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ประกาศสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มวี ุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕65
(กลุ่มงานเทคนิค)
------------------------------------------ด้ ว ยส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ งชำติ ได้ ม อบหมำยให้ ส ำนั ก งำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ดำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิปริญญำตรีทำงวิศวกรรมศำสตร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร พ.ศ. 2565 โดยวิธีกำรคัดเลือก
ด้วยวิธีสอบ
อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ 50 และ กฎ ก.ตร.
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ำรคัดเลือกหรือกำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ (1) วิธีกำรคัดเลือก และข้อ ๓ กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ
ประกอบกับอนุมัติสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ลงวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ท้ำยหนังสือ สำนักงำนกำลัง
พล ที ่ ๐๐๐๙.๑๖1/3806 ลงวัน ที ่ 15 มิถ ุน ำยน พ.ศ. 2564 และอนุม ัต ิสำนัก งำนต ำรวจ
แห่งชำติ
ลงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ท้ำยหนังสือ สำนักงำนกำลังพล ที่ ๐๐๐๙.๑๖
1/6433 ลงวัน ที่ 21 กัน ยำยน พ.ศ. 2564 และอนุมัต ิสำนัก งำนตำรวจแห่ง ชำติ ลงวัน ที ่ 15
มีนำคม พ.ศ. 2565 ท้ำยหนังสือ กองบัญชำกำรศึกษำ ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/500 ลงวันที่ 11
มีน ำคม พ.ศ. 2565 ให้ สำนั กงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด ำเนิน กำรรับ สมัครและ
คัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิปริญญำตรีทำงวิศวกรรมศำสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ
ชั้นสัญญำบัตร พ.ศ. 2565 กลุ่มงำนเทคนิค ทำหน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร จึงประกำศรับสมัครและคัดเลือก
ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตาแหน่ง รองสำรวัตร กลุ่มงำนเทคนิค ทำหน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร ในสังกัดสำนักงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ จานวน 25 อัตรา เรียกว่ำสำยช่ำงไฟฟ้ำ
ใช้อักษรย่อของสำยสอบ คือ ทส.72
/๒. คุณสมบัติ...
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-๒๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง
2.1 ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี และมี ค วำมจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถำบั น พระมหำกษั ต ริ ย์
อย่ำงสูงสุด
2.2 เป็นบุคคลภำยนอก เพศชายและเพศหญิง
๒.3 มีอำยุไ ม่ต่ำกว่ำ สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน สามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวัน
สุดท้ำยของกำรรับ สมัค ร (นับวันชนวันถึงวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่ำง
วันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2530 ถึงวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2547
๒.4 กรณีเ พศชาย ร่ำ งกำยต้อ งสูง ไม่น้อ ยกว่ำ ๑๖๐ เซนติเ มตร และรอบอก
ไม่น้อยกว่ำ ๗๗ เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง ร่ำงกำยต้องสูงไม่น้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร
๒.5 มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำม ตามผนวก ก และ ผนวก ข
ท้ายประกาศนี้
๒.6 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
วิศวกรรมอิเ ล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ
หรือวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติปริญญำบัตรจำกสภำมหำวิทยำลัย
หรือสภำสถำบันของสถำนศึกษำนั้น ๆ ภำยในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร (วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565)
๒.7 วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำที่ ใ ช้ ใ นกำรสมั ค รคั ด เลื อ กดั ง กล่ ำว ต้ อ งเป็ น คุ ณ วุ ฒิ กำรศึกษำ
ที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ (ก.ตร.) หรือ สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
ได้รับรองไว้แล้ว
ผู้สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้อง
สิทธิ์การเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบให้เป็นหน้าที่
ของผู้ ส มั ค รสอบในการประสานกั บ สถานศึ ก ษา ที่ ได้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเพื่ อ ขอให้ ยื น ยั น ว่ า ได้ มี
การรับรองวุฒิการศึกษาที่สาเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.8 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.8.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์)
2.8.2 ผู้ที่ไ ด้รับ การตรวจเลือ กเป็น ทหารเกณฑ์ต ามขั้น ตอนทางทหาร
และจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2565
2.8.3 ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลด
จากกองประจาการหลังวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565
2.8.4 ผู้ที ่ไ ด้รับ หมายเรีย กหรือ จะต้อ งรับ หมายเรีย กและจะต้อ งเข้า รับ
การตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
2.8.5 ผู้ที่ม ีอ ายุค รบเกณฑ์เ ข้า รับ การตรวจเลือ กทหารที่ไ ม่ไ ด้เ ข้า รับ
การตรวจเลือกทหารตามกาหนด
/สำหรับ…

3

-3ส าหรั บ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การฝึ ก วิ ช าทหารชั้ น ปี ที่ 3 ขึ้ น ไป (รด.) หรื อ ผู้ ที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2565 นั บ ปี พ.ศ.) ซึ่ งได้ ขึ้ น ทะเบี ย นทหารกองเกิ น แล้ ว
(มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับ
ราชการทหาร หรือ ผู้ ที่ เป็ น ทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์ ) ที่ จ ะปลดจากกองประจ าการ
(พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 สามารถสมัครสอบตามประกาศ
รับสมัครนี้ได้
๒.9 ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นพลตำรวจและชั้นประทวน ที่สมัครคัดเลือกตำมประกำศ
รับสมัครนี้ให้สำมำรถสมัครสอบได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
เช่ นเดี ยวกั บบุ คคลภำยนอก (เช่ น อำยุ ตัว คุ ณวุ ฒิ กำรศึ กษำ ฯลฯ) และจะต้ องด ำเนิ นกำรตำมขั้นตอน
ที่ประกำศรับสมัครนี้กำหนดทุกขั้นตอน ยกเว้น ขั้นตอนกำรตรวจร่ำงกำยตำมบัญชีโรคหรืออำกำรที่กำหนด
กำรทดสอบสุขภำพจิต และขั้นตอนกำรตรวจสอบประวัติทำงคดีอำญำ ส่วนกำรแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ
ชั้นสัญญำบัตรให้เป็นไปตำม กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตรไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครนี้
2.10 สำหรับผู้ที่เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตำมประกำศรับสมัครนี้
๒.11 พระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวชในศำสนำใด ๆ ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ ตำมควำมในข้อ 5 ของคำสั่งมหำเถรสมำคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๓๘
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.12 ผู ้ส มัค รสอบต้อ งยิน ยอมให้ม ีก ำรตรวจสอบค้น หำข้อ มูล ส่ว นบุค คล
เพื ่อ น ำไป ใช้ห รื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ประกอบกำรพิ จ ำรณำคุ ณ สมบั ติ ในกำรเข้ ำ รั บ รำชกำรต ำรวจ
หรือประกอบกำรพิจำรณำกำรฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกาหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิ ธี ก ารสมั ค ร ส ำนั ก งำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร รั บ สมั ค ร
ทำงอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้ำระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ำมผ่ำน
www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนำคม – 21 เมษำยน พ.ศ. 2565 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้น
วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565 (วันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ
ส่ว นหน่ ว ยที่ รับ ผิ ด ชอบด ำเนิ น กำร คื อ ส ำนั ก งำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร อำคำร 8
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมำยเลขโทรศัพท์
0 2205 1215 หรือ 0 2205 1054 เว็บไซต์ www.ict.police.go.th
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น และเมื่อสมัครสอบตามประกาศของสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้แล้ว จะไม่
สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการพร้อมกันในขณะนี้ได้อีก
/๓.๒ ขัน้ ตอน...
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-4๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.๑ อ่ำนและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน
กำรกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำกำรกรอกใบสมัคร โดยเฉพำะขั้นตอนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบ
และคุ ณ สมบั ติ ผู้สมั ค รสอบ เนื่ องจำกผู้ส มัค รสอบสำมำรถเข้ำระบบอิน เทอร์เน็ ต เพื่ อสมัค รได้ เพี ย ง
ครั้งเดียวเท่ ำนั้ น ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนิน กำรสมัครจนเสร็จสิ้นในทุ กขั้นตอนแล้ว ระบบกำร
รับสมัครสอบจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีกต่อไป ยกเว้น ในกรณีที่รูปถ่ำยและหรือบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้สมัครสอบไม่ถูก ต้อ งและหรือ ไม่ชัด เจนจะอนุญ ำตให้เปลี่ย นแปลงรูป ถ่ำ ย
และหรือบัตรประจำตัวประชำชนได้ภำยในระยะเวลำตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ประสำนและกำหนดให้ดำเนินกำร
เท่ำนั้น ซึ่งภำยในระยะเวลำดังกล่ำว หำกผู้สมัครสอบยังไม่ดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องและหรือชัดเจนตำมที่
ได้รับกำรประสำน อำจถูกพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเข้ำสอบข้อเขียน
๓.๒.๒ การเข้าระบบเพื่อสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org
ให้ ด ำเนิ นกำรตำมขั้ น ตอน ดั งนี้ (อ่ ำนรำยละเอี ยดตำมข้ อ 3.2.2 1) – 10) ให้ เข้ ำใจชั ดเจนก่ อนเริ่ ม
กรอกข้อมูลกำรสมัคร)
๑) เข้ำระบบเพื่ ออ่ำนประกำศรับสมัครให้เข้ำใจในสำระสำคัญ ตำมที่
กำหนดโดยเฉพำะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต่ำง ๆ ของผู้สมัคร ๒) คุณวุฒิกำรศึกษำ 3) หน่วยที่ประสงค์
นั่งสอบข้อเขียน
2) ผู้สมัครสอบสามารถเลือกหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดสถานที่
สอบข้ อเขี ยนในพื้ นที่ ต่ าง ๆ ทั้ งในส่ วนกลาง และส่ วนภู มิ ภาค ได้ แก่ ส่ วนกลาง โดย ส านั กงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร และส่ วนภูมิภาค โดย ตารวจภูธรภาค 1 2 4 5 และ 8 (รายละเอียดสถานที่ ตั้ง
ตามผนวก ค ท้ ายประกาศนี้ ) จำกระบบกำรรับสมั ครในหั วข้ อกำรเลือกหน่วยจัดสถำนที่ นั่ งสอบข้อเขี ยน
ภำยหลังดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรชำระเงินแล้ว ทั้งนี้ หำกปรำกฏว่ำ หน่วยจัดสถำนที่ นั่งสอบข้อเขียน
ที่ต้องกำรเลือกเต็มแล้ว ให้เลือกหน่วยอื่นต่อไปตำมขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 9) ส่วนกำรทดสอบควำมเหมำะสม
กับตำแหน่งจะต้องดำเนินกำรในส่วนกลำงที่ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ เพียงแห่งเดียว
3) ให้เตรียมรูปถ่ำยครึ่งตัว ขนำด ๑ นิ้วเท่ำนั้น หน้ำตรง ไม่สวมหมวก
และแว่น ตำสีเข้ม ซึ่งถ่ำยมำแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน (นับ ถึงวัน สุด ท้ำยของกำรรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
และบัตรประจำตัวประชำชน (ฉบับจริง) ที่ไม่หมดอำยุ เท่ำนั้น (ใช้บัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้แทนไม่ได้)
เพื่ อน ำมำสแกนลงในแบบฟอร์ม ข้ อ มู ล กำรสมั ค รและให้ ต รวจควำมถู ก ต้ อ งชั ด เจนของรูป ถ่ ำยแล ะ
บัตรประจำตัวประชำชนภำยหลังกำรสแกน ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลกำรสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีรูปถ่าย
ไม่ถูกต้องตามกาหนดและหรือบัตรประจาตัวประชาชนไม่สมบูรณ์ชัดเจน/หมดอายุ อาจถูกพิจารณา
ตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน ทั้งนี้ให้อ่านและทาความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด
4) เข้ ำ ระบบเพื่ อ กรอกข้ อ มู ล กำรสมั ค ร โดยจะต้ อ งกรอกให้ ค รบ
ทุกช่องตำมที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมำยขีด ( )
/5) สแกนรูปถ่ำย…
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-55) สแกนรูปถ่ำยและบัตรประจำตัวประชำชน (ฉบับจริง) ของผู้สมัครสอบ
ที่เตรียมไว้ตำมข้อ 3) (โดยไม่ต้องใช้กระดำษวำงรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เข้ำระบบโดยนำไปวำงไว้
ในบริเวณตำมที่กำหนดในแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัครสอบ รายละเอียดขั้นตอนการสแกนให้ศึกษาที่หน้าแรก
ของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูปถ่าย บัตรประจาตัวประชาชนและตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่กาหนด
6) ตรวจสอบข้อควำมที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลกำรสมัคร เนื่องจำกเมื่อส่งข้อมูลกำรสมัครทำงระบบอินเทอร์เน็ตแล้วจะแก้ไข
ข้อมูลกำรสมัครที่กรอกอีกไม่ได้ หำกข้อมูลดังกล่ำวไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมที่กำหนด อำจถูกพิจำรณำตัดสิทธิ
ในกำรเข้ำสอบข้อเขียน จึงควรต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างด้วยตนเอง
7) ส่งข้อมูลกำรสมัครเข้ำระบบ ตำมข้อ 6) แล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
กำรชำระเงินภำยหลังดำเนินกำรโดยทันที
ทั้ง นี้ ผู้ส มั ค รสอบสำมำรถเข้ำ ระบบและสมัค รสอบได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง
ตำมกำหนดกำรเปิดรับสมัคร ยกเว้น วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565 (วันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร)
สำมำรถเข้ำระบบและสมัครสอบได้ถึงเวลำ 16.30 นำฬิกำ เท่ำนั้น
8) นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
ทุก สำขำทั่ว ประเทศได้ทัน ทีนับ จำกวัน ที่ส่ง ข้อ มูล กำรสมัค รและสั่ง พิม พ์แ บบฟอร์ม กำรชำระเงิน
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชำระเงินแยกเป็น 2 รำยกำร ดังนี้ (1) ค่ำธรรมเนียมสอบ จำนวน 600 บำท
(2) ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตและค่ำธรรมเนียมธนำคำร จำนวน ๓๐ บำท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ
โดยกาหนดให้ผู้ที่ส่งข้อมูลการสมัครในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565)
จะช าระเงิ น ได้ อ ย่ า งช้ า ที่ สุ ด ภายในวั น สุ ด ท้ า ยของการรั บ สมั ค ร ก่ อ นเวลาปิ ด รั บ ช าระเงิ น
ของธนาคารกรุงไทย (สาขาธนาคารอาจให้บริการปิดการรับชาระเงินไม่พร้อมกัน) ทั้งนี้ การสมัครสอบ
จะมีผ ลสมบูร ณ์เ มื่อ ผู้ส มัค รสอบได้ชาระเงิน ที่ธ นาคารเรีย บร้อ ย และได้ดาเนิน การตามข้อ 9)
ส่วนกาหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัครสอบให้ถือ วัน เวลา ที่ชาระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์
ทั้งนี้ หลังจำกส่งข้อมูลกำรสมัครตำมข้อ 6) แล้ว ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบ
สถำนะผู้สมัครสอบทำงระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที จำกหน้ำแรกของเว็บไซต์ หรือในกรณี ที่ได้ชำระเงิน
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
25 เมษายน พ.ศ. 2565 มิฉะนั้นอาจถือว่าเป็นผู้สละสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้
9) หลังจากชาระเงินที่ธนาคารแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าระบบอินเทอร์เน็ต
ทันทีอีกครั้ง แล้วกรอกเลขประจาตัวประชาชนเพื่อเลือกหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดสถานที่สอบข้อเขียน
ในพื้ นที่ ต่ าง ๆ ตามต้ องการที่ ระบุ ในข้ อ 3.2.2 2) (ผนวก ค ท้ ายประกาศนี้ ) หากไม่ เข้ าระบบ
เพื่ อเลื อกหน่ วยจัดสถานที่ นั่ งสอบข้ อเขี ยน ภายในเวลา 24.00 นาฬิ กา ของวั นที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565
ทางสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานตารวจแห่งชาติ จะดาเนินการเลือกให้
ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครสอบไว้หรือตามความเหมาะสมต่อไป โดยเบื้องต้น
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบว่านั่งสอบที่หน่วยใดได้จากบัตรประจาตัวสอบ
/10) หลังจำก…
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-610) หลังจำกดำเนินกำรตำมข้อ 9) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภำคม
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครสอบเข้ำระบบอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง แล้วกรอกเลขประจำตัวประชำชน
เพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัติ) รำยละเอียด กำรให้
รหัส ประจำตัว สอบ ตามผนวก ง ท้ายประกาศนี้ โดยให้ใช้ก ระดำษ A4 สีข ำว ในกำรพิม พ์ บัต ร
ประจำตัว สอบ และให้นาบัตรประจาตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับ บัตร
ประจาตัวประชาชน โดยในขั้นต้นยังไม่ต้องส่งหลักฐำนเอกสำรใด ๆ มำยังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น
11) กรณีทาบัตรประจาตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อเขียน) ให้เข้ำระบบ
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร
โดยกรอกเลขประจำตัวประชำชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ใช้กระดำษ A4 สีขำว)
ออกมำเช่นเดียวกับตอนที่สั่งพิมพ์ในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้ำระบบอินเทอร์เน็ต
และมีปัญหำไม่สำมำรถเข้ำระบบกำรรับสมัครได้ หรือกรณีมีปัญหำด้ำนกำรเข้ำระบบต่ำง ๆ ให้เข้ำเว็บไซต์
www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มคำแนะนำกำรสมัครและปัญหำที่พบบ่อย เพื่อศึกษำขั้นตอน
ดำเนินกำรหรืออ่ำนคำแนะนำ และหำกไม่สำมำรถเข้ำระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำกำรกรอกข้อมูลกำรสมัครได้
ให้รีบติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ระบบกำรรับสมัครได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖97 0999 กด 1
กด 203 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 17.30 นำฬิกำ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ส่วนกรณีที่ไม่เข้ำใจ
ในสำระส ำคั ญ ของประกำศรั บ สมั ค รให้ ติ ด ต่ อ ส ำนั ก งำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
สานักงานตารวจแห่งชาติ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2205 1215 หรือ 0 2205 1054
การสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ ไม่มีกรณีการให้สิทธิในการขอรับสิทธิ
คะแนนเพิ่ม เป็น พิเ ศษ ตามหนัง สือ สานัก งานตารวจแห่ง ชาติ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เรื่อ งสิท ธิไ ด้รับ
คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษแต่อย่างใด
การสมั ครสอบตามขั้ นตอนข้ างต้ น ถื อว่ าผู้ สมั ครสอบเป็ นผู้ ลงลายมื อชื่ อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญั ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที ่แ ก้ไ ขเพิ ่ม เติม ดัง นั ้น หากผู ้ส มัค รสอบกรอกข้อ มูล อัน เป็น เท็จ จะถือ ว่า
ใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครและมีความผิดอาญาฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งได้แก่หน่วยที่ได้รับมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการสอบ
หรือเจ้าหน้าที่พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการสมัคร
กรณี ผู้ ส มั ครสอบที่ ได้ เข้ าระบบการรั บสมั ครและสมั ครสอบตามประกาศ
รับสมั ครนี้ เพื่ อเจตนาเป็ นการทดลองสอบข้ อเขี ยนหรือเจตนาอื่ นใด โดยมิ ได้ มี คุ ณสมบั ติ ทั่ วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครกาหนด อาจถือว่าเป็นผู้มีความผิดอาญา
ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรืออาจส่อไปในทางร่วมขบวนการทุจริตการสอบ
การสมัครสอบทางระบบอินเทอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบได้อ่าน รับทราบ
และเข้ าใจรายละเอียดในประกาศรับสมัครฉบั บนี้ และผนวกท้ายประกาศทุ กประการ จะน าเอามาเป็ น
ข้ออ้างในภายหลังว่าไม่ทราบ และไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้อย่างเด็ดขาด
และถือว่าผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรง
ตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ
/3.3 กำหนดกำร…
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-7๓.3 กาหนดการสาคัญที่ควรทราบ
3.3.1 ประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน
และผังที่นั่งสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องนั่งสอบข้อเขียน ณ สถำนที่สอบข้อเขียนตำมที่ได้เลือกที่นั่งไว้
หรือตำมที่ สำนักงำนเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เลือกให้ตำมควำม
เหมำะสม โดยจะแยกประกำศเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1) ประกำศรำยชื่ อผู้ สมั ครให้ เข้ ำสอบข้ อเขี ยน วั น เวลำ และสถำนที่
สอบข้อเขียน ในวันที่ 1 มิถุน ำยน พ.ศ. 2565 ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th
และ www.policeadmission.org
2) ประกำศรำยชื่ อ ผู้ ส มั ค รให้ เข้ ำ สอบข้ อ เขี ย น วั น เวลำ สถำนที่
สอบข้อเขียน ผัง ที่นั ่ง สอบ อำคำร และห้อ งสอบ/แถวสอบ ในวัน ที่ 11 มิถุน ำยน พ.ศ. 2565
ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th และ www.policeadmission.org และ ณ สถำนที่
สอบข้อเขียน
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถเข้ำระบบอินเทอร์เน็ต และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
๓.3.2 สอบข้อเขียน ในวันอำทิตย์ที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 เวลำ ๑3.30 ๑๖.๓๐ นำฬิกำ (ให้ผู้มำสอบเข้ำห้องสอบ เวลำ 11.30 – 13.15 นำฬิกำ เท่ำนั้น)
๓.3.3 ประกำศรำยชื่ อผู้ สอบผ่ ำนข้ อเขี ยนและให้ เข้ ำ ทดสอบควำมเหมำะสม
กับตำแหน่ง (รอบสอง) ตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่กำหนดเรียงตำมลำดับคะแนน ในวันที่ 23 มิถุนำยน
พ.ศ. 2565 ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th และ www.policeadmission.org
โดยประกำศดังกล่ำวจะแจ้งกำหนดกำร วัน เวลำ สถำนที่และรำยละเอียดต่ำง ๆ เพื่อดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนที่สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กำหนดต่อไป ดังนี้
1) รำยงำนตัว ยื่นหลักฐำนเอกสำรเพิ่มเติม รำยละเอียด ตามผนวก จ
ผนวก ซ และ ผนวก ฌ ท้ายประกาศนี้ วัดขนำดร่ำงกำย พิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทำง
คดีอำญำ
2) ทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ระหว่ำงวันที่ 1 – 24 กรกฎำคม
พ.ศ. 2565 รำยละเอียดตามผนวก ฉ ท้ายประกาศนี้
(1) ตรวจร่ำงกำยและทดสอบสุขภำพจิต โดยแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
รำยละเอียดตามผนวก ก และ ผนวก ข ท้ายประกาศนี้
- ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 29 กรกฎำคม
พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยเฉพำะที่มีเอกสำรหลักฐำนตำมที่กำหนดในหมำยเหตุ ผนวก ข
ท้ายประกาศนี้ จึงจะสำมำรถนำมำยื่นประกอบกับเรื่องอุทธรณ์ผลกำรตรวจของแพทย์โรงพยำบำลตำรวจได้
ระหว่ำงวันที่ 29 กรกฎำคม – 4 สิงหำคม พ.ศ. 2565 ที่สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(2) สอบสัมภำษณ์
/๓.3.4 ประกำศ…
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-8๓.3.4 ประกำศรำยชื่อผู้ ได้รับคัด เลือกและผู้ ได้รับ คัดเลือกสำรอง เรียงตำม
ลำดับคะแนน ในวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2565 ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th
และ www.policeadmission.org
อนึ่ ง ก ำหนดกำรต่ ำง ๆ รวมทั้ งข้ อ แนะน ำและกำรประชำสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ
กำรปฏิบัติในกำรสอบ ผู้สมัครสอบจะอ้ำงภำยหลังว่ำไม่ทรำบกำหนดกำรในขั้นตอนใด ๆ ไม่ได้ ต้องหมั่น
ตรวจสอบจำกทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th และ www.policeadmission.org อยู่เสมอ
๔. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบได้เฉพำะทำงอินเทอร์เน็ตและเข้ำระบบกำรรับสมัครเพื่อสมัครสอบ
ได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นภายหลังจากที่ส่งข้อมูลการสมัครแล้ว
ส่วนค่ำธรรมเนียมสอบ ค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ตและค่ำธรรมเนียมธนำคำรจะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
ดังนั้น จึงเป็นหน้ ำที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องศึกษำข้อมูลและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศรับสมัคร
คัดเลือกในแต่ละขั้นตอนกำรสมัครให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมควำมพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทุก
ขั้นตอนตำมประกำศนี้ก่อนกำรสมัคร ซึ่งผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรอง
ตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดควำมผิดพลำดอันเกิด
จำกผู้สมัครสอบไม่มำดำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรสอบหรือมีคุณสมบัติต่ำง ๆ หรือหลักฐำนเอกสำร
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมประกำศรับสมัครกำหนด จะถูกพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเป็นผู้เข้ำสอบหรือผูไ้ ด้รับ
คัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกได้ สำรอง แล้วแต่กรณี และหำกมีกรณีปลอมเอกสำรหรือนำเอำเอกสำร
ปลอมมำใช้แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่จะต้องถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด
๕. วิธีการคัดเลือก
๕.๑ กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้วยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ดังนี้
5.1.1 ควำมรู้พนื้ ฐำนเกี่ยวกับช่ำงเทคนิค
จำนวน 75 ข้อ
5.1.2 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
จำนวน 10 ข้อ
5.1.3 ควำมสำมำรถทั่วไป
จำนวน 30 ข้อ
5.1.4 ภำษำไทย
จำนวน 20 ข้อ
5.1.5 ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 15 ข้อ
หมำยเหตุ ขอบเขตวิชำที่ใช้ในกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้วยวิธีสอบข้อเขียนนั้น
จะใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่ำนั้น

/๕.2 กำรทดสอบ…
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-9๕.2 กำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
5.2.1 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต
5.2.2 สอบสัมภำษณ์
5.2.3 กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัตแิ ละควำมประพฤติ
รำยละเอียด ตำมผนวก ฉ ท้ำยประกำศนี้
ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สมัครสอบทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้วยวิธีสอบข้อเขียนก่อน
โดยให้เฉพำะผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบข้อเขียนแล้วเท่ำนั้น เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่งตำมจำนวน
ที่ผู้ดำเนินกำรคัดเลือกกำหนด
๖. เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น การประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นและให้ เ ข้ า ทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
6.๑ เกณฑ์กำรตัดสินในกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยกำรสอบข้อเขียน
และกำรประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง โดยจะเรียงลำดับ
จำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมลำดับ ในกรณี ที่คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า
ในแต่ ล ะวิ ช าเรี ย งตามล าดั บ วิ ช าที่ ส อบในผนวก ฉ ท้ า ยประกาศนี้ ตั้ ง แต่ ข้ อ ๑.๑ จนถึ ง ๑.5
เป็ นผู้อยู่ ในล ำดั บที่ สู งกว่ำ ถ้ ำยั งได้คะแนนในทุ กวิชำเท่ ำกั นอีก ให้ ผู้ที่ ช ำระเงินสมั ครสอบก่ อนเป็ นผู้ ที่
อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำเวลำสมัครสอบพร้อมกันให้ใช้วิธีกำรจับฉลำก โดยจะประกำศรำยชื่อให้เข้ำทดสอบ
ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ตำมที่กำหนด จำนวน 45 คน
6.2 กำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่ กำหนด ในผนวก ฉ
ท้ายประกาศนี้ ถ้ำไม่ผ่ำนขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือมีคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบตามจานวนที่ประกาศรับสมัคร ผู้ดาเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยอาจจะดาเนินการเรียกผู้สอบผ่านข้อเขียนในลาดับถัดลงไปตามจานวนที่ผู้ดาเนินการคัดเลือกกาหนด
เพื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่งเพิ่มเติมก็ได้
กรณี ที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้ อง
กั บ การด าเนิ น การคั ด เลื อ กเห็ น ว่ า ผู้ เข้ า สอบข้ อ เขี ย นรายใดมี พ ฤติ ก ารณ์ อ ยู่ ในข่ า ยต้ อ งสงสั ย
ส่ อไปในทางทุ จริต หรือ มีส่ วนร่วมกับ ขบวนการทุจริต เกี่ยวกับ การสอบข้ อเขียน อาจถูกเรียกตั ว
มาทดสอบหรือดาเนินการโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่า
การเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือมีส่วนร่วมกับขบวนการทุจริต
เกี่ย วกับ การสอบข้อ เขีย น หรือ ในกรณีที่ไ ม่ม าเข้า ทดสอบเพิ ่ม เติม ตามกาหนดจะถูก ตัด สิท ธิ
จากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

/ส่วนใน…
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- 10 ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็น
ในขั้น ตอนการสมัค รสอบคัด เลือ ก การสอบข้อ เขีย น หรือ ในขั้น ตอนอื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
คัดเลือกนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกรายงานให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณา
ว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบ
ขั้นตอนใดที่เ กิด การทุจ ริต หรือ ส่อ ไปในทางทุจ ริต ตามแต่จ ะเห็น สมควร โดยให้ผู้ดาเนิน การ
คัดเลือกที่ได้รับ มอบอานาจจากสานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอผู้บั ญชาการ
ตารวจแห่งชาติ เพื่อ อนุมัติห ลัก การให้ย กเลิก การสอบ แล้ว แต่ก รณี ทั้ง นี้ห ากอนุมัติใ ห้มีก าร
ยกเลิกการสอบให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกทราบ
๗. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ผู้ ได้ รั บคั ดเลื อกจะต้ อ งผ่ ำ นกำรทดสอบตำมวิ ธี ก ำรคั ด เลื อ กที่ ก ำหนดตำมข้ อ ๕
ทุก ขั้น ตอนและเป็ น ผู้ ที่ มีผ ลกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับ ต ำแหน่ งตำมที่ ก ำหนดอยู่ในเกณฑ์ ผ่ ำน
โดยจะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 1 บัญชี และรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน 1 บั ญชี
จำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๖.1 และ 6.2 โดยเรียงลงมำตำมลำดับจนครบ
ตำมจำนวนที่กำหนด สำหรับบัญ ชีรำยชื่อผู้ได้รับคัด เลือ กสำรองจะใช้ในกำรรับสมัครและคัด เลือ ก
เฉพำะกำรสอบครั้งนี้เท่ำนั้น
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด
๘. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
๘.๑ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ไม่ประสงค์
ที่จะรับโอนผู้ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้ำรำชกำรจำกส่วนรำชกำรอื่นหรือพนักงำนของรัฐ หำกผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐดังกล่ำว จะต้องลำออกจำกหน่วยงำนสังกัดเดิมก่อน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร โดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เป็นพิเศษมิได้
๘.๒ กำรเลือกตำแหน่ง กำรบรรจุและแต่งตั้ง และกำรรับอัตรำเงินเดือน
๘.๒.๑ กำรเลือกตำแหน่ง จะให้ผู้ได้รับคัดเลือกได้เรียงลงมำตำมลำดับที่สอบได้
เข้ำเลือกตำแหน่งตำมบัญชีตำแหน่งในสังกัดสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สานักงานตารวจ
แห่งชาติ หรือตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนด
สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกที่มีประวัติทำงคดีอำญำและอยู่ระหว่ำงถูกฟ้อง
คดีอำญำโดยคดียังไม่ถึงที่สุด ให้มีสิทธิเข้ำเลือกตำแหน่งตำมลำดับที่คัดเลือกได้ ส่วนกำรบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจให้ รอกำรบรรจุและแต่งตั้งไว้ก่อน และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีกรณี
กำรขำดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้ในประกำศรับสมัครนี้ ให้ดำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตรได้ หรือเป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
/๘.๒.๒ ผู้ได้รับ…
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- 11 ๘.๒.๒ ผู้ไ ด้รับ คัด เลือกจะได้รับ กำรบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้ำ รำชกำรตำรวจ
ชั้น สั ญ ญำบั ต ร ระดั บ ชั้ น ยศ ร้อ ยตารวจตรี ด ำรงตำแหน่ ง รองสำรวัต ร กลุ่ ม งำนเทคนิ ค ท ำหน้ ำที่
ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร ในหน่วยงำนที่เลือกตำแหน่งไว้ ตำมข้อ ๘.๒.๑ โดยจะได้รับอัตรำเงินเดือนระดับ ส.๑
ขั้น 18.5 (15,290 บำท) หรือเป็นไปตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วแต่กรณี ส่วนข้ำรำชกำรตำรวจ
ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตรำเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ประกำศรับสมัคร หรือหำกรับอัตรำเงินเดือนในปัจจุบัน
ที่สูงกว่ำนี้ จะได้รับอัตรำเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำที่รับอยู่เดิม หรือเป็นไปตำมกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกำหนด
และจะต้ อ งเข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมตำมหลั ก สู ต รกำรเป็ น ข้ ำ รำชกำรต ำรวจชั้ น สั ญ ญำบั ต รตำม ที่
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนด
๘.2.๓ ผู้ได้รับคัดเลือก เมื่อได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลือกไว้แล้ว
จะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 4 ปี หรือเป็นไปตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กำหนด จึงจะมีสิทธิขอรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ไปดำรงตำแหน่งอื่นได้ และพึงตระหนักว่ำผูไ้ ด้รับคัดเลือกทุกคน
ต้องรับทรำบไว้ว่ำอำชีพตำรวจเป็นอำชีพที่ต้องตรำกตรำ เสี่ยงภัยต่อชีวิต และต้องเสียสละในกำรทำงำน
โดยจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตำมคำสั่งผู้บังคับบัญชำ รวมทั้งสำมำรถไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ในทุกพื้นที่
ทั่วประเทศตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
๘.3 กรณีมีผู้สละสิทธิในกำรบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร
หรือไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่มำรำยงำนตัวเพื่อรับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
ตำมระยะเวลำที่ผู้ดำเนินกำรคัดเลือกกำหนด หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วนตรงตำมที่กำหนดไว้ในประกำศรับสมัครหรือกฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภำยหลังจำกที่ประกำศรำยชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
จะเลื่อนผู้ทไี่ ด้รบั คัดเลือกในลำดับสำรองตำมลำดับมำทดแทนจนครบจำนวน และเมื่อมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตรแล้ว ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้อีก แล้วแต่กรณี
จะไม่เลื่อนผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองมำทดแทนอีก และถือเป็นกำรเสร็จสิ้นกำรคัดเลือกในครั้งนี้
๘.4 กำรดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนเอกสำร คุณสมบัติ ทั่วไป คุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องก่อนบรรจุเข้ำรับรำชกำรตำรวจ ต้องใช้ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 80 วัน แต่เพื่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้ในกำรได้เข้ำรับรำชกำรตำรวจโดยเร็ว จึงกำหนดให้ดำเนินกำรตรวจสอบ
หลั ก ฐำนเอกสำร คุ ณ สมบั ติ อื่ น ที่ เกี่ ยวข้ องควบคู่ ไปกั บ กำรบรรจุ และแต่ งตั้ งเข้ ำรั บ รำชกำรต ำรวจ
แล้ วแต่ กรณี หรื อ กำรตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ท ำงคดี อ ำญำและพิ จ ำรณำเกี่ ย วกั บ
กำรเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีว่ำเป็นผู้ไม่เหมำะสมเข้ำรับรำชกำรตำรวจ
และหำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้ได้รับคัดเลือกรำยใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
หรือกรณี อื่น ใดไม่ ค รบถ้ว นตรงตำมประกำศรับสมัครหรือ ไม่ถูกต้ องตำมกฎ ระเบี ยบหรือ ข้อบั งคั บ
ที่กำหนด จะถือว่ำเป็น ผู้ขำดคุณ สมบัติและหมดสิทธิในกำรคัดเลือกครั้งนี้ และหำกได้รับกำรบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตรแล้วจะถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยต้นสังกัด
/๙. เบ็ดเตล็ด…
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- 12 ๙. เบ็ดเตล็ด
๙.๑ สำนั ก งำนเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร ส ำนั กงำนตำรวจแห่ งชำติ
ดำเนิน กำรคัดเลือกในรูปคณะกรรมกำรทุกขั้นตอน โดยยึดหลักควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมโปร่งใส
ควำมเสมอภำค และควำมเป็นธรรม ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนกำรดำเนินกำรสอบได้กำหนดมำตรกำรป้องกัน
กำรทุจริตไว้อย่ำงรอบคอบ รัดกุม จึงไม่มีผู้ใดสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือให้สอบได้ อย่ำหลงเชื่อหรือ
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้สอบได้ หำกพบเห็นกำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
หรือทรำบว่ำมีผู้ใดกระทำกำรทุจริตดังกล่ำว ให้รีบแจ้ง สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ส านักงานตารวจแห่งชาติ ทรำบโดยด่วนที่ หมำยเลขโทรศัพ ท์ 0 2205 1215 และ 0 2205
1045 และ เพื่อจะได้ดำเนินกำร ตำมระเบียบและกฎหมำย
ส่ วนกรณี ที่ มี เหตุ สงสั ยหรื อจะหำรือเพื่ อเสริมสร้ำงควำมเข้ ำ ใจในกำรด ำเนิ น กำร
รับสมัครคัด เลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถำมโดยตรงที่ ผู้กำกับกำร ฝ่ำยอำนวยกำร 1 กองบังคับกำร
อำนวยกำร สำนัก งำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อ สำร สำนัก งำนตำรวจแห่งชำติ หมำยเลข
โทรศัพท์ 0 2205 1054
9.๒ ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบข้อเขียน และกำรทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ให้ เป็ น ไปตามผนวก ช ท้ า ยประกาศนี้ และหำกตรวจพบว่ ำ ผู้ ใดปฏิ บั ติ ผิ ด ไปจำกระเบี ย บฯ นี้
ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดก็ตำม จะถูกตัดสิทธิจำกกำรเข้ำสอบหรือจะถือว่ำสอบไม่ผ่ำนทุกขั้นตอน แล้วแต่กรณี
และหำกมีผู้กระทำกำรทุจริตในกำรสอบจะดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ทัง้ นี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบ
เข้ารับราชการมาก่อนหรือในครั้งนี้ จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตารวจ
หรือเข้ารับราชการอื่นได้อีก
๙.3 ด้ว ยปรำกฏว่ำในกำรสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่ำนมำ มีผู้ระบำยรหัสชุด ข้อสอบ
ในกระดำษคำตอบผิดพลำดเป็นจำนวนมำก ทำให้เสียสิทธิในกำรสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดและตัวอย่างใน ผนวก ช ท้ายประกาศนี้
9.4 สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ขอสงวนสิท ธิ์ก ำรประกำศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ มเติม รำยละเอียดหรือเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง
หรือกำรยกเลิกประกำศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมด ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรคัดเลือกครั้งนี้
ได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และควำมจำเป็นหรือเป็นไปตำมที่ผู้ดำเนินกำรคัดเลือกกำหนด
และขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่มีควำมจำเป็นและต้องกำรกำลังพลในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีตำแหน่ง
และอัตรำเงินเดือนในกำรบรรจุและแต่งตัง้ เพิ่มเติมหรือลดลง อำจประกำศเพิ่มหรือลดจำนวนอัตรำรับสมัครได้
ตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติอนุมัติอัตรำใหม่ภำยหลังจำกกำรประกำศรับสมัครนี้แล้วได้ในทุกขั้นตอน
ก่อนกำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผูไ้ ด้รับคัดเลือกสำรอง ในวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2565
/๙.5 เนื่องจำก…

13

- 13 ๙.5 เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
กระจำยเป็นวงกว้ำง หำกมีกระบวนกำรรับสมัครและคัดเลือกครั้งนี้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมีควำมเสี่ยง
ต่อกำรแพร่ระบำดของโรคดังกล่ำว สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกระบวนกำรรับสมัครและคัดเลือกออกไปจนกว่ำสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) จะคลี่คลำย
๙.6 ประกำศต่ำง ๆ ของสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำน
ต ำรวจแห่ ง ชำติ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ กำรคั ด เลื อ กครั้ ง นี้ จะประกำศให้ ท รำบทำงอิ น เทอร์ เน็ ต เว็ บ ไซต์
www.ict.police.go.th และ www.policeadmission.org และจะปิ ด ประกำศไว้ ที่ ห น่ ว ยรั บ สมั ค ร
จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตำมและปฏิบัติให้ถูกต้องตำมประกำศที่กำหนด จะอ้ำงว่ำ
ไม่ ท รำบประกำศในภำยหลั ง มิ ไ ด้ ส่ ว นกำรให้ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ นอกเหนื อ จำกประกำศของส ำนั ก งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนัก งำนตำรวจแห่งชำติ ไม่ว่ำ ทำงระบบอิน เทอร์เน็ต หรือ
ทำงระบบกำรสื่อสำรใด ๆ ถือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัครสอบเท่ำนั้น
สาหรับผู้สมัครคัดเลือกที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใด ให้ ยื่ น
ค าขอเพื ่ อ ขอทราบผลการสอบได้ ภ ายในเวลา 7 วั น นั บ แต่ ว ั น ประกาศผลการสอบ
ในแต่ละขั้นตอนเป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ มีนำคม พ.ศ. 2565

พลตำรวจโท
( ศิริพงษ์ ติมุลำ )
ผู้บญ
ั ชำกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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ผนวก ก
หน้ำ ๑ ใน 2 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
-------------------------------------------ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ดังนี้
๑. มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมือง
๕. ไม่เ ป็น ผู้อ ยู่ใ นระหว่ำ งถูก สั่ง พัก รำชกำร หรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจำกรำชกำรไว้ก่อ น
ตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๖. ไม่เป็น ผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๘. ไม่เ ป็น ผู้เ คยต้อ งรับ โทษจำคุก โดยคำพิพ ำกษำถึง ที่สุ ด ให้จำคุก เว้น แต่เป็น โทษ
สำหรับควำมผิดที่กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๙. ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจำกรั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพรำะกระทำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระทำผิดวินัย ตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
๑๓. ถ้ำเป็นผู้มีภูมิลำเนำอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ต้องลงบัญชี
ทหำรกองเกิน (ตำมเกณฑ์อำยุที่กำหนด) ตำมกฎหมำยนั้นแล้ว
14. ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นข้ อ ผู ก พั น กั บ กำรรั บ รำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรรับรำชกำรทหำร (ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภำระทำงทหำร) ดังนี้
1) ผู้ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ ำงกำรผ่ อ นผั น เข้ ำ รับ กำรตรวจเลื อ กเพื่ อ เข้ ำ รั บ รำชกำรทหำร
หรือผ่อนผันเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร (ทหำรเกณฑ์)
2) ผู้ที่ ได้ รับ กำรตรวจเลื อกเป็ น ทหำรเกณฑ์ ต ำมขั้น ตอนทำงทหำรและจะต้ อ ง
เข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจำกำร (ทหำรเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2565
3) ผู ้ที ่ร ับ รำชกำรเป็น ทหำรกองประจ ำกำร (ทหำรเกณฑ์) และจะปลด
จำกกองประจำกำรหลังวันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2565
/4) ผู้ท่ไี ด้...
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ผนวก ก
หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
-------------------------------------------4) ผู้ที่ได้รับหมำยเรียกหรือจะต้องรับหมำยเรียกและจะต้องเข้ำรับกำรตรวจเลือก
เพื่อเป็นทหำรเกณฑ์ตำมขั้นตอนทำงทหำรในเดือน เมษำยน พ.ศ. 2565
5) ผู้ที่มีอำยุครบเกณฑ์เข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำรที่ไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำร
ตำมกำหนด
สำหรับผู้ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอำยุระหว่ำง 18
ปี ถึ ง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2565 นั บ ปี พ.ศ.) ซึ่ ง ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นทหำรกองเกิ น แล้ ว (มี ห ลั ก ฐำน
ทำงทหำรเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ำรับกำรตรวจเลือกเพื่อเข้ำรับรำชกำรทหำร หรือผู้
ที่เป็นทหำรกองประจำกำร (ทหำรเกณฑ์) ที่จะปลดจำกกองประจำกำร (พ้นจำกกำรเป็นทหำรเกณฑ์) ก่อนวันที่
9 กันยำยน พ.ศ. 2565 สำมำรถสมัครสอบตำมประกำศรับสมัครนี้ได้
๑5. ไม่เป็นผู้มีสำยตำผิดปกติ ตรวจแบบสเนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑6. ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
๑7. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปำน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
ซึ่งมีขนำดใหญ่หรือมำกจนแลดูน่ำเกลียด
๑8. ไม่เป็นโรคหรืออำกำรใด ที่ไม่ควรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจที่กำหนดไว้ใน ผนวก ข
ท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ 1. ผลกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจวินิจฉัยเป็นที่สุด
2. ผู้สมัครสอบตำมประกำศรับสมัครข้ำงต้นได้รับกำรยกเว้นกำรขำดคุณสมบัติตำมข้อ 15
เรื่อง ไม่เป็นผู้มีสำยตำผิดปกติ ตรวจแบบสเนลเลน (ปกติ 6/6) โดยเมื่อสวมแว่นสำยตำแล้ว
สำมำรถมองเห็นได้ตำมปกติทั้งสองข้ำง
3. กำรวัดขนำดร่ำงกำย (ส่วนสูงและรอบอก) เป็นอำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรคัดเลือกที่ได้รับมอบหมำย
4. กรณีผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทำงคดีอำญำ จะต้องชำระเงิน
ตำมที่ ส่วนรำชกำรที่ เกี่ยวข้องกำหนด เป็ นจำนวนเงิน 100 บำท และกรณี ที่มี สิทธิเข้ำรั บ
กำรตรวจร่ำงกำยและทดสอบสุขภำพจิต จะต้องชำระเงินตำมที่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกำหนด
(เป็นเงินจำนวน 1,670 บำท) โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนไม่ว่ำกรณีใด ๆ
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ดุสกร ยุวนำกร )
ผู้บงั คับกำรอำนวยกำร สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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ผนวก ข
หน้ำ 1 ใน 12 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
-------------------------------------------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 นิ้วมือหรือนิว้ เท้ำด้วน
๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิว้ เท้ำ มีจำนวนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงำนไม่ถนัด
๑.๕.๕ ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิว้ เท้ำติดกัน
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 หรือติดแล้วแต่มคี วำมพิกำรผิดรูป
๒.๙ กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
/๓. ผิวหนัง…
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-------------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่นำ่ รังเกียจแก่ผู้อื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
๓.๓ เนือ้ งอก (NEOPLASM) ที่หน้ำ มีขนำดวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตัง้ แต่ห้ำเซนติเมตรขึ้นไป
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) กว้ำงไม่เท่ำกันจนดูน่ำเกลียด
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 กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้ำเปลี่ยนไป
อย่ำงเห็นได้ชัด
/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 หัวใจวำยและมีเลือดคั่ง
๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/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 ในช่องเยื่อหุม้ ปอด
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. ระบบทำงเดิน ...
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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 โรคอ้ ว นพี (OBESITY) ซึ่ ง มี ดั ช นี ค วำมหนำของร่ ำ งกำย (BODY MASS INDEX)
ตัง้ แต่สำมสิบห้ำกิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลื อ ด และอวั ย วะก่ อ กำเนิ ด เลื อ ด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD
FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย
๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
๑๑.๘.๒ โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นทีน่ ่ำรังเกียจแก่สงั คม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะรำด หรือรองพื้น (YAWS)
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอำกำรรุนแรง ซึง่ ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
/๑๑.๙ เนือ้ งอก...
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-------------------------------------------๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่รำ้ ยที่มขี นำดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ำยไม่ว่ำจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจเห็นว่าไม่ควร
เป็นข้าราชการตารวจ
หมายเหตุ
1. โรคหรืออำกำรดังกล่ำว ตำมผนวก ข ข้อ 1 - 14 เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจเป็นผู้กำหนด ตำมกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็น
ข้ำรำชกำรตำรวจ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กำรตรวจร่ ำ งกำยจำกคณะกรรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลต ำรวจ ผู้ ที่ ไม่ เป็ น โรค
หรื อ อำกำรตำมที่ ก ำหนดไว้ ถื อ ว่ ำผ่ ำ น ผู้ ที่ เป็ น โรคหรือ อำกำรตำมที่ ก ำหนดไว้ ถื อ ว่ ำ ไม่ ผ่ ำ นและ
ผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกคณะกรรมกำรแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
3. กรณีผู้สมัครสอบที่จะมำเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำมกำหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวัติ
กำรรั กษำโรคหรื ออำกำรตำมบั ญ ชี โรคหรื ออำกำรในผนวก ก และ ผนวก ข ท้ ำยประกำศนี้ มำก่ อน
และหำยเป็นปกติแล้วก่อนถึงกำหนดกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
ตำมกำรคั ด เลื อ กครั้ ง นี้ ให้ นำประวั ติ แ ละใบรั บ รองแพทย์ เ กี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำที่ ห ำยเป็ น ปกติ ก่ อ น
วันตรวจร่ำงกำยดังกล่ำว แล้วนำมำยื่นในวันรำยงำนตัวเข้ำตรวจร่ำงกำย เพื่อให้ผลกำรวินิจฉัยกำรตรวจโรค
หรืออำกำรตำมกำหนด เป็นไปโดยถูกต้องและเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง
4. สำหรับผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ผลกำรตรวจร่ำงกำยให้ดำเนินกำรยื่นอุทธรณ์ได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ กำรประกำศรำยชื่ อผู้ ไม่ ผ่ ำนกำรตรวจร่ ำงกำยก ำหนดไว้ เท่ ำนั้ น (ตำมข้ อ 3.3.3 2)(1))
โดยคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจจะรับเรื่องอุทธรณ์เฉพำะกรณีผู้สมัครสอบที่มีหลักฐำนเอกสำร
เกี่ยวกับกำรรักษำโรคหรืออำกำรดังกล่ำวที่หำยเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกำหนดตรวจร่ำงกำยตำมหมำยเหตุข้อ 3
แต่ ไ ม่ ไ ด้ นำมำยื่ น ในขั้ น ตอนกำรตรวจร่ ำ งกำยตำมกำหนดในข้ อ 3 ข้ ำ งต้ น เท่ ำ นั้ น ส่ ว นกรณี ที่
คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจจะเรียกตัวผู้อุทธรณ์มำตรวจเพิ่ม เติมหรือไม่ เป็นอำนำจของ
คณะกรรมกำรแพทย์เป็นผู้พิจำรณำ ทั้งนี้ หำกกำหนดให้มีกำรตรวจร่ำงกำยหรือตรวจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง
เพิ่ม เติมเพื่ อน ำผลกำรตรวจมำประกอบกำรพิ จำรณำเรื่องอุท ธรณ์ ดังกล่ำว ผู้สมัค รสอบจะต้ องเป็ น
ผู้ชำระเงินค่ำใช้จ่ำยตำมที่โรงพยำบำลตำรวจกำหนดในทุกกรณี
5. คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ ไม่รับผลกำรตรวจจำกสถำบันกำรแพทย์อื่นใด
และไม่รับ ผลกำรตรวจใด ๆ ที่น อกเหนื อจำกที่ คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจเป็ นผู้ต รวจ
ในช่วงที่หน่วยสอบกำหนดระยะเวลำไว้ในกำรตรวจร่ำงกำยของกำรคัดเลือกครั้งนี้
/6. รำยละเอียด...
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-------------------------------------------6. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรตรวจร่ำงกำยเพิ่มเติมคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
ในข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11
1. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
1.1 ศีรษะและหน้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่ำง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปำก หรือ จมูก เช่น ปำก
หรือจมูกแหว่ง ริมฝีปำกแบะ เชิด หรือหุบไม่ลง
- รวมถึงควำมผิดปกติชนิดเพดำนโหว่
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
- กำรขยับของคอหรือไหล่ หำกเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่ำผ่าน
- หำกเป็นมำก เห็นชัด เจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ
ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกำหลังได้ไม่ถึงกลำงหลัง ให้ถือว่ำไม่ผ่าน
๑.๔ แขน ขำ
๑.๔.๑ ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
- ขำยำวไม่เท่ำกัน ห่ำงกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด
วัดโดยนอนวัดจำกสะดือไปยังตำตุ่มด้ำนในทั้ง ๒ ข้ำง ต้องนอน
ตัวตรงไม่บิดเอียง
- แขนยำวไม่เท่ำกัน ห่ำงกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจำกกระดูกหัวไหล่
(Acromion) ถึงปลำยนิ้วกลำง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้ำและข้อ อื่น
อยู่ในท่ำกลำง (Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โค้งเข้ำหรือโค้งออก
- เข่ำโค้งออก (Varus Knee) ประมำณควำมกว้ ำ ง ๔ นิ้ ว มื อ
(7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง ฝ่ำมือ ๔ นิ้ว สอดผ่ำนได้
- เข่ำชิด (Valgus Knee) ปลำยเท้ำจะห่ำง หำกห่ำงกันเกิน ๔ นิ้วมือ
(7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตำตุ่มด้ำนใน
- แขนคอก (Cubitus Varus)
1.4.3 บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้ำ
๑.๕.๑ บิดเก
- โดยดูจำกกำรทำงำนของมือและเท้ำ มือกำแบ กระดกข้อมือ
ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.2 นิ้วมือหรือนิว้ เท้ำด้วน
๑.๕.3 นิ้วมือหรือนิว้ เท้ำ มีจำนวนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ
/๑.๕.4 นิว้ บิดเก...
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-------------------------------------------๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงำนไม่ถนัด
- โดยดูจำกกำรทำงำนของมือและเท้ำ มือกำแบ กระดกข้อมือ
ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.5 ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิ้วเท้ำติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้ำผิดรูป
- กรณีเดินแบะอย่ำงหนึ่ง และเท้ำแบนไม่มีอุ้งเท้ำ ซึ่งเป็นแบบ
ติดแข็ง (Rigid type)
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.1 ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้กำรไม่ได้
2.2 ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
2.3 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
- Scoliosis ใช้กำรยืน ก้มตัว ให้ลำตัวขนำนกับพื้น แล้วดูว่ำหลังบิดนูนขึน้
ผิดปกติหรือไม่
- กรณีเอกซเรย์ หำกพบ Scoliosis ที่มีมุมมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 15 องศำ
ให้ถือว่ำไม่ผา่ น
2.6 เท้ำปุก (CLUB FOOT)
2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
2.8 กระดูกหัก ต่อไม่ตดิ หรือติดแล้วแต่มคี วำมพิกำรผิดรูป
2.9 กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
3. ผิวหนัง
3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่นำ่ รังเกียจแก่ผู้อื่น
- กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) ไฝ ปำน รอยสัก ตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย
รวมกันมีขนำดเกิน 16 ตำรำงเซนติเมตร
3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
3.3 เนื้ อ งอก (NEOPLASM) ที่ ห น้ ำ มี ข นำดวั ด เส้ น ผ่ ำ ศู น ย์ ก ลำงตั้ ง แต่
5 เซนติเมตรขึ้นไป
3.4 คนเผือก
/4. ตำ หู คอ...

23

ผนวก ข
หน้ำ 8 ใน 12 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
-------------------------------------------4. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นทีต่ ำหรือกระจกตำดำขุน่ 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
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เท่ำกันและควำมกว้ำงต่ำงกันมำก
๔.๑๓ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยนิ ตำมปกติพิกดั
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสำมของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรือ้ รัง
4.17 คอหอยพอกทีม่ ีขนำดใหญ่ (Goiter)
5. ฟัน
5.1 ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
- ฟันผุตงั้ แต่ 5 ซี่ขนึ้ ไป
๕.๒ มีรำกฟันเหลืออยู่ในช่องปำกมำกกว่ำ 3 ซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่ำห้ำซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่ รียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอำกำรได้ชัดเจน
๕.๕ กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์
ของใบหน้ำเปลี่ยนไปอย่ำงเห็นได้ชัด
/๖. ระบบหัวใจ...
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-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่ำ 110 ครั้งต่อนำที หรือช้ำกว่ำ 45 ครั้งต่อนำที หรือมี
เอ.วี.บล็อค (AV BLOCK) หรือเต้นผิด ปกติชนิด เอเทรียลไฟบริลเลชั่น
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 (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดำขอดอยูท่ ี่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน ซึง่ เป็นมำกจนเห็นได้ชดั
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีนำ้ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุม้ ปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตรำย
- พบควำมผิด ปกติของภำพรังสีปอดทุกระยะให้อยู่ในกำรวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภำพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจ
/8. ระบบ…
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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 (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังหน้ำท้อง
8.7 ไส้เลือ่ นทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นได้ชดั
8.9 ทวำรหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ำยของลำไส้ปลิน้ ออกมำนอกทวำรหนัก
8.10 ฝี คั ณ ฑสู ต ร (Perianal abscess) และ/หรือ ฟี ส ตู ล ำ - อิน - เอโน
(Fistula – in - ano)
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ผลกำรตรวจปัสสำวะมีไข่ขำว (ALBUMIN) หรือน้ำตำล
๙.๒ นิ่วทีไ่ ตหรือท่อไต
๙.๓ องคชำติถกู ตัดหรือขำด
๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กำมโรค
๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงฉีดหรือทำสิ่งผิดธรรมชำติที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงกำรฉีดสำรน้ำมันหรือสำรสังเครำะห์อนื่ ใด เข้ำไปในอวัยวะอื่นใด
ในร่ำงกำย
๙.๙ หนังหุ้มปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเว้นจะได้รบั กำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รบั กำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
/๑๐. ระบบ…
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-------------------------------------------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)
- ให้ใช้กำรตรวจทำงคลินิกและประวัติกำรรักษำ โดยไม่จำเป็นต้องเจำะ
Thyroid Function Test เว้นแต่หำกอำกำรไม่ครบ ให้ยืนยัน ผล
กำรวินิจฉัยด้วยกำรเจำะ Thyroid Function Test ได้
๑๑.2 โรคเก๊ำท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจำกต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ (MYXEDEMA)
- รวมถึงเต้ำนมผิดปกติในผู้ชำย (Gynecomastia) และควำมผิดปกติต่ำง ๆ
ซึ่งเกิดจำกควำมผิดปกติทำงฮอร์โมนทำงร่ำงกำย
๑๑.4 เบำหวำน
๑๑.๕ ร่ำงกำยโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
๑๑.๖ โรคอ้วนพี (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีควำมหนำของร่ำงกำย (BODY MASS INDEX)
ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND
BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย
- โรคโลหิตจำง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่ำ 9 g/dl ในผู้หญิง
และน้อยกว่ำ 10 g/dl ในผู้ชำย หรือ
- ควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) พบควำมผิดปกติของลักษณะ
เม็ดเลือดแดง (Abnormal Red Blood Cell Morphology) ขนำดของ
เม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่ำ 60 fl ทั้งนี้ให้อยู่ในกำรวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
/๑๑.๘ โรคติดเชือ้ ...

27

ผนวก ข
หน้ำ 12 ใน 12 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
-------------------------------------------๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
๑๑.๘.๒ โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะรำด หรือรองพื้น (YAWS)
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์ และ/หรือ ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่รำ้ ยที่มขี นำดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ำยไม่ว่ำจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ
------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ดุสกร ยุวนำกร )
ผู้บงั คับกำรอำนวยกำร สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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ผนวก ค
หนำ้ 1 ใน 1 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
-------------------------------------------หน่วยที่รับผิดชอบในการจัดสถานที่สอบข้อเขียนในพื้นที่ต่าง ๆ
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2565
1) ส่วนกลาง สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร อำคำร 8 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2205 1215 หรือ 0 2205 1054 เว็บไซต์ www.ict.police.go.th
2) ตารวจภูธรภาค 1 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลหนองยำว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3622 5225 www.policetraining1.org
3) ตารวจภูธรภาค 2 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบลบ้ำนสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3827 8201 www.policetraining2.com
4) ตารวจภูธรภาค 4 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภำพ
ตำบลในเมือ ง อ ำเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น 40000 หมำยเลขโทรศัพ ท์ 0 4346 5739
หมำยเลขโทรสำร 0 4346 5745 www.training.p4.police.go.th
5) ตารวจภูธรภาค 5 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13 ถนนลำปำง - เชียงใหม่
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ ำ งฉั ต ร จั ง หวั ด ล ำปำง 52190 หมำยเลขโทรศั พ ท์ 0 5482 9882
หมำยเลขโทรสำร 0 5482 9883 www.ptcr5.com
6) ตารวจภูธรภาค 8 โดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล
ตำบลมะขำมเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 7740 542๓ - 4
www.school8.education.police.go.th
หมายเหตุ สถำนที่จัดสอบข้อเขียนจะแจ้งให้ทรำบตำมกำหนดกำรในประกำศรับสมัคร
---------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ดุสกร ยุวนำกร )
ผู้บงั คับกำรอำนวยกำร สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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ผนวก ง
หน้ำ ๑ ใน 2 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
-------------------------------------------1. รายละเอียดการให้รหัสหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดสถานที่สอบข้อเขียนในพื้นที่ต่าง ๆ
และรหัสประจาตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ
หน่วยที่ประกาศ

รหัสหน่วยจัดสถานที่

รับสมัครสอบ

นั่งสอบ

สทส.

รหัสสายสอบ

สทส. = 17

ทส.72

ภ.1 = 01

ทส.72

ภ.2 = 02

ทส.72

ภ.๔ = 04

ทส.72

ภ.๕ = 05

ทส.72

ภ.8 = 08

ทส.72

หมายเหตุ

ตัวอย่าง รหัสประจาตัวสอบ (รหัสประจำตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป็น เลข ๒ หลักแรก คือ หน่วยจัดสถำนที่นั่งสอบ
เลขหลักที่ ๓ – ๔ คือ รหัสสำยสอบ และเลข ๕ หลักหลัง คือ กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์กำหนดให้
ผู้สมัครสอบแต่ละคน)

017201234

177202022
หน่วยจัดสถำนที่นงั่ สอบ

หน่วยจัดสถำนที่นงั่ สอบ

สทส.

ภ.1

สำยสอบ ทส.72
กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครสอบแต่ละคน

สำยสอบ ทส.72
กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์
กำหนดให้ผู้สมัครสอบแต่ละคน

/2. ตัวอย่ำง…
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ผนวก ง
หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
-------------------------------------------2. ตัวอย่างบัตรประจาตัวสอบ ของผูส้ มัครสอบสาย ทส.72

-------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ดุสกร ยุวนำกร )
ผู้บงั คับกำรอำนวยกำร สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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ผนวก จ
หน้ำ 1 ใน 2 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
-------------------------------------------การยื่นหลักฐานเอกสาร
หลักฐานฉบับจริงและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (รอบสอง) ต้องนามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชำชน (ที่ไม่หมดอำยุ)
2. บัตรประจำตัวสอบ จานวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้ำนฉบับปัจจุบนั หรือหลักฐำนอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้ำนตำมที่ทำงรำชกำรออกให้
4. ปริญ ญำบั ต ร หรือ หลั ก ฐำนแสดงคุ ณ วุฒิ ป ริญ ญำตรี หรือ หนั งสื อ รับ รองคุ ณ วุ ฒิ
ที่สถำนศึกษำออกให้ โดยต้องมีข้อควำมระบุกำรสำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร
จำกสภำมหำวิ ท ยำลั ย หรือ สภำสถำบั น ของสถำนศึ ก ษำนั้ น ๆ ภำยในวัน สุ ด ท้ ำยของกำรรับ สมั ค ร
พร้ อ มส ำเนำ จ านวน ๓ ฉบั บ หำกเป็ น ภำษำต่ ำ งประเทศให้ แ ปลเป็ น ภำษำไทยด้ ว ยตนเองหรื อ
จำกสถำบันกำรศึกษำที่สำเร็จก็ได้ พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
5. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ และหำกเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้แปลเป็นภำษำไทยด้วยตนเอง หรือจำกสถำนศึกษำที่สำเร็จก็ได้ จานวน ๓ ฉบับ
6. หลักฐำนอื่น ๆ ถ้ำมี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชือ่ สกุล เป็นต้น พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
7. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้ำระบบอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ำยประกำศ
รับสมัคร) เขียนรำยละเอียดด้วยลำยมือของตนเอง ตามผนวก ฌ ท้ายประกาศนี้ จานวน 1 ฉบับ
8. หลักฐำนทำงทหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ แยกเป็น
8.๑ ทหำรกองหนุ น ให้ใช้สมุด หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับ สมุด
ประจำตัวทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญำตลำ แบบ 2 ที่อนุญำตให้ลำระหว่ำงรอรับ สด.๘
8.๒ ทหำรกองเกินที่ผ่ำนกำรตรวจเลือกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร
ให้ ใช้ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร (แบบ สด.๔๓)
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจเลือก (อำยุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2565 หรือที่จะต้องเข้ำรับ
กำรตรวจเลือกทำงทหำร ในปี พ.ศ. 2566) ให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์จะต้อง
เข้ำ รับ กำรตรวจเลือ กทำงทหำร ในเดือ น เมษำยน พ.ศ. 2565 หรือ ผู้ที่ไ ด้รับ สิท ธิ ผ่อ นผัน แล้ว
หรืออยู่ระหว่ำงกำรผ่อนผันเข้ำรับกำรตรวจเลือกเพื่อเข้ำรับรำชกำรทหำร ไม่รับสมัครสอบ
8.๓ ผู้สำเร็จกำรศึกษำวิชำทหำรชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
1) หนั งสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหำรกองหนุ น
ประเภทที่ ๑ หรือ
2) หนั งสื อสำคั ญประจ ำตั วแสดงวิทยฐำนะแสดงว่ำได้ ส ำเร็จกำรฝึ กวิชำทหำร
ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐำนประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจำกำรและเลขเครื่องหมำย
แสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว
/ในกรณี…
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ผนวก จ
หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
-------------------------------------------ในกรณีหนังสือประจำตัวแสดงวิทยฐำนะดังกล่ำวข้ำงต้น ยังไม่มีหลักฐำนประทับ
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจำกำร และเลขเครื่องหมำยแสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑
ให้มีหนังสือรับรองจำกผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ำขึ้นไปที่มีหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรนำปลดเป็นกองหนุน
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่ำอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรนำปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน
9. หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ ท้ายประกาศนี้ จานวน ๑ ฉบับ (ให้เข้ำระบบอินเทอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ของผู้รับรอง จานวน ๑ ฉบับ
หลักฐานเอกสารตามข้อ 3 – 6 และข้อ 8 (8.1 – 8.3) ต้องน าหลักฐานฉบับจริงไป
แสดงให้ ครบถ้วน ทั้ งนี้ ส าเนาหลั กฐานเอกสารทุกฉบั บ ที่น ามายื่น กับ เจ้าหน้ าที่ ให้ ผู้สมัค รสอบ
เขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อไว้ สาหรับหลักฐานเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที
หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
สำหรับหลักฐำนเอกสำรทุกฉบับที่ผู้สมัครสอบยื่นไว้กับเจ้ำหน้ำที่ ถือเป็นเอกสิทธิของ
สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่จะดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่เห็นสมควร
ผู้ ส อบผ่ ำ นข้ อ เขี ย นหำกไม่ น ำหลั ก ฐำนเอกสำรไปยื่ น ตำมวั น เวลำ และสถำนที่
ที่กำหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในกำรเข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
กำหนดกำรยื่น หลัก ฐำนเอกสำรเพิ่ม เติม ตำมที่ร ะบุข้ำ งต้น ในผนวกนี้ จะประกำศ
พร้อมกับกำรประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำทดสอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ งที่สมัครสอบตรงตำมที่ประกำศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและ
แสดงหลักฐำนตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัครสอบไม่มำยื่นหลักฐำนเอกสำรตำมวัน เวลำ หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในกำรเป็นผู้ได้รับคัดเลือก
หรือผูไ้ ด้รับคัดเลือกสำรอง แล้วแต่กรณี และหำกมีกำรตรวจพบว่ำมีกำรนำเอกสำรปลอมมำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่
จะต้องถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ดุสกร ยุวนำกร )
ผู้บงั คับกำรอำนวยกำร สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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-------------------------------------------วิธีการคัดเลือก
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธสี อบข้อเขียน
วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 150 ข้อ 150 คะแนน
ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง มีรำยละเอียดวิชำสอบ ดังนี้
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
จำนวน 75 ข้อ
ทดสอบควำมรู้เ กี ่ย วกับ งำนไฟฟ้ำ และอิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ บื ้อ งต้น งำนวิท ยุห รือ
งำนโทรคมนำคมเบื้องต้น และระบบกำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำย
๑.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
จำนวน 10 ข้อ
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
๑.3 ความสามารถทัว่ ไป
จำนวน 30 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล ควำมคิดเชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือ
ปั ญ หำทำงสั ง คมหรื อ ทำงเศรษฐกิ จ หรื อ ทำงอื่ น ที่ เหมำะสม กำรคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล ประกอบด้ ว ย
กำรใช้เหตุ ผลเชิงตรรกะ อุ ปมำอุป ไมย อนุก รมและมิติสัม พั นธ์ ควำมสำมำรถในกำรคิด เชิ งจำนวน
ประกอบด้วย คณิตศำสตร์พื้นฐำน ได้แก่ กำรคำนวณขั้นพื้นฐำน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์
กำรแก้สมกำรและอสมกำร เซต ตรรกศำสตร์ ควำมน่ำจะเป็น และสถิติพื้นฐำน ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่
ตำรำง กรำฟ กำรหำค่ำกลำง และกำรวัดกำรกระจำย
๑.4 ภาษาไทย
จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำและควำมเข้ำใจภำษำ ได้แก่ ทักษะกำรใช้ภำษำ
ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรใช้ถ้อยคำ สำนวน กำรใช้คำให้ตรงกับ
ควำมหมำย กฎเกณฑ์และควำมนิยม กำรจับใจควำม วิเครำะห์ควำม สรุปควำม หรือตีควำมจำกข้อควำมสั้น ๆ
หรือจำกบทควำม กำรพิจำรณำเลือกใช้ภำษำในงำนเขียนรูปแบบต่ำง ๆ
๑.5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 15 ข้อ
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรอ่ำนเพื่อจับใจควำม (Reading Comprehension) คำศัพท์
(Vocabulary) โครงสร้ำงของประโยคต่ำง ๆ (Structure) หลักไวยำกรณ์ (Grammar) และกำรสนทนำ
(Conversation) เป็นต้น
หมำยเหตุ ขอบเขตวิชำที่ใช้ในกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้วยวิธีสอบข้อเขียนนั้ น
จะใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่ำนั้น
/2. กำรทดสอบ...

34

ผนวก ฉ
หน้ำ 2 ใน 3 หน้ำ
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-------------------------------------------2. การทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง
2.1 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิตจำกคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดไว้ ถือว่ำผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดไว้ ถือว่ำไม่ผ่าน
และผลกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
2.2 สอบสัมภำษณ์ จะเป็นกำรประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่
ที่จะบรรจุแต่งตั้งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอื่น
ของผู้เข้ำสอบและจำกกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ อำจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำน
ต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่และควำมรู้ในเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัย
แห่งชำติควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ รูปร่ำง ลักษณะท่ำทำง ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ควำมสมบูรณ์
ของร่ำงกำยควำมองอำจ ว่องไว คุณลักษณะและทัศนคติเหมำะสมในกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ บุคลิกภำพ
อย่ำงอื่นตำมควำมเหมำะสมที่จะเป็นตำรวจ จริยธรรมและคุณธรรม กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสน์
กษัตริย์ ทัศนคติต่อวิชำชีพตำรวจ หน้ำที่พลเมือง ควำมสำมำรถในกำรโต้ตอบ กำรตอบคำถำมตรงประเด็น
กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ ำที่ ต ำรวจ เป็ น ต้ น โดยถื อ เป็ น เกณฑ์ ก ำรตั ด สิ น ว่ ำ ผู้ ที่ ค ณะกรรมกำรสอบสั ม ภำษณ์ เห็ น ว่ ำ
เหมำะสมจึงจะถือว่ำผ่าน ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำไม่เหมำะสมจะถือว่ำไม่ผ่าน
2.3 กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ำมีคุณสมบัติประวัติ
และควำมประพฤติหรือชื่อเสียงเหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรตำรวจถือว่ำผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป คุณ สมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เห็ นว่ำ
มีคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรตำรวจถือว่ำไม่ผ่าน
สำหรับ ผู้ที่มีป ระวัติท ำงคดีอ ำญำ หรือ ต้อ งหำคดีอ ำญำ สำนัก งำนตำรวจแห่ง ชำติ
มีคำสั่งที่ 561/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจกรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
และคณะกรรมกำรดำเนิ น กำรคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่ ง
จะพิ จำรณำจำกข้อเท็จจริงและพฤติก ำรณ์ แห่งกำรกระท ำควำมผิด ว่ำเป็น ผู้ป ระพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งควำมน่ำรังเกียจของสังคมและเกียรติของข้ำรำชกำรตำรวจ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติว่ำด้วยแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
/กรณี...
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-------------------------------------------กรณี เ ป็ น ผู้ ป ระพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ บกพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี พ.ศ. 2557 โดยจะนำผลทำงคดี
ในชั้น พนั กงำนสอบสวนที่ มี กำรด ำเนิ น คดี สิ้น สุด ในชั้น พนัก งำนสอบสวนแล้ ว หรือ พนัก งำนอัย กำร
ที่มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศำลที่มีคำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมำเป็นหลักกำรและข้อมูล
ที่สำคัญเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้วแต่กรณี
ผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามที่กาหนดจะได้ คะแนน 10๐ คะแนน
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ดุสกร ยุวนำกร )
ผู้บงั คับกำรอำนวยกำร สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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---------------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
และการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2565
(กลุ่มงานเทคนิค)
๑. ระเบียบการปฏิบัติตัวทัว่ ไป
๑.๑ อุปกรณ์ที่นาเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป สำหรับระบำยกระดำษคำตอบ
ปำกกำลูกลื่นสีน้ำเงิน บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชำชน เท่ำนั้น ส่วนยางลบทางหน่วยสอบ
จะเป็นผู้จัดเตรียมให้
๑.๒ ห้ำมนำอำวุธ กระดำษหรือตำรำ เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสำร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ทุกชนิ ด เครื่องประดับต่ำง ๆ เช่น นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เป็นต้น
อุปกรณ์ทำด้วยโลหะทุกชนิดหรือสิ่งของอื่นใดที่นอกเหนือ จำกข้อ ๑.๑ เข้ำในอำคำรสอบหรือห้องสอบ
หรือพื้น ที่ห วงห้ำมหรือเขตรักษำควำมปลอดภั ยโดยเด็ดขำด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้
ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้วหำกมีกำรตรวจค้นพบ ถือว่ำเจตนำทุจริตในกำรสอบ
๑.๓ กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบ โดยกาหนดให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปกและกระดุม
กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา และให้เตรียมหน้ากากอนามัย (Mask) ไปใส่ในการเข้าสอบข้อเขียนทุกคน
๑.๔ กำรประกำศรำยชื่อให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ และสถำนที่สอบและผังที่นั่งสอบ
คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบจะแยกประกำศเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
๑.๔.1 วัน เวลำดำเนินกำรจะประกำศเฉพำะรำยชื่อผู้ให้เข้ำสอบข้ อเขียน วัน เวลำ
และสถำนที่สอบ ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org
๑.๔.2 ก่อนวันสอบข้อเขียน 1 วัน จะประกำศรำยชื่อให้เข้ำสอบข้อเขียนพร้อมทั้ง
วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อำคำร และห้องสอบ/แถวสอบ โดยละเอียดให้ทรำบอีกครั้ง
ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org และที่สถำนที่สอบข้อเขียนอีกส่วนหนึ่ง
ทั้ งนี้ ให้ ผู้ สมั ครสอบตรวจสอบข้ อมู ลกำรประกำศดั งกล่ ำว ตำมข้ อ 1.4.1 – 1.4.2
ให้ชัดเจน
/1.5 ในกรณี…
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-------------------------------------------๑.๕ ในกรณีที่มีปัญหำใด ๆ เช่น หำห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีที่นั่งสอบ เนื่องจำกไม่ปรำกฏ
รหัสประจำตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ ให้รีบติดต่อกองอำนวยกำรประจำสนำมสอบนั้น ๆ ก่อนเวลำ
เรียกเข้ำห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.6 ผู้มำเข้ำสอบทุกคนต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยตั้งแต่
37.5 องศำเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่อยู่ในสภำวะสุ่มเสี่ยง กำหนดให้ต้องนั่งสอบข้อเขียนที่ห้องสอบสำรอง
ตำมที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือเป็นไปตำมแนวทำงป้องกันกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่กำหนด
๑.7 ในกำรเข้ำสอบผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงตนให้ถูกต้องโดยแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับ
บัต รประจำตัว ประชำชน โดยบัต รดัง กล่า วนั้น ต้อ งไม่ห มดอายุ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.8 เมื่อเริ่มเวลำสอบแล้วผู้เข้ำสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบเพื่อทำข้อสอบตลอดระยะเวลำสอบ
จะไม่ อ นุ ญ ำตให้ ผู้ เข้ ำสอบออกจำกห้ อ งสอบจนกว่ ำจะหมดเวลำสอบ ยกเว้ น กรณี ฉุ ก เฉิ น อย่ ำงยิ่ ง
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่จะทำให้เกิดปัญหำภำยในห้องสอบให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม
จะถูกปรับให้สอบตก
๒. การสอบข้อเขียน
๒.๑ กาหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 13.3๐ น. ถึงเวลา 16.30 น. (ใช้เวลาทาข้อสอบ
3 ชั่ ว โมง) ทั้ ง นี้ ผู้ เ ข้ า สอบต้ อ งเข้ า ห้ อ งสอบ ในเวลา 11.30 น.หรื อ ตามที่ ห น่ ว ยสอบกาหนด
เพื่อ ดำเนิน กำรตรวจพิสูจ น์ตัว บุค คลและแนะนำกำรระบำยรหัส ชุด ข้อ สอบในกระดำษคำตอบ
สาหรับผู้มาภายหลังจากเวลา 13.15 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
๒.๒ ปฏิบตั ิตำมคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้ำห้องสอบ หรือเจ้ำหน้ำทีค่ ุมสอบโดยเคร่งครัด
๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ำมพูด หรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก
และไม่ออกจำกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของหัวหน้ำห้องสอบหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยห้องสอบ
๒.๔ ห้ำมสูบบุหรี่ในห้องสอบ
2.5 ขณะสอบข้อเขียน เจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะมีกำรตรวจค้นตัวผู้เข้ำสอบตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรทุจริตสอบโดยตลอดจนกว่ำจะเสร็จสิน้ ภำรกิจกำรตรวจค้นดังกล่ำว
/๒.6 จะเริ่มลงมือ…
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-------------------------------------------๒.6 จะเริ่มลงมือทำข้อสอบได้ เมื่อหัวหน้ำห้องสอบสัง่ ให้ลงมือสอบแล้ว
๒.7 เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจำกโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลำสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่
สั่งให้หยุดทำปัญหำข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้ำหน้ำที่จะเดินมำรับกระดำษคำตอบและปัญหำข้อสอบคืนแล้ว
ให้ผู้เข้ำ สอบลงชื่อ ส่งกระดำษคำตอบและปัญ หำข้อ สอบ รวมทั้ง เขีย นเลขรหัส ชุด ข้อ สอบในบัญ ชี
ถ้าไม่ลงชื่อเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ
๒.8 ปัญ หาข้อ สอบเป็น ลิข สิ ท ธิ์ข องสานัก งานตารวจแห่ง ชาติ (สานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) ห้ามนาปัญหาข้อสอบทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนหรือคัดลอกออกนอกห้องสอบ
เป็ น อั น ขาดต้ องส่ งคื น ปั ญ หาข้ อสอบให้ ค รบทั้ งชุ ด ทุ กหน้ าและทุ กแผ่ น ผู้ ใดฝ่ าฝื น จะมี ความผิ ด
ทางกฎหมายและจะพิจารณาให้หมดสิทธิในการสอบ
๓. ห้ามกระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบและต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายกาหนด แล้วแต่กรณี ได้แก่
๓.๑ นำตำรำหรือเอกสำรอื่นใดเข้ำห้องสอบ นำหรือพยำยำมนำปัญหำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
๓.๒ พูด ถำม ให้สัญญำณใด ๆ หรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก
๓.๓ ดู หรือพยำยำมดูคำตอบจำกผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคำตอบของตน
๓.๔ ไม่เชื่อฟังคำแนะนำ คำตักเตือน หรือคำสั่งของเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้ำสอบหรือเข้ำสอบแทนผู้อื่นโดยใช้บัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวประชำชน
ซึ่งไม่ถูกต้อง เพื่อทำให้สำคัญผิดว่ำตนเป็นบุคคลที่เข้ำสอบแทน
๓.๖ ระบำยรหัสในกระดำษคำตอบโดยใช้รหัสของผู้อื่นโดยมีเจตนำทำข้อสอบแทนบุคคลผู้นั้น
หรือนำเอำกระดำษคำตอบของผู้อื่นมำทำแทน
๓.๗ นำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือสิ่งของต้องห้ำม
ตำมที่ ระบุ ในข้อ ๑.๒ เข้ำไปในห้ องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ ำมหรือ เขตรัก ษำควำมปลอดภั ย
ของสนำมสอบข้อเขียนโดยมีเจตนำที่จะใช้ในกำรทุจริต เช่น เครื่องมือสื่อสำร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคำนวณเลข นำฬิกำคำนวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
๓.๘ พฤติกำรณ์อื่นใดซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่ำผู้เข้ำสอบมีเจตนำทุจริตในกำรสอบ เช่น ฝ่ำฝืนคำสั่ง
หรือคำแนะนำตักเตือนของผู้คุมสอบ ไม่ให้ควำมร่วมมือกับผู้คุมสอบในกำรตรวจค้นตัว หรือพฤติกำรณ์อื่น ๆ
ซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่ำน่ำจะมีเจตนำทุจริต เป็นต้น
/4. กำรกรอกข้อมูล…
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-------------------------------------------4. การกรอกข้อมูลผู้เข้าสอบและการระบายกระดาษคาตอบ
๑) ตัวอย่ำงกระดำษคำตอบ

/๒) ตัว อย่ ำ ง...
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-------------------------------------------๒) ตัวอย่ำงกำรนำเลขรหัสชุดข้อสอบที่ปกปัญหำข้อสอบ มำระบำยลงในกระดำษคำตอบ
ตำมช่องที่กำหนด

/๔.๑ เมื่อได้รบั …
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-------------------------------------------๔.๑ เมื่อได้รับ แจกกระดำษคำตอบแล้วให้ต รวจดูควำมเรียบร้อยของกระดำษคำตอบ
โดยทันทีว่ำมีรอยด่ำงดำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขำด หรือไม่ หำกกระดำษคำตอบมีรอยด่ำงดำ สกปรก
หรือย่นยับ ฉีกขำด ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบทรำบเพื่อขอเปลี่ยนและให้รอคาชี้แจงในกำรทำควำมเข้ำใจ
กำรระบำยรหัสประจำชุดข้อสอบให้ชัดเจน
๔.๒ ให้ตรวจดูว่ำคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ – ชือ่ สกุล และเลขที่ระบำยในช่องรหัสประจำตัวสอบ (9 หลัก)
ในกระดำษคำตอบหน้ำแรกถูกต้อง ตรงกับรหัสประจำตัวสอบของผู้เข้ำสอบหรือไม่ หำกไม่ถูกต้องให้แจ้ง
เจ้ำหน้ำที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดำษคำตอบสำรองใหม่เพื่อดำเนินกำรให้ ถูกต้อง ผู้เข้าสอบจะต้องใช้
กระดาษคาตอบที่มีการระบายเลขรหัสประจาตัวสอบ (9 หลัก) ไว้ให้แล้วซึ่งตรงกันกับรหัสประจาตัวสอบ
ของตนหรือต้องเป็นกระดาษคาตอบสารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น หากใช้กระดาษคาตอบ
ไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
4.3 กรณี ใช้กระดาษคาตอบส ารอง ให้ใช้ปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงินเท่ำนั้ นกรอกข้อควำม
ลงในช่องว่ำงในกระดำษคำตอบหน้ำแรกด้ำนบน ได้แก่ 1) คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ – ชือ่ สกุล 2) เลขประจำตัวประชำชน
(13 หลัก) 3) สถำนที่สอบ 4) ห้ องสอบ 5) วันที่ สอบ 6) รหัสประจำตัวสอบ (ตัวเลข 9 หลัก)
และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (ตัวเลข 8 หลัก) แล้วให้ใช้เฉพำะดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบำยรหัสประจำตัวสอบ
และรหั ส ชุ ด ข้ อ สอบในช่ อ งวงกลมที่ ก ำหนดตำมตั ว อย่ ำ งค ำแนะน ำที่ แ สดงไว้ ใ นกระดำษค ำตอบ
(คือระบำยให้ดำเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังกำรระบำยรหัสประจำตัวสอบ โดยเฉพำะเลข 0
และเลข 1 ซึ่ ง ในวงกลมที่ ใ ห้ ร ะบำยรหั ส ประจ ำตั ว สอบแต่ ล ะช่ อ ง(หลั ก ) นั้ น จะเริ่ ม ต้ น ที่ เลข 0
และเรียงจำกบนลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง(หลัก) ทั้ง 9 ช่อง (9 หลัก) และเมื่อดำเนินกำร
กรอกข้อมูลและระบำยรหัสประจำตัวสอบเสร็จสิ้น ต้องยกมือให้เจ้ำหน้ำที่คุมสอบตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของชื่อ – ชื่อ สกุล ผู้เ ข้ำ สอบพร้อ มลงลำยมือ ชื่อ ของเจ้ำหน้ำ ที่คุม สอบในช่องเจ้ำหน้ ำที่คุม สอบไว้
แต่หำกเป็นกำรระบำยรหัสประจำตัวสอบ และ/หรือรหัสชุดข้อสอบผิด จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ
ของผู้เข้ำสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน
๔.4 ใช้ ป ำกกำลู ก ลื่ น สี น้ำเงิ น เท่ ำ นั้ น เพื่ อ ลงลำยมื อ ชื่ อ ในช่องที่กำหนด
๔.5 ห้ำมขีด เขีย นสิ่งใดลงในกระดำษคำตอบนอกจำกที่กำหนดไว้ ห้ำมพับ หรือ ทำให้
กระดำษคำตอบมีรอยด่ำงดำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขำด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดำษคำตอบให้โดยถือว่ำ
เป็นกระดำษเสีย
/5. กำรปฏิบตั ิ…
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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 ที่ด้ำนล่ำงซ้ำยมือ และให้นำเลข 8 หลักดังกล่ำว มำระบำยลงในช่องที่กำหนดในกระดำษคำตอบ
ให้ถูกต้องตรงกัน (ลักษณะเดียวกันกับกำรระบำยรหัสประจำตัวสอบ) ด้วยดินสอดาเบอร์ 2B ขึ้นไป
ให้ระมัดระวังกำรระบำยรหัส โดยเฉพำะเลข 0 และเลข 1 อำจผิดพลำดได้ง่ำย ซึ่งในแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้น
ที่เลข 0 และเรียงจำกบนลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 หำกระบำยผิดหรือระบำยผิดแล้วลบไม่สะอำด
เพื่อระบำยใหม่ แล้วเครื่องตรวจไม่ตรวจให้คะแนน ถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดระเบียบกำรสอบข้อเขียน
โดยจะถือว่ำกระดำษคำตอบนั้นเสียและถือว่ำสอบตก
5.1.3 ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ปัญหำข้อสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
ให้ตรวจดูว่ำชุดปัญหำข้อสอบที่ได้รับแจกมีควำมสมบูรณ์และมีปัญหำข้อสอบ คำถำม คำตอบ ครบถ้วนหรือไม่
มีข้อควำมที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ หำกพบสิ่งใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนข้อสอบชุดใหม่
เมื่อมีคำสั่งให้ลงมือสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่เปลี่ยนข้อสอบให้โดยเด็ดขำด เพรำะถือว่ำได้ให้เวลำ
ตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือทำข้อสอบ และให้อ่ำนคำแนะนำที่หน้ำปกของปัญหำข้อสอบให้เข้ำใจครบถ้วน
ก่อนเริ่มลงมือทำข้อสอบ
5.1.4 ขณะตอบปัญหำข้ อสอบ หำกมีกรณีสงสัยว่ำคำถำมหรือคำตอบในปัญหำข้อสอบ
ข้อใดจะผิดพลำด บกพร่องหรือไม่ครบถ้วน ฯลฯ ไม่ต้องถำมเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ แต่ให้ตอบลงไปตำมที่เห็นสมควร
ห้ามเว้นว่างไว้ ในกรณีนี้ทางคณะกรรมการดาเนินการสอบที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาให้คะแนนคาถามข้อนั้น
แก่ผู้เข้าสอบทุกคน
5.2 ในกำรตอบปัญหำข้อสอบให้ใช้ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบำยในข้อวงกลมเล็กที่เห็นว่ำ
ถูก ต้ อ งที่ สุ ด เพี ย งข้ อ เดี ย ว โดยให้ ระบำยให้ ด ำเข้ม เต็ ม วงแต่ อย่ ำให้ ล้ ำออกไปนอกวง หำกต้ อ งกำร
เปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยำงลบอย่ำงอ่อนจนสะอำดจริง ๆ แล้วระบำยใหม่ กรณีที่ระบำยเต็มวงในช่องคำตอบ
แต่ไม่ดำเข้มพอไม่ว่ำจะมีสำเหตุจำกกำรที่ผู้เข้ำสอบไม่ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ขึ้นไปหรือใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ขึ้นไป
แต่เป็นเพรำะระบำยไม่ดำเข้มพอ และทำให้เครื่องตรวจกระดำษคำตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้งหมดหรือแต่บำงข้อ
คณะกรรมกำรประมวลผลกำรสอบจะถือผลคะแนนตำมที่เครื่องตรวจได้ตรวจให้คะแนนแม้ในบำงข้อ
ผู้เข้ำสอบจะเลือกและระบำยคำตอบถูกต้องก็ตำม
/5.3 เมื่อเจ้ำหน้ำที่...
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-------------------------------------------5.3 เมื่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดำษคำตอบหรือปัญหำข้อสอบ
ให้อีกโดยเด็ดขำด
5.4 ในระหว่ำงเวลำทำข้อสอบหัวหน้ำห้องสอบมีอำนำจสั่งให้ผู้เข้ำสอบหยุด ทำข้อสอบ
และลุกขึ้นยืนได้ตำมช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม ส่วนเจ้ำหน้ำที่คุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ห้องสอบเห็ น ว่ำผู้เข้ำสอบรำยใดมีอำกัปกิริยำหรือพฤติกรรมต้องสงสัย สำมำรถให้ผู้เข้ำสอบรำยนั้ น
หยุดทำข้อสอบและขอตรวจค้นตัว ตรวจดูปัญหำข้อสอบและกระดำษคำตอบได้ตำมควำมเหมำะสม
โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรรบกวนหรือล่วงเกินเวลำในกำรทำข้อสอบของผู้เข้ำสอบรำยนั้นแต่อย่ำงใด
5.5 กรณีที่ผู้เข้ำสอบทำข้อสอบโดยใช้ปัญหำข้อสอบและ/หรือกระดำษคำตอบที่ไม่ใช่ของตน
จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสอบเอง และถือว่ำหมดสิทธิในกำรสอบครั้งนี้หรือถือว่ำมีพฤติกำรณ์
ทุจริตในกำรสอบตำมที่กำหนดในข้อ 3.6 โดยในกำรตรวจกระดำษคำตอบ คณะกรรมกำรตรวจกระดำษคำตอบ
จะยึดถือผลกำรตรวจกระดำษคำตอบตำมเครื่องตรวจกระดำษคำตอบตรวจให้เท่ำนั้น ผู้เข้ำสอบจะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้ หรือหำกเป็นกรณีเจตนำทุจริตสอบจะดำเนินกำร
ตำมข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่ำสอบตกทุกวิชำ
5.6 กรณีที่เครื่องตรวจกระดาษคาตอบไม่สามารถตรวจกระดาษคาตอบได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ว่าเป็นรหัสของชุดข้อสอบชุดใด เนื่องจากความบกพร่องในการระบายรหัส
ของผู้ เข้ า สอบไม่ ว่ าด้ ว ยประการใดก็ ต าม จะถื อ ว่ า กระดาษค าตอบนั้ น เสี ย เกิ ด จากการกระท า
ของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็นผู้สอบตก และในกรณีที่ความบกพร่องในการระบายรหัสดังกล่าว
เป็ น เหตุ ให้ เครื่อ งตรวจกระดาษค าตอบไม่ ส ามารถตรวจให้ ค ะแนนข้ อ สอบทั้ งหมดหรือ บางข้ อ
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคาตอบ จะถือผลการตรวจกระดาษคาตอบ
ตามที่เครื่องตรวจกระดาษคาตอบตรวจให้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผล
ไว้เป็นหลักฐาน
5.7 ในกำรตรวจกระดำษคำตอบผู้ ดำเนิ น กำรสอบจะถื อ ผลคะแนนตำมผลกำรตรวจ
ของเครื่องตรวจกระดำษคำตอบเท่ำนั้น ส่วนกำรดำเนินกำรตรวจกระดำษคำตอบโดยบุคคลจะเป็น
กำรตรวจสอบเครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
6. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
6.1 ในวันตรวจร่ำงกำย ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชำชน
โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชดั เจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
6.2 กำรแต่งกำยและกำรเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่ำงกำยให้เป็นไปตำมที่กำหนด และ
ให้เตรีย มหน้ำ กำกอนำมัย (Mask) ใส่ม ำด้ว ยทุก คน ทั้ง ในขั้น ตอนกำรตรวจร่ำ งกำยและขั้น ตอน
กำรทดสอบสุขภำพจิต
/6.3 ในขั้นตอน...
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-------------------------------------------6.3 ในขั้นตอนกำรเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต ห้ำมนำ โทรศัพท์มือถือ
หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไปเด็ดขำด หำกตรวจพบทำงคณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจ จะพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเข้ำรับตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต
6.4 ให้ไปเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำม วัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดในประกำศรำยชื่อ
ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ประกำศผลสอบข้อเขียน)
6.5 กรณี ที่ เคยมีประวัติกำรรั กษำโรคหรืออำกำรตำมบั ญชีโรคในผนวก ก และ ผนวก ข ท้าย
ประกาศนี้ มำก่อนและหำยเป็นปกติแล้ว ให้นำเอกสำรหลักฐำนประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับกำรรักษำที่
หำยเป็นปกติดังกล่ำวมำก่อนวันเข้ำตรวจร่ำงกำย แล้วนำมำยื่นในวันรำยงำนตัวเข้ำตรวจร่ำงกำย เพื่อให้ผล
กำรวินิจฉัยกำรตรวจโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของ
ผู้สมัครสอบ
7. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
7.1 ในวันสอบสัมภำษณ์ ทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชำชน
โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่ห มดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชดั เจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
7.2 กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบให้แต่งกำยสุภำพ เช่น เพศชาย ให้สวมเสื้อเชิ้ต แขนยำว
กำงเกงขำยำว (ห้ำมกำงเกงยีนส์) เพศหญิง ให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว กระโปรง และสวมรองเท้ำหุ้มส้น
และให้เตรียมหน้ำกำกอนำมัย (Mask) ใส่มำด้วยทุกคน
7.3 ต้องมำเตรียมพร้อมในกำรเข้ำสอบ ตำมกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ โดยเคร่ง ครัด
7.4 กรณีบัตรประจำตัวประชำชนสูญหำยให้รีบติดต่อกองอำนวยกำรกำรสอบสัมภำษณ์
ก่อนถึงเวลำเรียกสอบสัมภำษณ์ไม่น้อยกว่ำครึ่งชั่วโมง เพื่อพิจำรณำกำรให้สิทธิหรือตัดสิทธิในกำรเข้ำสอบ
สัมภำษณ์ แล้วแต่กรณี
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( ดุสกร ยุวนำกร )
ผู้บงั คับกำรอำนวยกำร สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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สาหรับบุคคลทั่วไป แบบที่ 1
หน้ำ 1 ใน 2 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
แบบหนังสือรับรอง
เขียนที่................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ...................
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................
ตำแหน่ง................................................................สังกัด..............................................................................
เกี่ยวข้องเป็น...............................................................................................................................................
กับผู้สมัครสอบ ขอรับรองว่ำผู้สมัครสอบชื่อ...............................................................................................
รหัสประจำตัวสอบ.....................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร ตำมประกำศรับสมัคร สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย และขอรับรองว่ำผู้สมัครสอบมีวุฒิกำรศึกษำ
ตรงตำมประกำศรับสมัครทุกประกำร พร้อมนี้ได้แนบสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประจำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอำยุ) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องมำด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ ับรอง
(.....................................................)
ตำแหน่ง........................................................
หมายเหตุ ๑. ผู้รบั รองผู้สมัครสอบต้องเป็นข้ำรำชกำรประจำกำร มียศตั้งแต่รอ้ ยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก
เรื ออำกำศเอก ขึ้ น ไป ข้ ำ รำชกำรอั ยกำร ข้ ำ รำชกำรตุ ลำกำร ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ชำนำญงำนขึ้ น ไป ประเภทวิ ช ำกำรระดั บ ชำนำญกำรขึ้น ไป
ประเภทอำนวยกำรหรือประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อควำม
ที่ตนรับรองนัน้ ทุกประกำร
๒. ที่อยู่ของผู้รับรองที่สำมำรถติดต่อได้
บ้ำนเลขที่......................หมู.่ ............ถนน..............................ตรอก/ซอย...........................
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต........................................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ......................โทร. .............................................
๓. ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเทอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตำมแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง
เขียนด้วยลำยมือของตนเอง
......................................................................
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สาหรับข้าราชการตารวจ แบบที่ 2
หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ

ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
หนังสือรับรองข้าราชการตารวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕65
(กลุ่มงานเทคนิค)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง รับรองผู้สมัครสอบคัดเลือก

โทร.

วันที่

.
.
.

เรียน ผูด้ ำเนินกำรคัดเลือก
ด้วย........................................................................................................................
ต ำแหน่ ง/สั งกั ด ........................................................................................... .......ได้ ส มั ค รคั ด เลื อ ก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร พ.ศ. 2565 ในสำยสอบ..................(อักษรย่อ)
รหัสประจำตัวสอบ ..........................................ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้ำรำชกำรตำรวจผู้นี้แล้ว
ขอรับรองว่ ำเป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ วนตำมประกำศส ำนั กงำนเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
ฉบับลง 21 มีนำคม 2565 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิปริญญำตรีทำงวิศวกรรมศำสตร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร พ.ศ. 2565 และขอแจ้งคุณสมบัติและข้อมูล
เกี่ยวกับผู้นี้ ดังต่อไปนี้
1. ปั จ จุ บั น ผู้ ส มั ค รสอบเป็ น ข้ ำรำชกำรต ำรวจชั้ น ประทวนในสั งกั ด ที่ ข้ ำพเจ้ ำเป็ น
ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด
2. ผู้สมัครสอบเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รบั อนุมัตปิ ริญญำบัตร.............................
...................................... สำขำ...........................................สถำนศึกษำ.................................................
เมื่อวันที่................เดือน..........................พ.ศ................ ภำยในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
3. ขอรับรองว่ำ ผู้สมัครมีควำมประพฤติดี มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ
ชั้นสัญญำบัตร และได้แนบเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำพร้อมนี้แล้ว จำนวน .............. แผ่น
4. เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนพิจำรณำทำงวินัยหรือถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำ
กระทำผิดอำญำหรือไม่อย่ำงไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ลงชื่อ .....................................................................
(...................................................................)
ตำแหน่ง .................................................................
(ผูบ้ ังคับบัญชำต้นสังกัด ตำแหน่ง ผกก./หัวหน้ำสถำนีขึ้นไป)
หมายเหตุ ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสั่งพิมพ์ แบบหนังสือรับรอง (กระดาษ A4 สีขาว)
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๑. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล
ประกอบใบสมัครด้วยลำยมือ
ของตนเองและลงลำยมือชื่อ
ต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่
๒. ก่อนยื่นข้อมูลใบสมัครจะต้อง
ตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ
ให้ครบถ้วน และถูกต้อง

แบบบันทึกข้อมูลบุคคล
รหัสประจาตัวสอบ..............................................

เลขประจาตัวประชาชน
ข้อมูล ประกอบการรั บสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ปริ ญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2565
(กลุ่มงานเทคนิค)
-----------------------------------เขียนที่.............................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ...................
เรียน ผูด้ ำเนินกำรคัดเลือก
ตำมที่ ข้ำพเจ้ ำได้ ยื่ น ใบสมัค รคั ด เลื อก เพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ น ข้ำรำชกำรต ำรวจ
ชั้น สัญ ญำบัต ร และข้ำพเจ้ำขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณ สมบัติแ ละ
พื้นฐำนควำมรู้ของข้ำพเจ้ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตัว..........................................................ชือ่ สกุล.....................................................
(หำกเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล ให้นำหลักฐำนมำประกอบ)
ชื่อ – ชื่อสกุล (ภำษำอังกฤษ) ...................................................................................
๒. ชื่อเล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ำมี)...................................................................
๓. สัญชำติปัจจุบัน...........................................สัญชำติเมื่อเกิด........................................
ศำสนำ.........................................................................................................................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตำแหน่ง.....................................................................................
๕. หลักฐำนทำงทหำร......................................................................................................
๖. ภูมิลำเนำตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............หมู่ที่..............ถนน....................................
ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................
ภูมิลำเนำที่อำศัยในปัจจุบันเลขที่...............หมูท่ .่ี .............ถนน...................................
ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกข้อควำมให้ครบทุกช่อง ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขดี เครือ่ งหมำย ( - )
๒. ในช่องทีถ่ ำมว่ำ เคยหรือไม่เคย ให้กรอกข้อควำมว่ำ “เคย” หรือ “ไม่เคย”
/๗. ได้แนบเอกสำร...
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๗. ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้วมำพร้อมนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรของบิดำมำรดำ
และภรรยำ
สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
๘. - บิดำ (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) ......................................................อำชีพ.............................................................................
ตำแหน่ง................................................................สถำนที่ทำงำน................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................โทรศัพท์................................................
เชื้อชำติ................................สัญชำติเมื่อเกิด..................................สัญชำติปัจจุบัน....................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………..…ผลคดี.....................................................................
- มำรดำ (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) ......................................................อำชีพ.............................................................................
ตำแหน่ง.................................................................สถำนที่ทำงำน...............................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................โทรศัพท์............................................
เชื้อชำติ.................................สัญชำติเมื่อเกิด................................สัญชำติปัจจุบัน.....................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................
- ภรรยำหรือสำมี
ชื่อเต็ม....................................ชื่อเดิม (ถ้ำมี)...............................................................
ชื่อสกุลเดิม...........................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน...............................................................
วัน เดือน ปีเกิด....................................................ที่เกิด...............................................................................
เชื้อชำติ.................................สัญชำติเมื่อเกิด................................สัญชำติปัจจุบัน.....................................
อำชีพ..........................................................ตำแหน่ง...................................................................................
สถำนที่ทำงำน............................................ที่อยู่ปัจจุบนั ..............................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี.....................................................................
จังหวัดที่สมรส.............................................................................................................................................
กำรสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่ำย.......................................................................................
หย่ำ เลิกร้ำง...............................................................................................................................................
/๙. ประวัตคิ รอบครัว...
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ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
๙. ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ
- พี่นอ้ งร่วมบิดำ – มำรดำ
(๑) ชื่อ.................................ชือ่ สกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ......................................................................ตำแหน่ง.......................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................
(๒) ชื่อ.................................ชือ่ สกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(3) ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกีย่ วข้องเป็น.......................
อำชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(4) ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(5) ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................
/- ญำติ ...
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- ญำติ (พีน่ ้องของบิดำและมำรดำ)
(1) ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………….ผลคดี............................................................................
(๒) ชื่อ.................................ชือ่ สกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(3) ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ.....................................................................ตำแหน่ง........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี.............................................................................
(4) ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………..ผลคดี..............................................................................
(5) ชื่อ...............................ชื่อสกุล.................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ...................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
สถำนที่ทำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี
สัญชำติ....................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………..ผลคดี..............................................................................

/๑๐. บุคคลที่ติดต่อ...
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๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง ญำติ ผู้บังคับบัญชำ หรือนำยจ้ำง)
(๑) ชื่อ..............................ชือ่ สกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อำชีพ...................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
สถำนที่ทำงำน.............................................................................................................................................
(๒) ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เกีย่ วข้องเป็น.......................
อำชีพ...................................................................ตำแหน่ง..........................................................................
สถำนที่ทำงำน.............................................................................................................................................
(๓) ชื่อ.............................ชื่อสกุล.................................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. ประกอบกำรงำนอื่น ๆ.............................................................................................
สถำนที่ทำงำน.............................................................................................................................................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด.................................โทรศัพท์...................................รำยได้ (ถ้ำมี)..................................................
/๑๔. ประวัติกำร...
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๑๔. ประวัติกำรรับรำชกำร หรือกำรทำงำนที่ผ่ำนมำ (ถ้ำเคยรับรำชกำร หรือทำงำน
มำแล้วหลำยแห่ง ให้ระบุทุกแห่งตำมลำดับก่อนหลัง)
(๑) กระทรวง ทบวง กรม....................................................................................
ชนิดของงำน..........................................................เงินเดือน........................................................................
วัน เดือน ปีที่เข้ำรับรำชกำรหรืองำนที่ทำ.................................................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชำหรือนำยจ้ำง......................................................................................................................
เหตุที่ออก....................................................................................................................................................
๑๕. ควำมรู้พิเศษหรือควำมสำมำรถพิเศษ.......................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๑๖. ถ้ำท ำงำนในสำนักงำนอื่นนอกจำกงำนรำชกำร เคยถูก กล่ำวหำว่ำกระท ำผิ ด
ในทำงงำนอย่ำงใดหรือไม่........................................................กี่ครั้ง..........................................................
เมื่อใด.........................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร..........................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๑๗. ถ้ำรับรำชกำร เคยถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรหรือไม่...........................กี่ครัง้ ...............................เมื่อใด...........................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร.............................................................................................................................
๑๘. เคยถูกกล่ำวหำหรือถูกฟ้องว่ำกระทำผิดอำญำหรือไม่...................กีค่ รั้ง..................
เรื่องอะไร......................................................................เมื่อใด.....................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร..............................................................................................................................
(ถ้ำหำกได้รับกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรกำหนดโทษหรือโทษอย่ำงอื่นรวมทั้งฐำนละเมิดอำนำจศำล
ก็ให้ระบุได้ด้วย)
๑๙. เคยถูกศำลสัง่ พิทักษ์ทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติลม้ ละลำยหรือไม่.............................
เมื่อใด..........................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไม่ตอ้ งคำพิพำกษำให้ล้มละลำย....................................................................................................
๒๐. เคยต้องคำพิพำกษำให้ล้มละลำยหรือไม่..................................................................
เมื่อใด....................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง..........................................................................
ถ้ำพ้นแล้วเมื่อใด..........................................................................................................................................
๒๑. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่....................................กี่เรื่อง................................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด...................................................................
ศำลพิพำกษำอย่ำงไร...................................................................................................................................
/22. เป็นหรือเคย...
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ท้ำยประกำศ สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร ลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65
๒๒. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่ำเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่.....................
...................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยำเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่................................................
ถ้ำเคยประเภทใด........................................................................................................................................
๒๔. เป็น หรือเคยเป็นสมำชิกในองค์กำรหรือสมำคมหรือสโมสรในอดีต บ้ำงหรือไม่
..........................สถำนที่ตั้ง..........................................................................................................................
ออกจำกองค์กำรหรือสมำคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่ เมื่อใด เพรำะเหตุใด.................................................
.................................................................................................................................................................
๒๕. เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง สมำชิกพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมืองใดหรือไม่..........................ชื่อพรรคกำรเมือง....................................................................
สถำนที่ตั้ง....................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นนี้เป็นควำมจริงทุกประกำรและมีคุณสมบัติ
เฉพำะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตำมประกำศรับสมัคร
(ลงชื่อ) ......................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
คาเตือน
๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบหลักฐำนและรับรองตนเองว่ำเป็น ผู้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”
ให้เขียนว่ำ “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี ” ห้ ำมใช้กำร “ - ” ในกรณี ที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมั คร
จะถูกตัด สิท ธิในกำรเป็ น ผู้สอบได้ หากมีกรณี ปลอมหรือ ใช้ห ลั ก ฐานปลอมไปแสดงต่อ เจ้าหน้ าที่
จะถูกดาเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) กำรปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ตำม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547
หรือ กฎ ก.ตร. ว่ำด้ว ยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
แล้วแต่กรณี

