบอินเตอรเน็ต (รอบสอง) หรือพิมพตามแบบฟอรมนี้ และใหผูรับรอง
เขียนดวยลายมือของตนเอง

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



ผนวก ญ.

แบบบันทึกขอมูลบุคคล

รหัสประจําตัวสอบ..............................................
เลขประจําตัวประชาชน

ขอมูลประกอบใบสมัครสอบแขงขันบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๔

------------------------------------
เขียนที.่...........................................

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ..................
เรียน ผูดําเนินการสอบแขงขัน

ตามที่  ขาพเจาได ย่ืนใบสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวนและขาพเจาขอแจงขอมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเ ติมเ ก่ียวกับใบสมัครคุณสมบั ติและ
พื้นฐานความรูของขาพเจา  เพื่อประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้

๑. ชื่อตัว...........................................................นามสกุล.......................................................
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  ใหนําหลักฐานมาประกอบ)

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................
๒. ชื่อเลน  ชื่อที่เคยใชอยูกอนเปลี่ยน (ถามี).........................................................................
๓. สัญชาติปจจุบัน.............................................สัญชาติเมื่อเกิด............................................

ศาสนา.................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหนง............................................................................................
๕. หลักฐานทางทหาร............................................................................................................
๖. ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานเลขที.่..............หมูที.่..............ถนน.........................................

ตรอก/ซอย......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โทรศัพท.................................................

ภูมิลําเนาที่อาศัยในปจจุบันเลขที.่..............หมูที่................ถนน.........................................
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด...................................โทรศัพท..................................................

หมายเหตุ ๑. ใหกรอกขอความใหครบทุกชอง ในชองที่ประสงคไมกรอกขอมูลใหขีดเครื่องหมาย ( - )
๒. ในชองที่ถามวา เคยหรือไมเคย  ใหกรอกขอความวา “เคย” หรือ “ไมเคย

๑. ผู ้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล
ประกอบใบสมัครด้วยลายมือ

๒. จะต้อง
ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน และถูกต้อง
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๗. ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ซ่ึงไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมนี้

รวม....................ฉบับ  คือ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการของบิดามารดาและภรรยา

สําเนาทะเบียนสมรส (ถาม)ี

๘. - บิดา (ผูใหกําเนิด)
ชื่อเต็ม...................................................ชื่อสกุล...........................................ยังมีชีวิตอยู/ถึงแกกรรม

ชื่อเดิม (ถามี)  ......................................................................อาชีพ....................................................................
ตําแหนง......................................................สถานที่ทํางาน.................................................................................
ที่อยูปจจุบัน............................................................................โทรศัพท..............................................................
เชื้อชาติ.......................................สัญชาติเมื่อเกิด....................................สัญชาติปจจุบัน..................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................(ถาม)ี
ถูกดําเนินคดีในทองที…่…………………………………..…………ผลคดี.........................................................................

- มารดา (ผูใหกําเนิด)
ชื่อเต็ม..........................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู/ถึงแกกรรม

ชื่อเดิม (ถามี)  .....................................................................อาชีพ.....................................................................
ตําแหนง.......................................................สถานที่ทํางาน................................................................................
ที่อยูปจจุบัน..........................................................................โทรศัพท................................................................
เชื้อชาติ......................................สัญชาติเมื่อเกิด.....................................สัญชาติปจจุบัน..................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา..................................................................................................................(ถาม)ี
ถูกดําเนินคดีในทองที…่…………………………… ………………ผลคดี.........................................................................

- ภรรยาหรือสามี
ชื่อเต็ม..........................................ชื่อเดิม (ถามี)................................................................

ชื่อสกุลเดิม .................................................................ชื่อสกุลปจจุบัน.............................................................
วัน  เดือน  ปเกิด.......................................................ที่เกิด................................................................................
เชื้อชาติ.....................................สัญชาติเมื่อเกิด......................................สัญชาติปจจุบัน..................................
อาชีพ..........................................................................ตําแหนง..........................................................................
สถานที่ทํางาน.............................................................ที่อยูปจจุบัน...................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา..................................................................................................................(ถาม)ี
ถูกดําเนินคดีในทองที…่……………………………………………ผลคดี...........................................................................
จังหวัดที่สมรส....................................................................................................................................................
การสมรสครั้งกอนของผูสมัครและคูสมรสอีกฝาย..............................................................................................
หยา  เลิกราง......................................................................................................................................................
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๙. ประวัติครอบครัวผูสมัครสอบ

- พี่นองรวม – มารดา
(๑) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน.........................

อาชีพ..............................................ตําแหนง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ.........................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา..................................................................................................................(ถาม)ี
ถูกดําเนินคดีในทองที…่………………………………………….……ผลคดี.......................................................................

(๒) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน.........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ.........................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................(ถาม)ี
ถูกดําเนินคดีในทองที…่………………………………………….……ผลคดี.......................................................................

(๓) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน.........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ............................ที่อยูปจจุบัน.................................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................(ถาม)ี
ถูกดําเนินคดีในทองที…่…………………………………….…………ผลคดี.......................................................................

(๔) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน.........................
อาชีพ.............................................ตําแหนง.......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ.........................ทีอ่ยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................(ถาม)ี
ถูกดําเนินคดีในทองที…่………………………………………….……ผลคดี.......................................................................

(๕) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน.........................
อาชีพ.............................................ตําแหนง.......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ.........................ที่อยูปจจุบัน.................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................(ถาม)ี
ถูกดําเนินคดีในทองที…่………………………………….……………ผลคดี.......................................................................
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- ญาติ (พี่นองของบิดาและมารดา)
(๑) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน.........................

อาชีพ.............................................ตําแหนง.......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ.........................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................(ถาม)ี
ถูกดําเนินคดีในทองที…่……………………………….………………ผลคดี.......................................................................

(๒) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน.........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ.........................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา..............................................................................................(ถามี)
ถูกดําเนินคดีในทองที…่…………………….…………………………ผลคดี.......................................................................

(๓) ชื่อ......................................นามสกุล............................เก่ียวของเปน.........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ.........................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา..................................................................................................................(ถามี)
ถูกดําเนินคดีในทองที…่……………………………….………………ผลคดี.......................................................................

(๔) ชื่อ......................................นามสกุล............................เก่ียวของเปน.........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ.........................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................(ถาม)ี
ถูกดําเนินคดีในทองที…่………………………………………….……ผลคดี.......................................................................

(๕) ชื่อ......................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ.........................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา..............................................................................................(ถามี)
ถูกดําเนินคดีในทองที…่………………………………………….……ผลคดี.......................................................................
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๑๐. บุคคลที่ติดตอดวยเสมอหรือใหการสนับสนุนทางการเงินหรืออ่ืนๆ (๓ คน ซ่ึงไมใชผูรับรอง

ญาติ  ผูบังคับบัญชา หรือนายจาง)
(๑) ชื่อ......................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน........................

อาชีพ..............................................ตําแหนง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................................................

(๒) ชื่อ......................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................................................

(๓) ชื่อ......................................นามสกุล.............................เก่ียวของเปน........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................

๑๑. การศึกษา
(๑) จบมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน..............................................................................

เขา...............................ออก...................................ผลการศึกษา……………………………………………………………….
(๒) จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทาโรงเรียน..........................................................

เขา...............................ออก...................................ผลการศึกษา……………………………………………………………….
(๓) จบอาชีวะศึกษา สถานศึกษา.................................................................................

เขา...............................ออก...................................ผลการศึกษา……………………………………………………………….
(๔) จบอุดมศึกษาหรือเทียบเทา  สถานศึกษา...............................................................

เขา..............................ออก....................................ผลการศึกษา………………….…………………………..……………….
(๕) แขนงพิเศษอ่ืน ๆ ..................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
๑๒. ปจจุบันประกอบอาชีพ......................................ตําแหนง................................................

สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด...........................................................โทรศัพท.......................................................................................
และไดรับเงินเดือน .....................................................................................................................................บาท
ใครเปนหัวหนาหรือผูบังคับบัญชา.....................................................................................................................

๑๓. ประกอบการงานอ่ืนๆ ................................... .............................................................
สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด....................................................โทรศัพท...................................รายได (ถาม)ี......................................
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๑๔. ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานที่ผานมา (ถาเคยรับราชการ หรือทํางานมาแลว

หลายแหง  ใหระบุทุกแหงตามลําดับกอนหลัง)
(๑) กระทรวง  ทบวง  กรม............................................................................................

ชนิดของงาน..............................................................เงินเดือน...........................................................................
วัน  เดือน  ปที่เขารับราชการหรืองานที่ทํา........................................................................................................
ชื่อผูบังคับบัญชาหรือนายจาง.............................................................................................................................
เหตุที่ออก...........................................................................................................................................................

๑๕. ความรูพิเศษหรือความสามารถพิเศษ..............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

๑๖. ถาทํางานในสํานักงานอ่ืนนอกจากงานราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดในทางงาน
อยางใดหรือไม................................................................ก่ีครั้ง............................................................................
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไมอยางไร..........................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

๑๗. ถารับราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการหรือไม............................ก่ีครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษหรือไม
อยางไร...............................................................................................................................................................

๑๘. เคยถูกกลาวหาหรือถูกฟองวากระทําผิดอาญาหรือไม....................ก่ีครั้ง........................
เรื่องอะไร.............................................................................เมื่อใด.....................................................................
ถูกลงโทษหรือไมอยางไร.....................................................................................................................................
(ถาหากไดรับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอ่ืนรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาล
ก็ใหระบุไดดวย)

๑๙. เคยถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติลมละลายหรือไม....................................
เมื่อใด.................................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไมตองคําพิพากษาใหลมละลาย...........................................................................................................

๒๐. เคยตองคําพิพากษาใหลมละลายหรือไม...........................................................................
เมื่อใด........................................................พนคดีแลวหรือยัง...............................................................................
ถาพนแลวเมื่อใด...................................................................................................................................................

๒๑. เคยถูกฟองรองในคดีแพงหรือไม.........................................ก่ีเรื่อง....................................
เรื่องอะไร.............................................................................เมื่อใด.......................................................................
ศาลพิพากษาอยางไร............................................................................................................................................
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๒๒. เปนหรือเคยเปนหนี้สินผูใดจนไดชื่อวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือไม...............................

.............................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยาเสพติดใหโทษประเภทใดหรือไม.........................................................

ถาเคยประเภทใด..................................................................................................................................................
๒๔. เปนหรือเคยเปนสมาชิกในองคการหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบางหรือไม..................

สถานทีต้ั่ง.............................................................................................................................................................
ออกจากองคการหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม  เมื่อใด  เพราะเหตุใด..........................................................
.............................................................................................................................................................................

๒๕. เปนหรือเคยเปนกรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมืองใดหรือไม.......................................ชื่อพรรคการเมือง..............................................................
สถานที่ต้ัง...........................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความที่กลาวขางตนนี้ เปนความจริ งทุกประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร

(ลงชื่อ)  ....................................................ผูสมัคร
(.................................................)

คําเตือน
๑) ผู สมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองวาเปนผู มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ  ในขอมูลประกอบใบสมัคร
พรอมทั้งย่ืนและแสดงหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนทุกชอง  ในกรณี “ไมเคย” หรือ “ไมมี”
ใหเขียนวา “ไมเคย” หรือ “ไมมี” หามใชการ “ ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครจะ
ถูกตัดสิทธิในการเปนผูสอบได หากมีกรณีปลอมหรือใชหลักฐานปลอมไปแสดงตอเจาหนาที่จะถูกดําเนิน
คดีอาญาจนถึงที่สุด

๒) การปกปดขอเท็จจริงจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547
หรือ กฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗
แลวแตกรณี



ผนวก ฎ.

แบบบันทึกการขอรับสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มเปนพิเศษในการสอบแขงขัน

เขียนที.่..............................................................
...............................................................
...............................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ๒๕๕๔

ขาพเจา...................................................มีที่อยูปจจุบัน .........................................................
หมายเลขโทรศัพท ..........................................เปนบุตรโดยกําเนิดของ.............................................................
ซ่ึงเปนขาราชการ (พลเรือน, ทหาร, ตํารวจ) หรือ ประชาชน หรือ................................ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่หรือ
ชวยเหลือราชการในกรณ.ี.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................จนเปนเหตุให

๑. ถึงแกกรรม เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ
๒. ไดรับบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ
๓. ไดรับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ

โดยไดนําเอาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของมาย่ืนประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวของ บิดา / มารดา ที่เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยราชการดังกลาว
สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิตามขอใดขอหนึ่ง (ตามขอ ๑ - ๓)
สําเนาสูติบตัรหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนบุตรโดยกําเนิด
สําเนาบัตรประจําตัวสอบผูขอรับสิทธิ
เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวของ มี
- ..........................................................................................................................................
- …………………………………………………………………………………………………..…………..….…….
- ………………………………………………………………………………………………..………………..……..

ลงช่ือ...............................................ผูขอรับสิทธิ
(...............................................)

หมายเหตุ - ใหผูมีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มเปนพิเศษนําเอกสารหลักฐาน และแบบบันทึกการขอรับสิทธิฯ มายื่น จํานวน ๒ ชุด
- แบบบันทึกใหเขาระบบอินเตอรเน็ตเพื่อส่ังพิมพไดใชกระดาษ A๔ สีขาว
- มติการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ ถือเปนท่ีสุด


