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ประกาศส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวฒุิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  
หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕65 

(กลุ่มงานเทคนคิ) 

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

ด้วยส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ได้มอบหมำยให้ ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ                  
และกำรสื่อสำร ด ำเนินกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือ
เทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕65 ด ำรงต ำแหน่ง                   
ในกลุ่มงำนเทคนิค ท ำหน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร โดยวิธีกำรสอบแข่งขัน 

อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๕๐ และกฎ ก.ตร. 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกหรือกำรสอบแข่งขันบุคคล เพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ (๒) วิธีกำรสอบแข่งขัน และข้อ 3 กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเปน็ข้ำรำชกำรต ำรวจ  
ประกอบกับอนุมัติส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ลงวันที่  22 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ท้ำยหนังสือ           
ส ำนักงำนก ำลังพล ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/3806 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และอนุมัติส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ  ลงวันที ่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2565  ท้ำยหนังสือ กองบัญชำกำรศึกษำ ด่วนที่สุด          
ที่ 0034.521/500 ลงวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2565  ให้ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ       
กำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ด ำเนินกำรรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภำยนอกผู้มีวุฒิ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 
2565 กลุ่มงำนเทคนิค ท ำหน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร จึงประกำศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 
ต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงำนเทคนิค ท ำหน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร ในสังกัดส ำนักงำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จ านวน 35 อัตรา เรียกว่ำสำยช่ำงไฟฟ้ำ  
ใช้อักษรย่อของสำยสอบ คือ ทส.73 

 
 
 

 /๒. คณุสมบัติ… 
 



2 

- 2 - 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ                 
และแต่งต้ัง 

2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์                    
อย่ำงสูงสุด 

2.2 เป็นบุคคลภำยนอก เพศชายและเพศหญิง  
๒.3 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวัน

สุดท้ำยของกำรรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่ำง
วันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2530 ถึงวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2547 

๒.4 กรณีเพศชาย ร่ำงกำยต้องสูงไม่น้อยกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอก                 
ไม่น้อยกว่ำ ๗๗ เซนติเมตร  ส่วนเพศหญิง ร่ำงกำยต้องสูงไม่น้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร  

๒.5 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตามผนวก ก และ ผนวก ข           
ท้ายประกาศนี ้

๒.6 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ                  
ทำงช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงวิทยุ หรือช่ำงโทรคมนำคม (ผู้มีวุฒิประกำศนียบตัร
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ไม่รับสมัคร เนื่องจำกเป็นไปตำมมติคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ (ก.ตร.)           
ที่เกี่ยวข้องและอัตรำเงินเดือน ที่ใช้แต่งตั้ง) โดยต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร 
จำกสถำนศึกษำนั้น ๆ ภำยในวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร (วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565)                      

2.7 วุฒิกำรศึกษำที่ใช้ในกำรสมัครสอบแข่งขันดังกล่ำว ต้องเป็นคุณวุฒิกำรศึกษำ              
ท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ (ก.ตร.) หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว 

ผู้สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับน้ีเพ่ือเรียกร้อง
สิทธิ์การเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิ์ในการได้รับการบรรจุและแต่งต้ังหรือเรียกร้องสิทธิ์
ใด ๆ  ให้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับน้ี เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครสอบให้เป็นหน้าที่
ของผู้สมัครสอบในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขอให้ยืนยันว่าได้มีการ
รับรองวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง   

2.8 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังน้ี 
2.8.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร

หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 
2.8.2 ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร           

และจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2565 
2.8.3 ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลด 

จากกองประจ าการหลังวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 
2.8.4 ผู ้ที ่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับ                   

การตรวจเลือกเพ่ือเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 

/2.8.5 ผู้ที่มี… 
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2.8.5 ผู ้ที ่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับ              

การตรวจเลือกทหารตามก าหนด 
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุ

ระหว่าง 18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2565 นับปี พ.ศ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว                
(มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับ
ราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจ าการ                 
(พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 สามารถสมัครสอบตามประกาศ             
รับสมัครน้ีได้  

๒.9 ข้ำรำชกำรต ำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตำมประกำศรับสมัครนี้ จะต้องลำออก   
จำกรำชกำรต ำรวจก่อนวันสมัคร 

2.10 ส ำหรับผู้ที่เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ           
ตำมประกำศรับสมัครนี้ 

๒.11 พระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวชในศำสนำใด ๆ  ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบ
และไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ ตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๒.12 ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีกำรตรวจสอบค้นหำข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือน ำไปใช้              
หรือเปิดเผยข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบัติในกำรเข้ำรับรำชกำรต ำรวจ หรือประกอบกำรพิจำรณำ              
กำรฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร คะแนนเพ่ิมพิเศษ และก าหนดการ                  
ที่ควรทราบ 

๓.๑ วิธีการสมัคร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ส ำนักงำน
ต ำ ร ว จ แ ห ่ง ช ำ ต ิ  ร ับ ส ม ัค ร ท ำ ง อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต  โดยให้ เข้ ำ ระบบอินเทอร์ เน็ ต เว็ บไซต์  
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 (วันสุดท้ำยของกำร
รับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบด ำเนินกำร คือ  ส ำนักงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อำคำร 8 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ถนนพระรำมที่ 1  แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2205 1215 หรือ 0 2205 1054 เว็บไซต์ 
www.ict.police.go.th  

ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน           
และเมื่อสมัครสอบตามประกาศของส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้ีแล้ว จะไม่สามารถ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครอื่น ๆ ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการพร้อมกันในขณะน้ีไดอ้ีก 

 
 

/๓.๒ ขั้นตอน... 
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 ๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร 
๓.๒.๑ อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศรับสมัครสอบแข่งขันและขั้นตอน  

กำรกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนท ำกำรกรอกใบสมัคร โดยเฉพำะขั้นตอนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบ                   
และคุณสมบัติผู้สมัครสอบ เนื่องจำกผู้สมัครสอบสำมำรถเข้ำระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือสมัครได้เพียงครั้งเดียวเทำ่นัน้                   
ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครสอบได้ด ำเนินกำรสมัครจนเสร็จสิ้นในทุกขั้นตอนแล้ว ระบบกำรรับสมัครสอบจะไม่
สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีกต่อไป ยกเว้น ในกรณีที่รูปถ่ำยและหรือบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
ผู้สมัครสอบไม่ถูกต้องและหรือไม่ชัดเจนจะอนุญำตให้เปลี่ยนแปลงรูปถ่ำยและหรือบัตรประจ ำตัว
ประชำชนได้ภำยในระยะเวลำตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ประสำนและก ำหนดให้ด ำเนินกำรเท่ำนั้น ซึ่งภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว หำกผู้สมัครสอบยังไม่ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องและหรือชัดเจนตำมที่ได้รับกำรประสำน 
อำจถูกพิจำรณำตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบข้อเขียน 

๓.๒.๒ การเข้าระบบเพ่ือสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org  
ให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ (อ่ำนรำยละเอียดตำมข้อ 3.2.2 1) – 10) ให้เข้ำใจชัดเจนก่อนเริ่มกรอก                        
ข้อมูลกำรสมัคร)             

๑) เข้ำระบบเพื่ออ่ำนประกำศรับสมัครให้เข้ำใจในสำระส ำคัญ ตำมที่
ก ำหนดโดยเฉพำะในเรื่อง (๑) คุณสมบัติต่ำง ๆ ของผู้สมัครสอบ (๒) คุณวุฒิกำรศึกษำ (3) หน่วยที่
ประสงค์นั่งสอบข้อเขียน 

2) ผู ้สมัครสอบสามารถเลือกหน่วยที ่ร ับผิดชอบในการจัด
สถานที่สอบข้อเขียนในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส่วนกลาง โดย ส านักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส่วนภูมิภาค  โดย ต ารวจภูธร
ภาค 1  2  4  5 และ 8 (รายละเอียดสถานที่ตั้งตามผนวก ค ท้ายประกาศน้ี) จำกระบบกำรรับสมัคร
ในหัวข้อกำรเลือกหน่วยจัดสถำนที่นั่งสอบข้อเขียน ภำยหลังด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรช ำระเงินแล้ว ทั้งนี้ หำก
ปรำกฏว่ำหน่วยจัดสถำนที่นั่งสอบข้อเขียนที่ต้องกำรเลือกเต็มแล้ว ให้เลือกหน่วยอื่นต่อไปตำมขั้นตอนที่
ก ำหนดในข้อ 9)      ส่วนกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจะต้องด ำเนินกำรในส่วนกลำงที่
ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพียงแห่งเดียว 

3) ให้เตรียมรูปถ่ำยครึ่งตัว ขนำด ๑ นิ้วเท่ำนั้น หน้ำตรง ไม่สวมหมวก                   
และแว่นตำสีเข้ม ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) จ ำนวน ๑ รูป                              
และบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริง) ที่ไม่หมดอำยุ เท่ำนั้น (ใช้บัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้แทนไม่ได้) 
เพ่ือน ำมำสแกนลงในแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัครและให้ตรวจควำมถูกต้องชัดเจนของรูปถ่ำยและ                     
บัตรประจ ำตัวประชำชนภำยหลังกำรสแกน ก่อนเริ่มกรอกข้อมูลกำรสมัครในขั้นตอนต่อไป กรณีรูปถ่าย
ไม่ถูกต้องตามก าหนดและหรือบัตรประจ าตัวประชาชนไม่สมบูรณ์ชัดเจน/หมดอายุ อาจถูกพิจารณา
ตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบข้อเขียน ท้ังน้ีให้อ่านและท าความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด 

4) เข้ำระบบเพื่อกรอกข้อมูลกำรสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบ     
ทุกช่องตำมที่ก ำหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมำยขีด (    ) 

 
/5) สแกนรปูถ่ำย… 
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5) สแกนรูปถ่ำยและบัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริง) ของผู้สมัครสอบ       
ที่เตรียมไว้ตำมข้อ 3) (โดยไม่ต้องใช้กระดำษวำงรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เข้ำระบบโดยน ำไปวำงไว้  
ในบริเวณตำมที่ก ำหนดในแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนให้ศึกษาที่หน้าแรก
ของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูปถ่าย บัตรประจ าตัวประชาชนและตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่ก าหนด 

6) ตรวจสอบข้อควำมที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลกำรสมัคร เนื่องจำกเมื่อส่งข้อมูลกำรสมัครทำงระบบอินเทอร์เน็ตแล้วจะแก้ไข
ข้อมูลกำรสมัครที่กรอกอีกไม่ได้ หำกข้อมูลดังกล่ำวไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมที่ก ำหนด อำจถูกพิจำรณำตัดสิทธิ์                     
ในกำรเข้ำสอบข้อเขียน จึงควรต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างด้วยตนเอง 

7) ส่งข้อมูลกำรสมัครเข้ำระบบ ตำมข้อ 6) แล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
กำรช ำระเงินภำยหลังด ำเนินกำรโดยทันที 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถเข้ำระบบและสมัครสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง                   
ตำมก ำหนดกำรเปิดรับสมัคร ยกเว้น วันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2565 (วันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร)                   
สำมำรถเข้ำระบบและสมัครสอบได้ถึงเวลำ 16.30 นำฬิกำ เท่ำนั้น 

8) น ำแบบฟอร์มช ำระเงิน ไปช ำระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
ทุกสำขำทั่วประเทศได้ทันทีนับจำกวันที่ส่งข้อมูลกำรสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน                  
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องช ำระเงินแยกเป็น 2 รำยกำร  ดังนี้  (1) ค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 550 บำท           
(2) ค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ตและค่ำธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน ๓๐ บำท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ               
โดยก าหนดให้ผู้ที่ส่งข้อมูลการสมัครในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565) 
จะช าระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ก่อนเวลาปิดรับช าระเงิน                  
ของธนาคารกรุงไทย (สาขาธนาคารอาจให้บริการปิดการรับช าระเงินไม่พร้อมกัน) ทั้งน้ี การสมัครสอบ
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ช าระเงินที่ธนาคารเรียบร้อย และได้ด าเนินการตามข้อ 9)                  
ส่วนก าหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัครสอบให้ถือ วัน เวลา ที่ช าระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์ 

ทั้งนี้ หลังจำกส่งขอ้มูลกำรสมัครตำมข้อ 6) แล้ว ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบ
สถำนะผู้สมัครสอบทำงระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันทีจำกหน้ำแรกของเว็บไซต์ หรือในกรณีที่ได้ช ำระเงิน                        
ที่ธนำคำรแล้ว สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงินได้จำกหน้ำแรกของเว็บไซต์เช่นเดียวกัน                      
ภำยหลังช ำระเงินแล้วอย่ำงน้อย 1 วัน (ตั้งแต่เวลำ 12.00 นำฬิกำ ของวันถัดไปหลังจำกวันช ำระเงิน)               
หากพบว่ามีสถานะยังไม่ได้ช าระเงิน ให้รีบติดต่อสาขาธนาคารที่ท าการช าระเงินโดยด่วน ภายในวันที่               
25 เมษายน พ.ศ. 2565 มิฉะน้ันอาจถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์การสมัครสอบครั้งน้ี 

9) หลังจากช าระเงินที่ธนาคารแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าระบบ
อินเทอร์เน็ต ทันทีอีกครั้ง แล้วกรอกเลขประจ าตัวประชาชนเพ่ือเลือกหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดสถานที่
สอบข้อเขียนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามต้องการที่ระบุในข้อ 3.2.2 2) (ผนวก ค ท้ายประกาศนี้) หากไม่เข้า
ระบบเพ่ือเลือกหน่วยจัดสถานที่น่ังสอบข้อเขียน ภายในเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 
2565 ทางส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะด าเนินการเลือกให้ตามที่อยู่ปัจจุบันที่
ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครสอบไว้หรือตามความเหมาะสมต่อไป โดยเบื้องต้นผู้สมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบว่านั่งสอบที่หน่วยใดได้จากบัตรประจ าตัวสอบ 

 
/10) หลังจำก... 
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10) หลังจำกด ำเนินกำรตำมข้อ 9) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครสอบเข้ำระบบอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง แล้วกรอกเลขประจ ำตัวประชำชน                     
เพ่ือสั่งพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ (ระบบจะออกเลขประจ ำตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัติ) รำยละเอียด                   
กำรให้รหัสประจ ำตัวสอบ ตามผนวก ง ท้ายประกาศนี้  โดยให้ใช้กระดำษ A4 สีขำว ในกำรพิมพ์                   
บัตรประจ ำตัวสอบ และให้น าบัตรประจ าตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนคู่กับ                
บัตรประจ าตัวประชาชน โดยในขั้นต้นยังไม่ต้องส่งหลักฐำนเอกสำรใด ๆ มำยังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น 

11) กรณีท าบัตรประจ าตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อเขียน) ให้เข้ำระบบ                        
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบและใบสมัคร
โดยกรอกเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ (ใช้กระดำษ A4 สีขำว) 
ออกมำเช่นเดียวกับตอนที่สั่งพิมพ์ในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้ำระบบอินเทอร์เน็ต
และมีปัญหำไม่สำมำรถเข้ำระบบกำรรับสมัครได้ หรือกรณีมีปัญหำด้ำนกำรเข้ำระบบต่ำง ๆ ให้เข้ำเว็บไซต์ 
www.policeadmission.org แล้วเลือกปุ่มค ำแนะน ำกำรสมัครและปัญหำที่พบบ่อย เพ่ือศึกษำขั้นตอน
ด ำเนินกำรหรืออ่ำนค ำแนะน ำ และหำกไม่สำมำรถเข้ำระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท ำกำรกรอกข้อมูลกำรสมัครได้ 
ให้รีบติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ระบบกำรรับสมัครได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖97 0999 กด 1 
กด 203 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 17.30 นำฬิกำ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ส่วนกรณีที่ไม่เข้ำใจ         
ในสำระส ำคัญ ของประกำศรับสมัครให้ติดต่อ ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หมำยเลข
โทรศัพท ์0 2205 1215 

การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ                  
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์        
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ันหากผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัคร
นั้นไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครและมีความผิดอาญาฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอาญา ซึ่งได้แก่หน่วยที่ได้รับมอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินการ
สอบหรือเจ้าหน้าที่พนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการสมัคร 

กรณีผู้สมัครสอบที่ได้เข้าระบบการรับสมัครและสมัครสอบตามประกาศ รับ
สมัครน้ี เพ่ือเจตนาเป็นการทดลองสอบข้อเขียนหรือเจตนาอื่นใด โดยมิได้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ               
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครก าหนด อาจถือว่าเป็นผู้มีความผิดอาญา                     
ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรืออาจส่อไปในทางร่วมขบวนการทุจริตการสอบ 

การสมัครสอบทางระบบอินเทอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบได้อ่าน รับทราบ
และเข้าใจรายละเอียดในประกาศรับสมัครฉบับน้ีและผนวกท้ายประกาศทุกประการ จะน าเอามาเป็น              
ข้ออ้างในภายหลังว่าไม่ทราบ และไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในประเด็นใดประเด็นหน่ึงไม่ได้อย่างเด็ดขาด                  
และถือว่าผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรง
ตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ 

/3.3 ส าหรับ... 

http://www.policeadmission.org/
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3.3 ส าหรับผู้สมัครสอบที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ                        
ตามหนังสือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0034.524/ว40 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เรื่อง สิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน ตามรายละเอียด
ที่ระบุในผนวก จ. ท้ายประกาศน้ี  ให้รวบรวมหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิ์การเพ่ิมคะแนนเป็นพิเศษดังกล่าว 
พร้อมแบบฟอร์ม  ตามผนวก ฎ ท้ายประกาศน้ี  โดยยื่นด้วยตนเองเท่าน้ัน ที่ ฝ่ายอ านวยการ 1  
กองบังคับการอ านาวยการ ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 8 ชั้น 1 ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลข
โทรศัพท์ 02205 1215  หรือ 0 2205 1054 ต้ังแต่วันที่ 22 – 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
ในวัน เวลาราชการ หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ ในการขอรับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษตามประกาศ
รับสมัครนี ้

๓.4 ก าหนดการส าคัญที่ควรทราบ  
3.4.1 ประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน 

และผังที่นั่งสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องนั่งสอบข้อเขียน ณ สถำนที่สอบข้อเขียนตำมที่ได้เลือกที่นั่งไว้
หรือตำมที่ ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เลือกให้ตำมควำม
เหมำะสม โดยจะแยกประกำศเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1) ประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ และสถำนที่
สอบข้อเขียน ในวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th และ 
www.policeadmission.org 

2) ประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ สถำนที่สอบ
ข้อเขียน ผั งที่นั่ งสอบ อำคำร และห้องสอบ/แถวสอบ ในวันที่11 มิถุนำยน พ.ศ. 2565                            
ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th และ www.policeadmission.org  และ ณ สถำนที่                
สอบข้อเขียน 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถเข้ำระบบอินเทอร์เน็ต และสั่งพิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ 
ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

3.4.2 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์                
ที่ก ำหนด ในหนังสือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เรื่อง สิทธิ์ ได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ โดยให้ตรวจสอบ
ตำมประกำศ ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ทำงอินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์ www.ict.police.go.th  และ www.policeadmission.org เท่ำนั้น ในวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 
2565 และหำกมีกรณีที่ต้องประกำศปรับปรุงเพ่ิมเติมจะประกำศ ในวันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

๓.4.3 สอบข้อเขียน ในวันอำทิตย์ที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 เวลำ ๑3.30 - 
๑๖.๓๐ นำฬิกำ (ให้ผู้มำสอบเข้ำห้องสอบ เวลำ 11.30 – 13.15 นำฬิกำ เท่ำนั้น) 

 
/๓.4.4 ประกำศ... 
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๓.4.4 ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสม          

กับต ำแหน่ง (รอบสอง) ตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่ก ำหนดเรียงตำมล ำดับคะแนน ในวันที ่ 23 มิถ ุนำยน               
พ.ศ. 2565 ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th และ www.policeadmission.org                     
โดยประกำศดังกล่ำวจะแจ้งก ำหนดกำร วัน เวลำ สถำนที่และรำยละเอียดต่ำง ๆ  เพ่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ท่ีส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ก ำหนดต่อไป ดังนี้ 

1) รำยงำนตัว ยื่นหลักฐำนเอกสำรเพ่ิมเติม รำยละเอียด ตามผนวก ฉ    
ผนวก ฌ และ ผนวก ญ ท้ายประกาศน้ี วัดขนำดร่ำงกำย พิมพ์ลำยนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติทำง
คดีอำญำ 

2) สอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ระหว่ำงวันที่ 1 – 24 กรกฎำคม             
พ.ศ. 2565 รำยละเอียดตามผนวก ช ท้ายประกาศนี ้

(1) ตรวจร่ำงกำยและทดสอบสุขภำพจิต โดยแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจ 
รำยละเอียดตามผนวก ก และ ผนวก ข ท้ายประกาศนี ้

 - ประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 29 กรกฎำคม                           
พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยเฉพำะที่มีเอกสำรหลักฐำนตำมที่ก ำหนดในหมำยเหตุ ผนวก ข 
ท้ายประกาศน้ี จึงจะสำมำรถน ำมำยื่นประกอบกับเรื่องอุทธรณ์ผลกำรตรวจของแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจได้ 
ระหว่ำงวันที่ 29 กรกฎำคม – 4 สิงหำคม พ.ศ. 2565 ท่ีส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

(2) สอบสัมภำษณ ์
๓.4.5 ประกำศรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้ส ำรอง เรียงตำม    

ล ำดับคะแนน ในวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2565 ทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th และ                    
www.policeadmission.org 

อนึ่ง ก ำหนดกำรต่ำง ๆ รวมทั้งข้อแนะน ำและกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ                          
กำรปฏิบัติในกำรสอบ ผู้สมัครสอบจะอ้ำงภำยหลังว่ำไม่ทรำบก ำหนดกำรในขั้นตอนใด ๆ ไม่ได้ ต้องหมั่น
ตรวจสอบจำกทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ict.police.go.th และ www.policeadmission.org อยู่เสมอ 

๔. เงื่อนไขการสมัครสอบแข่งขัน 
ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบได้เฉพำะทำงอินเทอร์เน็ตและเข้ำระบบกำรรับสมัครเพ่ือสมัคร

สอบ ได้เพียงครั้งเดียว ทั้งน้ีจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นภายหลังจากที่ส่งข้อมูลการสมัคร
แล้ว ส่วนค่ำธรรมเนียมสอบ ค่ำบริกำรทำงอินเทอร์เน็ตและค่ำธรรมเนียมธนำคำรจะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณี
ใด ๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องศึกษำข้อมูลและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประกำศ
รับสมัครและสอบแข่งขันในแต่ละขั้นตอนกำรสมัครให้ชัดเจน เพ่ือจะได้เตรียมควำมพร้อมและปฏิบัติให้
ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตำมประกำศนี้ก่อนกำรสมัคร ซึ่งผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบข้อความในใบ
สมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดควำม
ผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบไม่มำด ำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรสอบหรือมีคุณสมบัติต่ำง ๆ หรือ
หลักฐำนเอกสำร ไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมประกำศรับสมัครก ำหนด จะถูกพิจำรณำตัดสิทธิ์ในกำรเป็นผู้เข้ำสอบ
หรือผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบแข่งขันได้ส ำรอง แล้วแต่กรณี และหำกมีกรณีปลอมเอกสำรหรือน ำเอำ
เอกสำรปลอมมำใช้แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่จะต้องถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด 

 
/๕. วธิีกำร… 
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๕. วิธีการสอบแข่งขัน  
ทดสอบควำมรู ้ควำมสำมำรถด้วยวิธ ีสอบข้อเขียน  ข้อสอบแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก จ ำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน  ดังนี้ 
๕.๑ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   

5.1.1 ควำมสำมำรถทั่วไป           จ ำนวน 30 ข้อ 
5.1.2 ภำษำไทย            จ ำนวน 20 ข้อ 

๕.๒ ภำคควำมรูค้วำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหนง่  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)  
5.2.1 ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับช่ำงเทคนิค                          จ ำนวน 85 ข้อ 
5.2.2 ภำษำตำ่งประเทศ (ภำษำอังกฤษ)            จ ำนวน 15 ข้อ  

หมำยเหตุ ขอบเขตวิชำที่ใช้ในกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้วยวิธีสอบข้อเขียนนั้น 
จะใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่ำนั้น 

๕.๓ ภำคควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่    
5.3.1 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต 
5.3.2 สอบสัมภำษณ์   
5.3.3 กำรตรวจสอบคุณสมบัต ิประวตัแิละควำมประพฤติ 

รำยละเอียด ตามผนวก ช ท้ายประกาศนี ้  

ทั ้งนี ้ ก ำหนดให้ผู ้สมัครสอบภำคควำมรู ้ควำมสำมำรถทั ่วไปและภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ที่สอบผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ ๖.1 เข้ำสอบ                       
ในภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งตำมจ ำนวนที่ผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันก ำหนด  

๖. เกณฑ์การตัดสิน  การเพ่ิมคะแนนพิเศษ  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   

6.๑ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภำคที่สอบ       
(ตำมข้อ ๕.๑ – ๕.๓) ตำมหลักสูตรที่ก ำหนดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ 

6.2 กำรเพ่ิมคะแนนพิเศษให้กับผู้สมัครสอบรำยใด ผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบ
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง โดยต้องได้คะแนน                   
ในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ ตำมข้อ 6.1 เสียก่อน จึงจะน ำคะแนนเพ่ิมพิเศษของผู้สมัครสอบที่ได้รับ 
(ถ้ำมี)ไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียน แต่เมื่อน ำคะแนนเพ่ิมพิเศษไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียนแล้วต้องไม่
เกินคะแนนเตม็ของกำรสอบตำมที่ก ำหนดและถือเป็นคะแนนรวมที่ผู้สมคัรสอบไดร้ับ ทั้งนี้คะแนนทีไ่ดร้บั
เพ่ิมจะเป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษพิจำรณำ และถือเป็นที่สุด 

 
 

/๖.3 กำรประกำศ… 
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๖.3 การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสม  
กับต าแหน่ง ตามเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนด โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ กรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทย   
ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก                 
ให้ผู้ที่ช าระเงินสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกวา่ ถ้าเวลาสมัครสอบพรอ้มกันให้ใช้วิธกีารจบัฉลาก  
โดยคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันก าหนดจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง จ ำนวน  63  คน 

๖.4 กำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง เป็นไปตำมที่ก ำหนดในผนวก ช           
ท้ายประกาศนี ้ ถ้ำไม่ผ่ำนขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน 

ในกรณีที่มีผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง              
ไม่ครบตามจ านวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาตามความเหมาะสม               
โดยอาจจะด าเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ตัดสินที่ก าหนด (ตามข้อ 6.3)              
ในล าดับถัดลงไป ตามจ านวนที่ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันก าหนด เพ่ือให้เข้าสอบภาคความเหมาะสม             
กับต าแหน่งเพิ่มเติมก็ได ้

กรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง                    
กับการด าเนินการสอบแข่งขันเห็นว่าผู้เข้าสอบข้อเขียนรายใด มีพฤติการณ์อยู่ในข่ายต้องสงสัย                    
ส่อไปในทางทุจริตหรือมีส่วนร่วมกับขบวนการทุจริตเก่ียวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัว                 
มาทดสอบหรือด าเนินการโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่า 
การเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตหรือมีส่วนร่วมกับขบวนการทุจริต
เกี่ยวกับการสอบข้อเขียน หรือในกรณีที่ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามก าหนดจะถูกตัด สิทธิ ์                      
จากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิ์ในการสอบแข่งขันครั้งน้ี  โดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็น              
ในขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขัน การสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่ เ ก่ียวข้อง กับ                            
การสอบแข่งขันน้ี ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันทราบ 
เพ่ือพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบครั้งน้ีทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใด
หรือการสอบขั้นตอนใดที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้
ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันท่ีได้รับมอบอ านาจจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ  รายงานพร้อมมีความเห็น
เสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เพ่ืออนุมัติหลักการให้ยกเลิกการสอบ แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีหากอนุมัติ
ให้มีการยกเลิกการสอบให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ 

 
/๗. กำรประกำศ… 



11 

- 11 - 

๗. การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 
ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องผ่ำนกำรสอบตำมหลักสูตรกำรสอบแข่งขันที่ก ำหนดตำมข้อ ๕               

ทุกขั้นตอนและเป็นผู้ที่มีผลกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดอยู่ในเกณฑ์ผ่ำน               
โดยจะประกำศรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จ ำนวน 1 บัญชี และรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ส ำรอง จ ำนวน 1 บัญชี            
จำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไวใ้นข้อ 6.3 โดยเรียงลงมำตำมล ำดบัจนครบตำมจ ำนวน
ที่ก ำหนด ส ำหรับบัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ส ำรองจะใช้ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันเฉพำะ                   
กำรสอบครั้งนี้เท่ำนั้น  

ทั้งน้ี ค าวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันให้ถือเป็นที่สุด 

๘. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งต้ัง 
๘.๑ ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ไม่ประสงค์ 

ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำรจำกส่วนรำชกำรอื่นหรือพนักงำนของรัฐ หำกผู้สอบแข่งขันได้
เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐดังกล่ำว จะต้องลำออกจำกหน่วยงำนสังกัดเดิมก่อน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ โดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เป็นพิเศษมิได้ 

๘.๒ กำรเลือกต ำแหน่ง กำรบรรจุและแต่งตั้ง และกำรรับอัตรำเงินเดือน 
๘.๒.๑ กำรเลือกต ำแหน่ง จะให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้เรียงตำมล ำดับที่สอบได้ เข้ำเลือก

ต ำแหน่งตำมบัญชีต ำแหน่งในสังกัดส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือตำมที่ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติก ำหนด 

 ส ำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่มีประวัติทำงคดีอำญำและอยู่ระหว่ำงถูกฟ้อง
คดีอำญำโดยคดียังไม่ถึงที่สุด ให้มีสิทธิ์เข้ำเลือกต ำแหน่งตำมล ำดับที่สอบแข่งขันได้ ส่วนกำรบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจให้รอกำรบรรจุและแต่งตั้งไว้ก่อน และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วปรำกฏว่ำไม่มีกรณี                 
กำรขำดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศรับสมัครนี้ ให้ด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นประทวนได้ หรือเป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๘.๒.๒ ผูส้อบแข่งขันได้จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นประทวน                      
ระดับชั้นยศ สิบต ารวจตรี ด ำรงต ำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงำนเทคนิค ท ำหน้ำที่ช่ำงไฟฟ้ำสื่อสำร                  
ในหน่วยงำนที่เลือกต ำแหน่งไว้ ตำมข้อ ๘.๒.๑ หรือตำมที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติก ำหนด โดยจะได้รับ
อัตรำเงินเดือนระดับ ป.๑ ขั้น 15.5 (9,330 บำท) หรือเป็นไปตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องก ำหนด 
แล้วแต่กรณี 

๘.2.๓ ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่เลือกไว้แล้ว         
จะต้องด ำรงต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี หรือเป็นไปตำมที่ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ
ก ำหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดร้ับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ไปด ำรงต ำแหน่งอื่นได้ และพึงตระหนักวำ่ผูส้อบแขง่ขนัไดท้กุคน
ต้องรับทรำบไว้ว่ำอำชีพต ำรวจเป็นอำชีพที่ต้องตรำกตร ำ เสี่ยงภัยต่อชีวิต และต้องเสียสละในกำรท ำงำน  
โดยจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ รวมทั้งสำมำรถไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ในทุกพ้ืนที่
ทั่วประเทศตำมที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

/๘.3 กรณี… 
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๘.3 กรณีมีผู้สละสิทธิ์ในกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นประทวน                      
หรือไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือเลือกต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุ                    
หรือแต่งตั้งตำมระยะเวลำที่ผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันก ำหนด หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป                    
หรือคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วนตรงตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศรับสมคัร
หรือกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภำยหลังจำกที่ประกำศรำยชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือ           
ผู้สอบแข่งขันได้ส ำรอง จะเลื่อนผู้ที่สอบแข่งขันได้ในล ำดับส ำรองตำมล ำดับมำทดแทนจนครบจ ำนวน 
และเมื่อมีค ำสั่งบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นประทวนแล้ว ยังมีผู้สละสิทธิ์หรือมีเหตุไม่อำจ
เข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้อีก แล้วแต่กรณี จะไม่เลื่อนผู้ที่สอบแข่งขันได้ในล ำดับส ำรองมำทดแทนอีก           
และถือเป็นกำรเสร็จสิ้นกำรสอบแข่งขันในครั้งนี้ 

๘.4 กำรด ำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนเอกสำร คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องก่อนบรรจุเข้ำรับรำชกำรต ำรวจ ต้องใช้ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 80 วัน แต่เพื่อ                
สิทธิ์ประโยชน์ของผู้สอบได้ในกำรได้เข้ำรับรำชกำรต ำรวจโดยเร็ว จึงก ำหนดให้ด ำเนินกำรตรวจสอบ 
หลักฐำนเอกสำร คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรต ำรวจ แล้วแต่กรณี 
หรือกำรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติทำงคดีอำญำและพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีว่ำเป็นผู้ไม่เหมำะสมเข้ำรับรำชกำรต ำรวจ และหำกปรำกฏภำยหลังว่ำ              
ผู้สอบแข่งขันได้รำยใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งหรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วน
ตรงตำมประกำศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ก ำหนดจะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
และหมดสิทธิ์ในกำรสอบแข่งขันครั้งนี้ และหำกได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ                
ชั้นประทวนแล้วจะถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยต้นสังกัด 
 ๙. เบ็ดเตล็ด 

๙.๑ ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ด ำเนินกำรสอบแข่งขันในรูปคณะกรรมกำรทุกขั้นตอน โดยยึดหลักควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมโปร่งใส 
ควำมเสมอภำค และควำมเป็นธรรม ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรสอบไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนั
กำรทุจริตไว้อย่ำงรอบคอบ รัดกุม จึงไม่มีผู้ใดสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือให้สอบได้ อย่ำหลงเชื่อหรือ          
ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้สอบได้ หำกพบเห็นกำรกระท ำที่เกี่ยวขอ้งกับกำรทจุรติ
หรือทรำบว่ำมีผู้ใดกระท ำกำรทุจริตดังกล่ำว ให้รีบแจ้ง ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ทรำบโดยด่วนที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2205 1215 และ 0 2205 1054 
เพื่อจะได้ด ำเนินกำร  ตำมระเบียบและกฎหมำย 

ส่วนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะหำรือเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำร                   
รับสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถำมโดยตรงที่ ผู้ก ำกับกำร  ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 กองบังคับ
กำรอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื ่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
หมำยเลขโทรศัพท์  0 2205 1054  

 
 

/9.๒ ระเบียบ… 
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9.๒ ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบข้อเขียน และกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง            
ให้เป็นไปตามผนวก ซ ท้ายประกาศน้ี และหำกตรวจพบว่ำผู้ใดปฏิบัติผิดไปจำกระเบียบฯ นี้                          
ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดก็ตำม จะถูกตัดสิทธิ์จำกกำรเข้ำสอบหรือจะถือว่ำสอบไม่ผ่ำนทุกขั้นตอน แล้วแต่กรณี                            
และหำกมีผู้กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบจะด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบแข่งขันที่ทุจริตการสอบหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตการสอบ
เข้ารับราชการมาก่อนหรือในครั้งน้ี จะถูกตัดสิทธิ์จากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการต ารวจ
หรือเข้ารับราชการอื่นได้อีก                  

๙.3 ด้วยปรำกฏว่ำในกำรสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่ำนมำ มีผู้ระบำยรหัสชุดข้อสอบ        
ในกระดำษค ำตอบผิดพลำดเป็นจ ำนวนมำกท ำให้เสียสิทธิ์ในกำรสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบ     
การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดและตัวอย่างในผนวก ซ ท้ายประกาศนี ้

9.4 ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ               
ขอสงวนสิทธิ์กำรประกำศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม รำยละเอียดหรือเงื่อนไขต่ำง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง              
หรือกำรยกเลิกประกำศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งหมด ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันครั้งนี้
ได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็นหรือเป็นไปตำมที่ผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันก ำหนด
และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรก ำลังพลในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีต ำแหน่ง              
และอัตรำเงินเดือนในกำรบรรจุและแต่งตั้งเพ่ิมเตมิหรือลดลง อำจประกำศเพ่ิมหรอืลดจ ำนวนอัตรำรับสมคัรได้
ตำมที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติอนุมัติอัตรำใหม่ภำยหลังจำกกำรประกำศรับสมัครนี้แล้วได้ในทุกขั้นตอน 
ก่อนกำรประกำศรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้และผู้สอบแข่งขันได้ส ำรอง ในวันท่ี 2 กันยำยน พ.ศ. 2565 

๙.5 เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) 

กระจำยเป็นวงกว้ำง  หำกมีกระบวนกำรรับสมัครและสอบแข่งขันครั้งนี้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมีควำมเสี่ยงต่อ
กำรแพร่ระบำดของโรคดังกล่ำว ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ               
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลื่อนกระบวนกำรรับสมัครและสอบแข่งขันออกไปจนกว่ำสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค                     
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) จะคลี่คลำย 

๙.6 ประกำศต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำน                       
ต ำรวจแห่งชำติ ซึ่งเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันครั้งนี้ จะประกำศให้ทรำบทำงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 
www.ict.police.go.th และ www.policeadmission.org และจะปิดประกำศไว้ที่หน่วยรับสมัคร               
จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องสนใจติดตำมและปฏิบัติให้ถูกต้องตำมประกำศที่ก ำหนด จะอ้ำงว่ำ                
ไม่ทรำบประกำศในภำยหลังมิได้  ส่วนกำรให้ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจำกประกำศของส ำนักงำน               
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติไม่ว่ำทำงระบบอินเทอร์เน็ตหรือทำงระบบ
กำรสื่อสำรใด ๆ  ถือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัครสอบเท่ำนั้น 

 
 

/ส ำหรับ… 
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ส ำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันที่ประสงค์จะตรวจสอบผลกำรสอบในขั้นตอนใด             
ให้ยื ่นค ำขอเพื่อขอทรำบผลกำรสอบได้ภำยในเวลำ 7 วัน  นับแต่วันประกำศผลกำรสอบ                             
ในแต่ละขั้นตอนเป็นต้นไป 

  ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๑  มีนำคม พ.ศ. 2565 

        พลต ำรวจโท 
              ( ศริิพงษ์  ติมุลำ ) 
        ผู้บญัชำกำรส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร                 
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ผนวก ก 
  หน้ำ ๑ ใน 2 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนด ดังน้ี 

๑. มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ                  

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
๔. ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมือง 
๕. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน                   

ตำมพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น 
๖. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ    

ส ำหรับควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
๙. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อกหรือปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำน

อื่นของรัฐ 
1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัติ

ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น 
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัย ตำมพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น 
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร 
๑๓. ถ้ำเป็นผู้มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ต้องลงบัญชี   

ทหำรกองเกิน (ตำมเกณฑ์อำยุที่ก ำหนด) ตำมกฎหมำยนั้นแล้ว 
14. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ ในข้อผูกพันกับการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย                       

การรับราชการทหาร (ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร) ดังน้ี    
1) ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร            

หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 
2) ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารและจะต้อง           

เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ. 2565 
3) ผู ้ที ่ร ับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์)  และจะปลด          

จากกองประจ าการหลังวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

/4)  ผู้ทีไ่ด้... 
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ผนวก ก 
  หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

4) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก                  
เพ่ือเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

5) ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร
ตามก าหนด 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 
18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2565 นับปี พ.ศ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐาน           
ทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหาร 
หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจ าการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) 
ก่อนวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2565 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้  

๑5. ไม่เป็นผู้มีสำยตำผิดปกติ ตรวจแบบสเนลเลน (ปกติ ๖/๖) 
๑6. ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
๑7. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น  ไฝ  ปำน  รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่ำง  ๆ ของร่ำงกำย                       

ซึ่งมีขนำดใหญ่หรือมำกจนแลดูน่ำเกลียด 
๑8. ไม่เป็นโรคหรืออำกำรใด ที่ไม่ควรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจที่ก ำหนดไว้ใน ผนวก ข 

ท้ายประกาศนี ้
หมายเหตุ   1. ผลกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจวินิจฉัยเป็นที่สุด 

2. ผู้สมัครสอบตำมประกำศรับสมัครข้ำงต้นได้รับกำรยกเว้นกำรขำดคุณสมบัติตำมข้อ 15 
     เรื่อง ไม่เป็นผู้มีสำยตำผิดปกติ ตรวจแบบสเนลเลน (ปกติ 6/6) โดยเมื่อสวมแว่นสำยตำแล้ว

สำมำรถมองเห็นได้ตำมปกติทั้งสองข้ำง 
3. กำรวัดขนำดร่ำงกำย (ส่วนสูงและรอบอก) เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่   
    ด ำเนินกำรสอบแข่งขันที่ได้รับมอบหมำย 
4. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบประวัติทำงคดีอำญำ จะต้องช ำระเงิน 
    ตำมที่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องก ำหนด เป็นจ ำนวนเงิน 100 บำท และกรณีที่มีสิทธิ์เข้ำรับ                

กำรตรวจร่ำงกำยและทดสอบสุขภำพจิต จะต้องช ำระเงินตำมที่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ก ำหนด (เป็นเงินจ ำนวน 1,670 บำท)  โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิ์เรียกเงินคืนไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ 

--------------------------------- 
ตรวจแลว้ถูกต้อง 

 

     พลต ำรวจตร ี
 ( ดสุกร  ยุวนำกร ) 

                    ผู้บงัคับกำรอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ  ดังนี ้
๑.  ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 

๑.๑  ศีรษะและหน้ำผดิรูปจนดนู่ำเกลียด 
๑.๒  รูปวิปริตต่ำง ๆ (MALFORMATION)  ของริมฝปีำก  หรือ จมูก เชน่ ปำก หรอื จมูกแหว่ง   
       รมิฝีปำกแบะ เชิด หรอืหุบไม่ลงจนน่ำเกลียด 
๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแรต้ิดกัน 
๑.๔  แขนขำ 

๑.๔.๑  ยำวไมเ่ท่ำกนัหรือผดิรูปจนมองเหน็ได้ชดัเจน 
๑.๔.๒  โค้งเข้ำหรือโค้งออก 
๑.๔.๓  บดิเก 

๑.๕  มือหรือเท้ำ 
๑.๕.๑  บดิเก 
๑.๕.๒  นิ้วมอืหรอืนิว้เท้ำด้วน 
๑.๕.๓  นิ้วมอืหรอืนิว้เท้ำ มจี ำนวนมำกกวำ่หรือน้อยกวำ่ปกติ 
๑.๕.๔  นิ้วบดิเกและท ำงำนไม่ถนัด 
๑.๕.๕  ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิว้เท้ำติดกัน 
๑.๕.๖  มอืหรอืเท้ำผดิรปูจนดนู่ำเกลียด 

๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
๒.๑  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท ำใหอ้วัยวะทีต่ิดต่อกบัข้อนัน้ใช้กำรไม่ได ้
๒.๒  ข้อหลวมหลดุบ่อย ๆ  
๒.๓  ข้ออกัเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
๒.๔  คอเอียงหรือแข็งทื่อ  เนื่องจำกกระดกูหรอืกล้ำมเนื้อพิกำร 
๒.๕  กระดกูสันหลังคด หรอืโกง หรือแอน่ 
๒.๖  เท้ำปุก (CLUB  FOOT)  
๒.๗  กระดกูอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 
๒.๘  กระดกูหัก ตอ่ไมต่ดิ หรือตดิแล้วแต่มคีวำมพิกำรผดิรูป 
๒.๙  กล้ำมเนื้อสว่นใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ                                        
 

/๓.  ผวิหนัง… 
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๓.  ผิวหนัง 
๓.๑  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเป็นที่นำ่รังเกียจแก่ผู้อื่น 
๓.๒  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยำกต่อกำรรกัษำ 
๓.๓  เนือ้งอก (NEOPLASM) ที่หน้ำ มีขนำดวดัเสน้ผ่ำศูนย์กลำงตัง้แต่ห้ำเซนตเิมตรขึ้นไป 
๓.๔  คนเผือก 

๔.  ตา หู คอ จมูก 
๔.๑  ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด 
๔.๒  ต้อกระจก 
๔.๓  แผลเป็นทีต่ำหรือกระจกตำด ำขุน่  จนสำมำรถตรวจพบได้ดว้ยตำเปล่ำ 
๔.๔  ลูกตำสั่น 
๔.๕  หนังตำตก  หรอืหนังตำม้วนออกนอก  หรือหนังตำม้วนเขำ้ใน 
๔.๖  หนังตำแหวง่จนเสียรปู 
๔.๗  หนังตำปดิไม่สนิท 
๔.๘  ถุงน้ ำตำอักเสบเรื้อรงั 
๔.๙  ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลกูตำด ำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร 
๔.๑๐  ตำโปนจนเหน็ได้ชดัแลดนู่ำเกลียด 
๔.๑๑  ต้อหนิ 
๔.๑๒  ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไมเ่ทำ่กันจนดนู่ำเกลียด 
๔.๑๓  เคยผ่ำตดักระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด 
๔.๑๔  หูหนวกหรือไมไ่ด้ยนิตำมปกติพิกดั 
๔.๑๕  แก้วหูทะลเุกนิหนึ่งในสำมของเสน้ผ่ำศนูย์กลำง 
๔.๑๖  หูน้ ำหนวกมหีนองเรือ้รัง 

๕.  ฟัน 
๕.๑  ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
๕.๒  มีรำกฟันเหลืออยู่ในชอ่งปำกมำกกว่ำสำมซี ่
๕.๓  ไมม่ีฟันเกนิกว่ำห้ำซี ่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่รียบร้อยแลว้ 
๕.๔  เปน็โรคปริทันต์จนเหน็ลักษณะอำกำรได้ชัดเจน 
๕.๕  กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรอืท ำให้รูปลักษณ์ของใบหน้ำเปลี่ยนไป   
       อย่ำงเห็นได้ชัด 
 

/๖.  ระบบหวัใจ... 
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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  หัวใจพิกำรแต่ก ำเนิด 
๖.๖  หัวใจวำยและมีเลือดคั่ง 
๖.๗  เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR) 
๖.๘  อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่ 
๖.๙  หลอดเลือดด ำขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน  ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด 

๗.  ระบบหายใจ 
๗.๑  หลอดลมอกัเสบเรื้อรัง 
๗.๒  ถุงลมโป่งพอง 
๗.๓  มีน้ ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุม้ปอด 
๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอนัตรำย 
๗.๕  โรคหดื 
๗.๖  ปอดอักเสบ 

8.  ระบบทางเดินอาหาร 
8.1  ตบัหรอืม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคล ำ 
8.2  ตบัแข็ง 
8.3  ฝีที่ตบั 
8.4  ดซี่ำน 
8.5  ท้องมำน 
8.6  รแูผลเรื้อรังจำกฟีสตูลำ หรือไซนัสที่ผนังหน้ำทอ้ง 
8.7  ไส้เลือ่นทุกชนดิ 
8.8  รดิสีดวงทวำรหนกัที่เห็นได้ชดั 
8.9  ทวำรหนักอกัเสบ หรอืส่วนสดุท้ำยของล ำไส้ปลิน้ออกมำนอกทวำรหนกั 
8.10 ฝีคัณฑสูตร 

 
/๙.  ระบบทำงเดนิ... 
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๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ  อวัยวะสืบพันธุ์  รวมทั้งกามโรค 
๙.๑  ไตหรือกรวยไต อกัเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรอืพอง 
๙.๒  นิว่ที่ไตหรือท่อไต 
๙.๓  องคชำตถิูกตัดหรือขำด 
๙.๔  ถุงน้ ำที่ลกูอัณฑะ 
๙.๕  ลูกอัณฑะอกัเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ 
๙.๖  กำมโรค 
๙.๗  กะเทย (HERMAPHRODISM) 
๙.๘  ฝังมกุที่อวัยวะเพศ 
๙.๙  หนังหุม้ปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ 
๙.๑๐  ลูกอัณฑะไม่ลงถงุ ยกเวน้จะได้รบักำรผ่ำตัดรักษำมำแลว้ 

๑๐. ระบบจิตประสาท 
๑๐.๑  โรคจติ (PSYCHOSIS) ทุกประเภท 
๑๐.๒  โรคประสำทอย่ำงรนุแรง 
๑๐.๓  เป็นใบ ้หรอืพูดไม่ชดั หรือพูดตดิอ่ำง 
๑๐.๔  ปญัญำอ่อนหรือภำวะสมองเสื่อม 
๑๐.๕  อมัพำตหรือกำรเคลือ่นไหวผดิปกต ิ
๑๐.๖  โรคลมชัก (EPILEPSY) 

๑๑. เบ็ดเตล็ด 
๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS) 
๑๑.๒  โรคเก๊ำท ์
๑๑.๓  โรคอว้นพีจำกต่อมไทรอยด์ผดิปกติ (MYXEDEMA) 
๑๑.๔  เบำหวำน 
๑๑.๕  รำ่งกำยโตผดิปกต ิ(ACROMEGALY) 
๑๑.๖  โรคอ้วนพี (OBESITY)  ซึ่งมีดัชนีควำมหนำของร่ำงกำย (BODY MASS INDEX )   
         ตัง้แต่สำมสบิห้ำกิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป 
๑๑.๗  โรคของเลือด และอวัยวะก่อก ำเนิดเลือด  (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD  
         FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย 
๑๑.๘  โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต 

๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน (LEPROSY) 
๑๑.๘.๒  โรคเท้ำชำ้งในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นทีน่่ำรงัเกียจแก่สงัคม 
๑๑.๘.๓  โรคคดุทะรำด หรอืรองพ้ืน (YAWS) 
๑๑.๘.๔  โรคตดิเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอำกำรรุนแรง  ซึง่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ 
๑๑.๘.๕  โรคเอดส ์

 
/๑๑.๙  เนือ้งอก... 
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๑๑.๙  เนื้องอก 
๑๑.๙.๑  เนื้องอกไม่รำ้ยที่มขีนำดใหญ่ 
๑๑.๙.๒  เนื้องอกร้ำยไมว่่ำจะเปน็ที่อวัยวะใด 

๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจเห็นว่าไม่ควร 
........เป็นข้าราชการต ารวจ 

หมายเหตุ       1. โรคหรืออำกำรดังกล่ำว ตำมผนวก ข ข้อ 1 - 14 เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลต ำรวจเป็นผู้ก ำหนด ตำมกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็น
ข้ำรำชกำรต ำรวจ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 2. กำรตรวจร่ำงกำยจำกคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรค                   
หรืออำกำรตำมที่ก ำหนดไว้ ถือว่ำผ่ำน ผู้ที่ เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่ก ำหนดไว้ ถือว่ำไม่ผ่ำนและ                 
ผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกคณะกรรมกำรแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 
 3. กรณีผู้สมัครสอบที่จะมำเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำมก ำหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวัติ
กำรรักษำโรคหรืออำกำรตำมบัญชีโรคหรืออำกำรในผนวก ก และ ผนวก ข ท้ำยประกำศนี้ มำก่อน                          
และหำยเป็นปกติแล้วก่อนถึงก ำหนดกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจ            
ตำมกำรสอบแข่งขันครั้งนี้ ให้น ำประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับกำรรักษำที่หำยเป็นปกติก่อน                   
วันตรวจร่ำงกำยดังกล่ำว แล้วน ำมำยื่นในวันรำยงำนตัวเข้ำตรวจร่ำงกำย เพ่ือให้ผลกำรวินิจฉัยกำรตรวจโรค                   
หรืออำกำรตำมก ำหนด เป็นไปโดยถูกต้องและเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิ์ประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง 
 4. ส ำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ผลกำรตรวจร่ำงกำยให้ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์ได้ภำยใน 
ระยะเวลำที่กำรประกำศรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยก ำหนดไว้เท่ำนั้น (ตำมข้อ 3.4.4 2)(1))                          
โดยคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจจะรับเรื่องอุทธรณ์เฉพำะกรณีผู้สมัครสอบที่มีหลักฐำนเอกสำร
เกี่ยวกับกำรรักษำโรคหรืออำกำรดังกล่ำวที่หำยเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงก ำหนดตรวจร่ำงกำยตำมหมำยเหตุข้อ 3                 
แต่ไม่ได้น ำมำยื่นในขั้นตอนกำรตรวจร่ำงกำยตำมก ำหนดในข้อ 3 ข้ำงต้น เท่ำนั้น ส่วนกรณีที่
คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจจะเรียกตัวผู้อุทธรณ์มำตรวจเพ่ิมเติมหรือไม่ เป็นอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรแพทย์เป็นผู้พิจำรณำ ทั้งนี้ หำกก ำหนดให้มีกำรตรวจร่ำงกำยหรือตรวจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เพ่ิมเติมเพ่ือน ำผลกำรตรวจมำประกอบกำรพิจำรณำเรื่องอุทธรณ์ดังกล่ำว ผู้สมัครสอบจะต้องเป็น                 
ผู้ช ำระเงินค่ำใช้จ่ำยตำมที่โรงพยำบำลต ำรวจก ำหนดในทุกกรณี 

5. คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจ ไม่รับผลกำรตรวจจำกสถำบันกำรแพทย์อื่นใด     
และไม่รับผลกำรตรวจใด ๆ ที่นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจเป็นผู้ตรวจ             
ในช่วงที่หน่วยสอบก ำหนดระยะเวลำไว้ในกำรตรวจร่ำงกำยของกำรสอบแข่งขันครั้งนี้ 

 
/6. รำยละเอียด... 
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6. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรตรวจร่ำงกำยเพ่ิมเติมคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจ    
ในข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 

1. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ 
1.1  ศีรษะและหน้ำผดิรูปจนดนู่ำเกลียด 
๑.๒  รูปวิปริตต่ำง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปำก หรือ จมูก เช่น ปำก  
       หรือจมูกแหว่ง ริมฝีปำกแบะ  เชิด  หรือหุบไม่ลง 

                                     -  รวมถึงควำมผิดปกติชนิดเพดำนโหว ่
    ๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน  
                  - กำรขยับของคอหรือไหล่ หำกเปน็น้อยขยบัได้ปกติ ให้ถือว่ำผา่น 
                                      - หำกเป็นมำก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ 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 ห่ำงกันเกนิ ๓ เซนตเิมตร โดยวัดจำกกระดูกหวัไหล่

                       (Acromion) ถึงปลำยนิ้วกลำง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้ำและข้ออื่น  
  อยู่ในท่ำกลำง (Neutral Zero Position)  

๑.๔.๒  โค้งเข้ำหรือโค้งออก  
- เข่ำโค้งออก (Varus Knee) ประมำณควำมกว้ำง ๔ นิ้วมือ           
  (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  บดิเก 
- โดยดูจำกกำรท ำงำนของมือและเท้ำ มือก ำแบ กระดกข้อมือ             

                      ท ำวันทยหัตถ์ไม่ได้ 
๑.๕.2  นิ้วมอืหรอืนิว้เท้ำด้วน 
๑.๕.3  นิ้วมอืหรอืนิว้เท้ำ มจี ำนวนมำกกวำ่หรือน้อยกวำ่ปกติ 
 

/๑.๕.4  นิว้บดิเก... 
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๑.๕.๔  นิ้วบดิเกและท ำงำนไม่ถนัด  
 - โดยดูจำกกำรท ำงำนของมือและเท้ำ มือก ำแบ กระดกข้อมือ  

             ท ำวันทยหัตถ์ไม่ได้ 
๑.๕.5  ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิ้วเท้ำติดกัน  
๑.๕.๖  มือหรือเท้ำผิดรูป 
         - กรณีเดินแบะอย่ำงหนึ่ง และเท้ำแบนไม่มีอุ้งเท้ำ ซึ่งเป็นแบบ  
             ติดแข็ง (Rigid type)   

 ๒.  กระดูกและกล้ามเนื้อ 
๒.1  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท ำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้กำรไม่ได้ 
2.2  ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 
2.3  ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
2.4  คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร 
๒.๕  กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 
         - Scoliosis ใช้กำรยืน ก้มตัว ให้ล ำตัวขนำนกับพ้ืน แล้วดูว่ำหลังบิดนูนขึน้  
          ผิดปกติหรือไม่  
        - กรณีเอกซเรย์ หำกพบ Scoliosis ที่มีมุมมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 15 องศำ   
          ใหถ้ือวำ่ไม่ผา่น 
2.6  เท้ำปุก (CLUB FOOT) 
2.7  กระดกูอักเสบ (OSTEOMYELITIS) 
2.8  กระดกูหัก ตอ่ไมต่ดิ หรือตดิแลว้แต่มคีวำมพิกำรผดิรูป 
2.9  กล้ำมเนื้อสว่นใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 

 3.  ผิวหนัง 
3.1  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเป็นที่นำ่รังเกียจแก่ผู้อื่น 
        - กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) ไฝ ปำน รอยสัก ตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย  

                     รวมกันมีขนำดเกิน 16 ตำรำงเซนติเมตร 
3.2  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยำกต่อกำรรกัษำ 
3.3  เนื้องอก (NEOPLASM ) ที่หน้ำ มีขนำดวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่  
       5 เซนติเมตรขึ้นไป                       
3.4  คนเผือก 
 

/4.  ตำ หู คอ... 
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4. ตา หู คอ จมูก 
๔.๑  ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด 
๔.๒  ต้อกระจก 
๔.๓  แผลเป็นทีต่ำหรือกระจกตำด ำขุน่ จนสำมำรถตรวจพบไดด้้วยตำเปล่ำ 
๔.๔  ลูกตำสั่น (Nystagmus) 
๔.๕  หนังตำตก หรือหนงัตำม้วนออกนอก หรือหนังตำม้วนเข้ำใน 
๔.๖  หนังตำแหวง่จนเสียรปู 
๔.๗  หนังตำปดิไม่สนิท 
๔.๘  ถุงน้ ำตำอักเสบเรื้อรงั 
๔.๙  ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลกูตำด ำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร 
๔.๑๐  ตำโปนจนเหน็ได้ชดั 
๔.๑๑  ต้อหนิ 
๔.๑๒  ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เทำ่กันและควำมกวำ้งต่ำงกนัมำก 
๔.๑๓  เคยผ่ำตดักระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด 
๔.๑๔  หูหนวกหรือไมไ่ด้ยนิตำมปกติพิกดั 
๔.๑๕  แก้วหูทะลเุกนิหนึ่งในสำมของเสน้ผ่ำศนูย์กลำง 
๔.๑๖  หูน้ ำหนวกมหีนองเรือ้รัง 
4.17  คอหอยพอกทีม่ีขนำดใหญ ่(Goiter) 

5. ฟัน 
5.1  ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
        - ฟันผุตัง้แต่ 5 ซี่ขึน้ไป 
๕.๒  มีรำกฟันเหลืออยู่ในชอ่งปำกมำกกว่ำ 3 ซี ่
๕.๓  ไมม่ีฟันเกนิกว่ำห้ำซี ่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนทีเ่รียบร้อยแลว้ 
๕.๔  เปน็โรคปริทันต์จนเหน็ลักษณะอำกำรได้ชัดเจน 
๕.๕  กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือท ำให้รูปลักษณ์  
       ของใบหน้ำเปลี่ยนไปอย่ำงเห็นได้ชัด 
 

/๖.  ระบบหวัใจ... 
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๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๖.๑  หัวใจเต้นเร็วกว่ำ 110 ครั้งต่อนำที หรือช้ำกว่ำ 45 ครั้งต่อนำที  หรือมี                

เอ.วี.บล็อค (AV BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชั่น   
      หรือเอเทรียลฟลัตเตอร์ 
๖.๒  ควำมดนัเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มิลลเิมตรปรอท 
๖.๓  ลกัษณะแสดงทำง อี.ซ.ีจี. ผิดปกต ิ
๖.๔  หวัใจมีขนำดโตมำกผดิปกต ิ
๖.๕  หวัใจพิกำรแต่ก ำเนดิ 
๖.๖  หวัใจวำยและมีเลอืดคัง่ 
๖.๗  เสียงของหวัใจ (รั่ว/ตบี) ผิดปกต ิ(ORGANIC MURMUR) 
๖.๘  อนวิรซิึมของหลอดเลือดใหญ่ 
๖.๙  หลอดเลือดด ำขอดอยูท่ี่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน  ซึง่เป็นมำกจนเห็นได้ชดั 

๗. ระบบหายใจ 
๗.๑  หลอดลมอกัเสบเรื้อรัง 
๗.๒  ถุงลมโป่งพอง 
๗.๓  มีน้ ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุม้ปอด 
๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอนัตรำย 
        - พบควำมผิดปกติของภำพรังสีปอดทุกระยะให้อยู่ในกำรวินิจฉัยของ 
         คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจ 
๗.๕  โรคหดื 
๗.๖  ปอดอักเสบ 
        - ผลภำพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในกำรวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรแพทย์ 
         โรงพยำบำลต ำรวจ 
 
 

/8. ระบบ… 
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8. ระบบทางเดินอาหาร 
8.1  ตบัหรอืม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคล ำ 
8.2  ตบัแข็ง 
8.3  ฝีที่ตบั 
8.4  ดซี่ำน 
8.5  ท้องมำน 
8.6  รแูผลเรื้อรังจำกฟีสตูลำ (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังหน้ำท้อง 
8.7  ไส้เลือ่นทุกชนดิ 
8.8  รดิสีดวงทวำรหนกัที่เห็นได้ชดั 
8.9  ทวำรหนักอกัเสบ หรอืส่วนสดุท้ำยของล ำไส้ปลิน้ออกมำนอกทวำรหนกั 
8.10 ฝีคัณฑสูตร (Perianal abscess) และ/หรือ ฟีสตูลำ - อิน - เอโน  
        (Fistula – in - ano) 

๙.  ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 
 ๙.๑  ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรอืพอง 
         - ผลกำรตรวจปัสสำวะมีไข่ขำว (ALBUMIN) หรอืน้ ำตำล 
 ๙.๒  นิ่วทีไ่ตหรือท่อไต 
 ๙.๓  องคชำติถกูตดัหรือขำด 
 ๙.๔  ถงุน้ ำที่ลูกอัณฑะ 
 ๙.๕  ลูกอัณฑะอักเสบ หรอืท่ออสุจิอักเสบ 
 ๙.๖  กำมโรค 
 ๙.๗  กะเทย (HERMAPHRODISM) 
 ๙.๘  ฝังมุกที่อวัยวะเพศ 
        - ใหร้วมถึงฉีดหรอืท ำสิ่งผิดธรรมชำติที่อวัยวะเพศ 
        - ให้รวมถึงกำรฉีดสำรน้ ำมันหรือสำรสังเครำะหอ์ืน่ใด เข้ำไปในอวัยวะอื่นใด  
          ในร่ำงกำย 
 ๙.๙  หนังหุ้มปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ 
        - ยกเว้นจะได้รบักำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว 
 ๙.๑๐  ลกูอัณฑะไม่ลงถุง  ยกเว้นจะได้รบักำรผ่ำตดัรกัษำมำแลว้ 
 

/๑๐. ระบบ… 
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ผนวก ข 
  หน้ำ 11 ใน 12 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

๑๐. ระบบจิตประสาท 
๑๐.๑  โรคจติ (PSYCHOSIS) ทุกประเภท 
๑๐.๒  โรคประสำทอย่ำงรนุแรง 
๑๐.๓  เป็นใบ ้หรอืพูดไม่ชดั หรือพูดตดิอ่ำง 
๑๐.๔  ปญัญำอ่อนหรือภำวะสมองเสื่อม 
๑๐.๕  อมัพำตหรือกำรเคลือ่นไหวผดิปกต ิ
๑๐.๖  โรคลมชัก (EPILEPSY) 

๑๑. เบ็ดเตล็ด 
๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)  

  - ให้ใช้กำรตรวจทำงคลินิกและประวตัิกำรรักษำ โดยไม่จ ำเป็นต้องเจำะ             
 Thyroid Function Test เว้นแต่หำกอำกำรไม่ครบ ให้ยืนยันผล

กำรวินิจฉัยด้วยกำรเจำะ Thyroid Function Test ได้ 
๑๑.2  โรคเก๊ำท ์
๑๑.๓  โรคอว้นพีจำกต่อมไทรอยด์ผดิปกติ (MYXEDEMA) 

  - รวมถึงเต้ำนมผิดปกติในผู้ชำย (Gynecomastia) และควำมผิดปกติต่ำง ๆ 
 ซึ่งเกิดจำกควำมผิดปกติทำงฮอร์โมนทำงร่ำงกำย 

๑๑.4  เบำหวำน 
๑๑.๕  รำ่งกำยโตผดิปกต ิ(ACROMEGALY) 
๑๑.๖  โรคอว้นพี (OBESITY)  ซึ่งมดีัชนีควำมหนำของร่ำงกำย (BODY  MASS  INDEX)    

ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป 
๑๑.๗  โรคของเลือด และอวัยวะก่อก ำเนดิเลือด (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
คณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจ 
 

/๑๑.๘  โรคตดิเชือ้... 
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ผนวก ข 
  หน้ำ 12 ใน 12 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

๑๑.๘  โรคติดเชื้อ  หรือโรคเกิดจำกปำรำสติ 
๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน (LEPROSY) 
๑๑.๘.๒  โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม 
๑๑.๘.๓  โรคคดุทะรำด หรอืรองพ้ืน (YAWS) 
๑๑.๘.๔  โรคติดเชื้อเรื้อรัง  ซึ่งไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ 
๑๑.๘.๕  โรคเอดส์ และ/หรอื ตดิเชื้อเอชไอวี (HIV) 

๑๑.๙  เนื้องอก 
๑๑.๙.๑  เนื้องอกไม่รำ้ยที่มขีนำดใหญ่ 
๑๑.๙.๒  เนื้องอกร้ำยไมว่่ำจะเปน็ที่อวัยวะใด 

๑๒.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๑๓.  โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
๑๔.  โรคหรืออาการอื่นใด  ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ                

เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการต ารวจ 

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

 

ตรวจแลว้ถูกต้อง 

 

     พลต ำรวจตร ี
 ( ดสุกร  ยุวนำกร ) 

                    ผู้บงัคับกำรอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ผนวก ค 

  หน ้ำ 1 ใน 1 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

หน่วยที่รับผิดชอบในการจัดสถานที่สอบข้อเขยีนในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ เป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕65  

1) สว่นกลาง ส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร โดย ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  อำคำร 8 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 หมำยเลขโทรศัพท ์0 2205 1215 หรือ 0 2205 1054 เว็บไซต์ www.ict.police.go.th 

2) ต ารวจภูธรภาค 1 โดย ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ต ำบลหนองยำว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3622 5225  www.policetraining1.org 

3) ต ารวจภูธรภาค 2 โดย ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ต ำบลบ้ำนสวน       
อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3827 8201 www.policetraining2.com 

4) ต ารวจภูธรภาค 4 โดย ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภำพ          
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739                     
หมำยเลขโทรสำร 0 4346 5745 www.training.p4.police.go.th  

5) ต ารวจภูธรภาค 5  โดย ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 เลขที่ 145 หมู่ 13  ถนนล ำปำง - เชียงใหม่        
ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 52190 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 5482 9882                      
หมำยเลขโทรสำร 0 5482 9883  www.ptcr5.com 

6) ต ารวจภูธรภาค 8 โดย ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 8 เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล        
ต ำบลมะขำมเตี้ย อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 7740 542๓ - 4  
www.school8.education.police.go.th 

หมายเหตุ  สถำนที่จัดสอบข้อเขียนจะแจ้งให้ทรำบตำมก ำหนดกำรในประกำศรับสมัคร 
 

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

ตรวจแลว้ถูกต้อง 

 

     พลต ำรวจตร ี
 ( ดสุกร  ยุวนำกร ) 

                    ผู้บงัคับกำรอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
 

 
 

http://www.ict.police.go.th/
http://www.policetraining1.org/
http://www.ptcr5.com/
http://www.school8.education.police.go.th/
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ผนวก ง 
 หน้ำ ๑ ใน  2 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

1. รายละเอียดการให้รหัสหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดสถานที่สอบข้อเขียนในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
    และรหัสประจ าตัวสอบแก่ผู้สมัครสอบ 

 

 

หน่วยที่ประกาศ               

รับสมัครสอบ 
รหัสหน่วยจัดสถานที่ 

นั่งสอบ 
รหัสสายสอบ หมายเหตุ 

สทส. 

         สทส. = 17 ทส.73  

ภ.1 = 01 ทส.73  

ภ.2 = 02 ทส.73  

ภ.๔ = 04 ทส.73  

ภ.๕ = 05 ทส.73  

ภ.8 = 08 ทส.73  

ตัวอย่าง รหัสประจ าตัวสอบ  (รหัสประจ ำตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป็น เลข ๒ หลักแรก คือ หน่วยจัดสถำนที่นั่งสอบ                  
เลขหลักที่ ๓ – ๔  คือ รหัสสำยสอบ  และเลข ๕  หลักหลัง  คือ กลุ่มตัวเลขที่ระบบคอมพิวเตอร์ก ำหนดให้
ผู้สมัครสอบแต่ละคน)   

 

   
 

 

   

 

/2. ตวัอย่ำง… 

 

          สำยสอบ ทส.73      สำยสอบ ทส.73 

 กลุ่มตัวเลขท่ีระบบคอมพิวเตอร์
ก ำหนดให้ผู้สมัครสอบแต่ละคน 

กลุ่มตัวเลขท่ีระบบคอมพิวเตอร์
ก ำหนดให้ผู้สมัครสอบแต่ละคน 

หน่วยจัดสถำนที่นัง่สอบ  
สทส. 

 

หน่วยจัดสถำนที่นัง่สอบ 
ภ.1 
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ผนวก ง 
  หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

2. ตัวอย่างบัตรประจ าตัวสอบ ของผูส้มัครสอบสาย ทส.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ตรวจแลว้ถูกต้อง 

 

     พลต ำรวจตร ี
 ( ดสุกร  ยุวนำกร ) 

                    ผู้บงัคับกำรอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ผนวก จ 
  หน้ำ 1 ใน 1 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

สิทธิ์การได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ 

ตามหนังสือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0034.524/ว40 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

หลักเกณฑ์และสิทธิ์กำรได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
เรื่อง สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ  ดังนี้ 

1. ผู้ที่ขอใช้สิทธิ์กำรได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ มี  
    1.1 ต้องเป็นบุตรโดยก ำเนิดของข้ำรำชกำรต ำรวจซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบำดเจ็บสำหัส                   

หรือบำดเจ็บจนทุพพลภำพ เนื่องจำกปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  หรือ 
    1.2 ต้องเป็นบุตรโดยก ำเนิดของบุคคลทั่วไปซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบำดเจ็บสำหัส หรือ

บำดเจ็บจนทุพพลภำพ เนื่องจำกช่วยเหลือรำชกำรต ำรวจเฉพำะในกรณีกำรปรำบปรำมโจรผู้ร้ำย                 
หรือก่อควำมไม่สงบหรืออริรำชศัตรู 

    ผู้สมัครสอบตามประกาศรับสมัครน้ีให้ใช้สิทธิ์กรณีใดกรณีหน่ึง ตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 เท่าน้ัน 
แล้วแต่กรณี 

2. กำรพิจำรณำคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษให้แก่ผู้สมัครสอบ หน่วยที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติให้เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน เป็นผู้พิจำรณำ และผลกำรพิจำรณำคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษของคณะอนุกรรมกำร
ดังกล่ำว ถือเป็นที่สุด โดยจะได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ จ ำนวน 3 คะแนน 

3. กรณีกำรเพ่ิมคะแนนพิเศษ จะน ำคะแนนที่ได้รับเพ่ิมไปรวมกับผลคะแนนสอบข้อเขียน          
หลังกำรประมวลผลกำรสอบข้อเขียน (ก่อนกำรประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำสอบ          
ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง) โดยต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภำคของกำรสอบข้อเขียนไม่ต่ ำกว่ำ    
ร้อยละ 60 จึงจะได้สิทธิ์ในกำรเพ่ิมคะแนนดังกล่ำว ทั้งนี้เมื่อน ำคะแนนเพ่ิมไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียนแล้ว
ต้องไม่เกินคะแนนเต็มของกำรสอบข้อเขียนตำมที่ก ำหนด 

หมายเหตุ   - ผู้สมัครสอบ ต้องน ำหลักฐำนเอกสำรเกี่ยวกับกำรขอรับสิทธิ์ได้คะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ 
ตำมที่ก ำหนดมำยื่นที่ ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ภำยใน       
ระยะเวลำที่ก ำหนด หำกพ้นก ำหนดถือว่ำสิ้นสุดระยะเวลำกำรยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์
หรือสละสิทธิ์ดังกล่ำว แล้วแต่กรณี 

--------------------------------- 
ตรวจแลว้ถูกต้อง 

 

     พลต ำรวจตร ี
 ( ดสุกร  ยุวนำกร ) 

                    ผู้บงัคับกำรอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ผนวก ฉ 
 หน้ำ ๑ ใน 2 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

-------------------------------------------- 
การยื่นหลักฐานเอกสาร 

หลักฐานฉบับจริงและเอกสารต่าง ๆ  ที่ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบ                        
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (รอบสอง) ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่  ดังน้ี 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ที่ไม่หมดอำยุ)  
2. บัตรประจ ำตัวสอบ จ านวน 1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้ำนฉบับปัจจุบนั หรือหลักฐำนอืน่ที่ใช้แทนทะเบียนบ้ำนตำมที่ทำงรำชกำรออกให ้
4. ประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยต้องมีข้อควำม

ระบกุำรส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำนั้น ๆ  ภำยในวันสุดท้ำยของกำรรบัสมคัร
พร้อมส ำเนำ  จ านวน ๓ ฉบับ 

5. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcript) พร้อมส ำเนำ  จ านวน ๓ ฉบับ และหำกเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้แปลเป็นภำษำไทยด้วยตนเอง หรือจำกสถำนศึกษำที่ส ำเร็จก็ได้  จ านวน ๓ ฉบับ 

6. หลักฐำนอื่น ๆ ถ้ำมี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส ำเนำ  จ านวน ๓ ฉบับ 
7. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้ำระบบอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ำยประกำศ 

รับสมัคร) เขียนรำยละเอียดด้วยลำยมือของตนเอง ตามผนวก ญ ท้ายประกาศนี ้ จ านวน 1 ฉบับ  
8. หลักฐำนทำงทหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมส ำเนำ จ านวน ๓ ฉบับ แยกเป็น 

8.๑ ทหำรกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส ำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจ ำตัวทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญำตลำ แบบ 2 ที่อนุญำตให้ลำระหว่ำงรอรับ สด.๘ 

8.๒ ทหำรกองเกินที่ผ่ำนกำรตรวจเลือกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร             
ให้ใช้ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (แบบ สด.๔๓) 
ส ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจเลือก (อำยุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2565 หรือที่จะต้องเข้ำรับ                  
กำรตรวจเลือกทำงทหำร ในปี พ.ศ. 2566) ให้ใช้ใบส ำคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์จะต้อง                    
เข้ำรับกำรตรวจเลือกทำงทหำร ในเดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 หรือผู้ที ่ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันแล้ว                    
หรืออยู่ระหว่ำงกำรผ่อนผันเข้ำรับกำรตรวจเลือกเพื่อเข้ำรับรำชกำรทหำร ไม่รับสมัครสอบ 

8.๓ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำทหำรชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือส ำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน
ประเภทท่ี ๑ หรือ 

2) หนังสือส ำคัญประจ ำตัวแสดงวิทยฐำนะแสดงว่ำได้ส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร                
ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐำนประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจ ำกำรและเลขเครื่องหมำย                            
แสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทท่ี ๑ ในหนังสือส ำคัญนั้นแล้ว 

 
 

/ในกรณี… 
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ผนวก ฉ 
  หน้ำ 2 ใน 2 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

ในกรณีหนังสือประจ ำตัวแสดงวิทยฐำนะดังกล่ำวข้ำงต้น ยังไม่มีหลักฐำนประทับ               
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจ ำกำร และเลขเครื่องหมำยแสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑               
ให้มีหนังสือรับรองจำกผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ำขึ้นไปที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรน ำปลดเป็นกองหนุน                
ประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่ำอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรน ำปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

9. หนังสือรับรอง ตามผนวก ฌ ท้ายประกาศน้ี  จ านวน ๑ ฉบับ (ให้เข้ำระบบอินเทอร์เน็ต
และสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ของผู้รับรอง  จ านวน ๑ ฉบับ 

หลักฐานเอกสารตามข้อ 1 ข้อ 3 – 6 และข้อ 8 (8.1 – 8.3) ต้องน าหลักฐานฉบับจริง
ไปแสดงให้ครบถ้วน ทั้งน้ี ส าเนาหลักฐานเอกสารทุกฉบับที่น ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครสอบ              
เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อไว้ ส าหรับหลักฐานเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที 
หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ   

ส ำหรับหลักฐำนเอกสำรทุกฉบับที่ผู้สมัครสอบยื่นไว้กับเจ้ำหน้ำที่ ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ 
ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่จะด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่
เห็นสมควร 
  ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนหำกไม่น ำหลักฐำนเอกสำรไปยื่น ตำมวัน เวลำ และสถำนที่                    
ที่ก ำหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
  ก ำหนดกำรยื่นหลักฐำนเอกสำรเพิ่มเติมตำมที่ระบุข้ำงต้นในผนวกนี้ จะประกำศ
พร้อมกับกำรประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป    
และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครสอบตรงตำมที่ประกำศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและ        
แสดงหลักฐำนตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัครสอบไม่มำยื่นหลักฐำนเอกสำรตำมวัน เวลำ หรือยื่นไม่ครบถว้น จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเปน็ผู้สอบแขง่ขนัได้
หรือผูส้อบแข่งขันได้ส ำรอง แล้วแต่กรณี และหำกมีกำรตรวจพบว่ำมีกำรน ำเอกสำรปลอมมำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่
จะต้องถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด 

--------------------------------- 
ตรวจแลว้ถูกต้อง 

 

     พลต ำรวจตร ี
 ( ดสุกร  ยุวนำกร ) 

                    ผู้บงัคับกำรอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 



35 

ผนวก ช 
 หน้ำ ๑ ใน 3 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

วิธีการสอบแข่งขัน 

ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้วยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 
150 ข้อ 150 คะแนน  ใช้เวลำท ำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ประกอบด้วย 

  ๑.๑ ความสามารถทั่วไป             จ ำนวน 30 ข้อ 
      ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล ควำมคิดเชิงจ ำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือ

ปัญหำทำงสังคมหรือทำงเศรษฐกิจ หรือทำงอื่นที่ เหมำะสม กำรคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย                          
กำรใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมำอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงจ ำนวน 
ประกอบด้วย คณิตศำสตร์พ้ืนฐำน ได้แก่ กำรค ำนวณขั้นพ้ืนฐำน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ 
กำรแก้สมกำรและอสมกำร เซต ตรรกศำสตร์ ควำมน่ำจะเป็น และสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ 
ตำรำง กรำฟ กำรหำค่ำกลำง และกำรวัดกำรกระจำย 

๑.๒ ภาษาไทย              จ ำนวน 20 ข้อ 
       ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำและควำมเข้ำใจภำษำ ได้แก่ ทักษะกำรใช้ภำษำ 

ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรใช้ถ้อยค ำ ส ำนวน กำรใช้ค ำให้ตรงกับ
ควำมหมำย กฎเกณฑ์และควำมนิยม กำรจับใจควำม วิเครำะห์ควำม สรุปควำม หรือตีควำมจำกข้อควำมสัน้ ๆ  
หรือจำกบทควำม กำรพิจำรณำเลือกใช้ภำษำในงำนเขียนรูปแบบต่ำง ๆ 

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ประกอบด้วย 
2.1 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับช่างเทคนิค           จ ำนวน 85 ข้อ 

  ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับงำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งำนวิทยุหรืองำนโทรคมนำคม
เบื้องต้นและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์                         

2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)           จ ำนวน 15 ข้อ 
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรอ่ำนเพ่ือจับใจควำม (Reading Comprehension) ค ำศัพท์ 

(Vocabulary) โครงสร้ำงของประโยคต่ำง ๆ (Structure) หลักไวยำกรณ์ (Grammar) และกำรสนทนำ 
(Conversation) เป็นต้น 

หมำยเหตุ ขอบเขตวิชำที่ใช้ในกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้วยวิธีสอบข้อเขียนนั้น                   
จะใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเท่ำนั้น 

/3. ภำคควำม… 
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ผนวก ช 
 หน้ำ 2 ใน 3 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 
-------------------------------------------- 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
3.1 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิตจำกคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลต ำรวจ            

ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่ก ำหนดไว้ ถือว่ำผ่าน  ผู้ที่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่ก ำหนดไว้ ถือว่ำไม่ผ่าน 
และผลกำรตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด 

3.2 สอบสัมภำษณ์ จะเป็นกำรประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่              
ที่จะบรรจุแต่งตั้งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอื่น
ของผู้เข้ำสอบ และจำกกำรสัมภำษณ์ ทั้งนี้ อำจใช้วิธีอื่นใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำน
ต่ำง ๆ  เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่และควำมรู้ในเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัย
แห่งชำติควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์  รูปร่ำง  ลักษณะท่ำทำง  ท่วงทีวำจำ  อุปนิสัย  อำรมณ์  ควำมสมบูรณข์อง
ร่ำงกำยควำมองอำจ  ว่องไว  คุณลักษณะและทัศนคติเหมำะสมในกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ บุคลิกภำพ
อย่ำงอื่นตำมควำมเหมำะสมที่จะเปน็ต ำรวจ จริยธรรมและคุณธรรม กำรปรับตัวเข้ำกบัผู้ร่วมงำน  รวมทัง้
สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสน์ 
กษัตริย์ ทัศนคติต่อวิชำชีพต ำรวจ หน้ำที่พลเมือง ควำมสำมำรถในกำรโต้ตอบ กำรตอบค ำถำมตรงประเด็น 
กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ต ำรวจ เป็นต้น  โดยถือเป็นเกณฑ์กำรตัดสินว่ำ ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำ
เหมำะสมจึงจะถือว่ำผ่าน ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำไม่เหมำะสมจะถือว่ำไม่ผ่าน 

3.3 กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง เห็นว่ำมีคุณสมบัติประวัติ
และควำมประพฤติหรือชื่อเสียงเหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจถือว่ำผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง เห็นว่ำ                
มีคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจถือว่ำไม่ผ่าน 

ส ำหรับผู้ที่มีประวัติทำงคดีอำญำ หรือต้องหำคดีอำญำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ                            
มีค ำสั่งที่ 561/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจกรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง                 
จะพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำควำมผิด  ว่ำเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งควำมน่ำรังเกียจของสังคมและเกียรติของข้ำรำชกำรต ำรวจ   
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในระเบียบส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำตวิ่ำด้วยแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 

 
/กรณี… 
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กรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ. 2557 โดยจะน ำผลทำงคดี                        
ในชั้นพนักงำนสอบสวนที่มีกำรด ำเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงำนสอบสวนแล้ว หรือพนักงำนอัยกำร                    
ที่มีค ำสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศำลที่มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมำเป็นหลักกำรและข้อมูล                   
ที่ส ำคัญเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้วแต่กรณี             

ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามที่ก าหนดจะได้คะแนน 10๐ คะแนน                  
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงจะได้ ๐ คะแนน 
 

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

ตรวจแลว้ถูกต้อง 

 

     พลต ำรวจตร ี
 ( ดสุกร  ยุวนำกร ) 

                    ผู้บงัคับกำรอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

ผนวก ซ 
  หน้ำ 1 ใน 9 หน้ำ 

ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

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

ระเบียบเก่ียวกับการสอบขอ้เขียน การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
และการสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

หรือเทียบเท่าเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕65                                                                         
(กลุ่มงานเทคนิค)              

 

๑. ระเบียบการปฏิบัติตัวทัว่ไป 
    ๑.๑ อุปกรณ์ที่น าเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอด าเบอร์ ๒B ขึ้นไป ส ำหรับระบำยกระดำษค ำตอบ 

ปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงิน  บัตรประจ ำตัวสอบ และบัตรประจ ำตัวประชำชน เท่ำนั้น ส่วนยางลบทางหน่วยสอบ
จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 

 ๑.๒ ห้ำมน ำอำวุธ กระดำษหรือต ำรำ เครื่องค ำนวณเลข เครื่องมือสื่อสำร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับต่ำง ๆ เช่น นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เป็นต้น 
อุปกรณ์ท ำด้วยโลหะทุกชนิดหรือสิ่งของอื่นใดที่นอกเหนือ จำกข้อ ๑.๑ เข้ำในอำคำรสอบหรือห้องสอบ
หรือพื้นที่หวงห้ำมหรือเขตรักษำควำมปลอดภัยโดยเด็ดขำด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้
ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้วหำกมีกำรตรวจค้นพบ ถือว่ำเจตนำทุจริตในกำรสอบ                 

 ๑.๓ กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบ โดยก าหนดให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปกและกระดุม  
กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา และให้เตรียมหน้ากากอนามัย (Mask) ไปใส่ในการเข้าสอบข้อเขียนทุกคน 

 ๑.๔ กำรประกำศรำยชื่อให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ และสถำนที่สอบและผังที่นั่งสอบ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบจะแยกประกำศเป็น 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑.๔.1 วันเวลำด ำเนินกำรจะประกำศเฉพำะรำยชื่อผู้ให้เข้ำสอบข้อเขียน 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  

ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลกำรประกำศดังกล่ำว ตำมข้อ 1.4.1 – 1.4.2 ให้
ชัดเจน      
 

/1.5 ในกรณ…ี 
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 ๑.๕ ในกรณีที่มีปัญหำใด ๆ เช่น หำห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีที่นั่งสอบ เนื่องจำกไม่ปรำกฏ                 
รหัสประจ ำตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ ให้รีบติดต่อกองอ ำนวยกำรประจ ำสนำมสอบนั้น ๆ ก่อนเวลำ                        
เรียกเข้ำห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

 1.6 ผู้มำเข้ำสอบทุกคนต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย ส ำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยตั้งแต่ 
37.5 องศำเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่อยู่ในสภำวะสุ่มเสี่ยง ก ำหนดให้ต้องนั่งสอบข้อเขียนที่ห้องสอบส ำรอง               
ตำมที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือเป็นไปตำมแนวทำงป้องกันกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ก ำหนด     

 ๑.7  ในกำรเข้ำสอบผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงตนให้ถูกต้องโดยแสดงบัตรประจ ำตัวสอบคู่กับ 
บัตรประจ ำตัวประชำชน โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษรเพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน 
แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 ๑.8  เมื่อเริ่มเวลำสอบแล้วผู้เข้ำสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบเพ่ือท ำข้อสอบตลอดระยะเวลำสอบ  
จะไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบออกจำกห้องสอบจนกว่ำจะหมดเวลำสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่ำงยิ่ง                      
หรือมีเหตุสุดวิสัยที่จะท ำให้เกิดปัญหำภำยในห้องสอบให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม              
จะถูกปรับให้สอบตก 

๒. การสอบข้อเขียน 
 ๒.๑ ก าหนดสอบข้อเขียนต้ังแต่เวลา 13.3๐ น. ถึงเวลา 16.30 น. (ใช้เวลาท าข้อสอบ  

3 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา 11.30 น.หรือตามที่หน่วยสอบก าหนด                       
เพื่อด ำเนินกำรตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและแนะน ำกำรระบำยรหัสชุดข้อสอบในกระดำษค ำตอบ                  
ส าหรับผู้มาภายหลังจากเวลา 13.15 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด                                                         

 ๒.๒ ปฏิบตัิตำมค ำสั่งและค ำแนะน ำของหัวหน้ำห้องสอบ หรือเจ้ำหน้ำทีคุ่มสอบโดยเคร่งครดั     
 ๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ำมพูด หรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก 

และไม่ออกจำกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของหัวหน้ำห้องสอบหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ            
หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยห้องสอบ 

 ๒.๔ ห้ำมสูบบหุรี่ในห้องสอบ 
 2.5 ขณะสอบข้อเขียน เจำ้หน้ำที่คุมสอบจะมีกำรตรวจค้นตวัผู้เข้ำสอบตำมมำตรกำรป้องกัน

กำรทุจรติสอบโดยตลอดจนกว่ำจะเสร็จสิน้ภำรกิจกำรตรวจคน้ดงักล่ำว 
 

/๒.6 จะเริ่มลงมือ… 
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 ๒.6 จะเริ่มลงมือท ำข้อสอบได ้ เมื่อหวัหน้ำห้องสอบสัง่ให้ลงมือสอบแล้ว 
 ๒.7 เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจำกโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลำสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่              

สั่งให้หยุดท ำปัญหำข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้ำหน้ำที่จะเดินมำรับกระดำษค ำตอบและปัญหำข้อสอบคืนแล้ว                        
ให้ผู้เข้ำสอบลงชื่อส่งกระดำษค ำตอบและปัญหำข้อสอบ รวมทั้งเขียนเลขรหัสชุดข้อสอบในบัญชี                       
ถ้าไม่ลงชื่อเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 

 ๒.8 ปัญหาข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ส านักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) ห้ามน าปัญหาข้อสอบทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนหรือคัดลอกออกนอกห้อง
สอบเป็นอันขาดต้องส่งคืนปัญหาข้อสอบให้ครบทั้งชุดทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิด              
ทางกฎหมายและจะพิจารณาให้หมดสิทธิ์ในการสอบ 

๓. ห้ามกระท าการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์     
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบและต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายก าหนด แล้วแต่กรณี ได้แก่ 

 ๓.๑ น ำต ำรำหรือเอกสำรอื่นใดเข้ำห้องสอบ น ำหรือพยำยำมน ำปัญหำข้อสอบออกนอกห้องสอบ  
 ๓.๒ พูด ถำม ให้สัญญำณใด ๆ หรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก 
 ๓.๓ ดู หรือพยำยำมดูค ำตอบจำกผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูค ำตอบของตน 
 ๓.๔ ไม่เชื่อฟังค ำแนะน ำ ค ำตักเตือน หรือค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 
 ๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้ำสอบหรือเข้ำสอบแทนผู้อื่นโดยใช้บัตรประจ ำตัวสอบหรือบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ซึ่งไม่ถูกต้อง เพื่อท ำให้ส ำคัญผิดว่ำตนเป็นบุคคลที่เข้ำสอบแทน 
 ๓.๖ ระบำยรหัสในกระดำษค ำตอบโดยใช้รหัสของผู้อื่นโดยมีเจตนำท ำข้อสอบแทนบุคคลผู้นั้น           

หรือน ำเอำกระดำษค ำตอบของผู้อื่นมำท ำแทน 
 ๓.๗ น ำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือสิ่งของต้องห้ำม                 

ตำมที่ระบุในข้อ ๑.๒ เข้ำไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ำมหรือเขตรักษำควำมปลอดภัย              
ของสนำมสอบข้อเขียนโดยมีเจตนำที่จะใช้ในกำรทุจริต เช่น เครื่องมือสื่อสำร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์        
เครื่องค ำนวณเลข นำฬิกำค ำนวณเลข ฯลฯ เป็นต้น 

 ๓.๘ พฤติกำรณ์อื่นใดซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่ำผู้เข้ำสอบมีเจตนำทุจริตในกำรสอบ เช่น ฝ่ำฝืนค ำสั่ง
หรือค ำแนะน ำตักเตือนของผู้คุมสอบ ไม่ให้ควำมร่วมมือกับผู้คุมสอบในกำรตรวจค้นตัว หรือพฤติกำรณ์อื่น ๆ                        
ซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่ำน่ำจะมีเจตนำทุจริต เป็นต้น 

 
/4.  กำรกรอกข้อมูล… 
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         4. การกรอกข้อมูลผู้เข้าสอบและการระบายกระดาษค าตอบ 
        ๑) ตวัอย่ำงกระดำษค ำตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๒) ตัวอย่ำง... 
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๒) ตัวอย่ำงกำรน ำเลขรหัสชุดข้อสอบที่ปกปัญหำข้อสอบ มำระบำยลงในกระดำษค ำตอบ
ตำมช่องที่ก ำหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                     

/๔.๑ เมื่อได้รบั… 
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๔ .๑  เมื่อได้รับแจกกระดำษค ำตอบแล้วให้ตรวจดูควำมเรียบร้อยของกระดำษค ำตอบ                
โดยทันทีว่ำมีรอยด่ำงด ำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขำด หรือไม่ หำกกระดำษค ำตอบมีรอยด่ำงด ำ สกปรก 
หรือย่นยับ ฉีกขำด ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบทรำบเพื่อขอเปลี่ยนและให้รอค าชี้แจงในกำรท ำควำมเข้ำใจ                  
กำรระบำยรหัสประจ ำชุดข้อสอบให้ชัดเจน 

๔.๒ ให้ตรวจดูว่ำค ำน ำหน้ำชื่อ  ชื่อ – ชื่อสกุล และเลขที่ระบำยในช่องรหัสประจ ำตัวสอบ (9 หลัก)               
ในกระดำษค ำตอบหน้ำแรกถูกต้อง ตรงกับรหัสประจ ำตัวสอบของผู้เข้ำสอบหรือไม่ หำกไม่ถูกต้องให้แจ้ง                      
เจ้ำหน้ำที่คุมสอบเพ่ือขอเปลี่ยนกระดำษค ำตอบส ำรองใหม่เพ่ือด ำเนินกำรให้ถูกต้อง ผู้เข้าสอบจะต้องใช้                                
กระดาษค าตอบที่มีการระบายเลขรหัสประจ าตัวสอบ (9 หลัก) ไว้ให้แล้วซึ่งตรงกันกับรหัสประจ าตัวสอบ
ของตนหรือต้องเป็นกระดาษค าตอบส ารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่าน้ัน หากใช้กระดาษค าตอบ
ไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ        

4.3 กรณีใช้กระดาษค าตอบส ารอง ให้ใช้ปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงินเท่ำนั้นกรอกข้อควำม                        
ลงในช่องว่ำงในกระดำษค ำตอบหน้ำแรกด้ำนบน  ได้แก่ 1) ค ำน ำหน้ำชื่อ  ชื่อ – ชื่อสกุล  2) เลขประจ ำตัวประชำชน 
(13 หลัก)  3) สถำนที่สอบ  4) ห้องสอบ  5) วันที่สอบ  6) รหัสประจ ำตัวสอบ (ตัวเลข 9 หลัก)          
และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (ตัวเลข 8 หลัก) แล้วให้ใช้เฉพำะดินสอด าเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบำยรหัสประจ ำตวัสอบ 
และรหัสชุดข้อสอบในช่องวงกลมที่ก ำหนดตำมตัวอย่ำงค ำแนะน ำที่แสดงไว้ในกระดำษค ำตอบ                       
(คือระบำยให้ด ำเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังกำรระบำยรหัสประจ ำตัวสอบ โดยเฉพำะเลข 0  
และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบำยรหัสประจ ำตัวสอบแต่ละช่อง(หลัก) นั้น จะเริ่มต้นที่เลข 0                      
และเรียงจำกบนลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง(หลัก) ทั้ง 9 ช่อง (9 หลัก) และเมื่อด ำเนินกำร
กรอกข้อมูลและระบำยรหัสประจ ำตัวสอบเสร็จสิ้น ต้องยกมือให้เจ้ำหน้ำที่คุมสอบตรวจสอบควำมถูกต้อง                  
ของชื่อ – ชื่อสกุล ผู้เข้ำสอบพร้อมลงลำยมือชื่อของเจ้ำหน้ำที่คุมสอบในช่องเจ้ำหน้ำที่คุมสอบไว้                            
แต่หำกเป็นกำรระบำยรหัสประจ ำตัวสอบ และ/หรือรหัสชุดข้อสอบผิด จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบ 
ของผู้เข้ำสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน 

๔.4 ใช้ปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงินเท่ำนั้น เพ่ือลงลำยมือชื่อในช่องที่ก ำหนด 
๔.5 ห้ำมขีดเขียนสิ่งใดลงในกระดำษค ำตอบนอกจำกที่ก ำหนดไว้ ห้ำมพับ หรือท ำให้

กระดำษค ำตอบมีรอยด่ำงด ำ สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขำด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดำษค ำตอบให้โดยถอืวำ่
เป็นกระดำษเสีย 

/5. กำรปฏิบตัิ… 
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5. การปฏิบัติในระหว่างการสอบ 
5.1 เมื่อได้รับปัญหำข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

5.1.1 ให้ตรวจสอบและพลิกดูซองปัญหำข้อสอบชุดที่ผู้เข้ำสอบได้รับว่ำอยู่ในสภำพสมบูรณ์               
ไม่มีรอยกำรเปิดผนึกหรือรอยฉีกขำด ปัญหำข้อสอบมีหลำยชุดแต่ละชุดจะมีกำรสลับข้อสอบและค ำตอบ        
ซึ่งไม่เหมือนกันตำมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรสอบ ดังนั้นผู้เข้ำสอบที่ได้รับแจกปัญหำข้อสอบชุดใด 
ต้องใช้ปัญหำข้อสอบชุดนั้นในกำรท ำข้อสอบของตนเอง 

5.1.2 เมื่อเปิดผนึกซองปัญหำข้อสอบ ให้ตรวจดูปัญหำข้อสอบว่ำมีเลขรหัสชุดข้อสอบ                 
8 หลัก ที่ด้ำนล่ำงซ้ำยมือ และให้น ำเลข 8 หลักดังกล่ำว มำระบำยลงในช่องที่ก ำหนดในกระดำษค ำตอบ                 
ให้ถูกต้องตรงกัน (ลักษณะเดียวกันกับกำรระบำยรหัสประจ ำตัวสอบ) ด้วยดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป                
ให้ระมัดระวังกำรระบำยรหัส โดยเฉพำะเลข 0 และเลข 1 อำจผิดพลำดได้ง่ำย  ซึ่งในแต่ละช่องนั้นจะเริ่มต้น      
ท่ีเลข 0 และเรียงจำกบนลงมำเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 หำกระบำยผิดหรือระบำยผิดแล้วลบไม่สะอำด                
เพ่ือระบำยใหม่ แล้วเครื่องตรวจไม่ตรวจให้คะแนน ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดระเบียบกำรสอบข้อเขียน                      
โดยจะถือว่ำกระดำษค ำตอบนั้นเสียและถือว่ำสอบตก 

 5.1.3 ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ปัญหำข้อสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก                  
ให้ตรวจดูว่ำชุดปัญหำข้อสอบที่ได้รับแจกมีควำมสมบูรณ์และมีปัญหำข้อสอบ ค ำถำม ค ำตอบ ครบถ้วนหรือไม่            
มีข้อควำมที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ หำกพบสิ่งใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่คุมสอบเพ่ือขอเปลี่ยนข้อสอบชุดใหม่                 
เมื่อมีค ำสั่งให้ลงมือสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะไม่เปลี่ยนข้อสอบให้โดยเด็ดขำด เพรำะถือว่ำได้ให้เวลำ
ตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือท ำข้อสอบ และให้อ่ำนค ำแนะน ำที่หน้ำปกของปัญหำข้อสอบให้เข้ำใจครบถ้วน  
ก่อนเริ่มลงมือท ำข้อสอบ 

5.1.4 ขณะตอบปัญหำข้อสอบ หำกมีกรณีสงสัยว่ำค ำถำมหรือค ำตอบในปัญหำข้อสอบ                  
ข้อใดจะผิดพลำด บกพร่องหรือไม่ครบถว้น ฯลฯ ไม่ต้องถำมเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ แต่ให้ตอบลงไปตำมที่เหน็สมควร
ห้ามเว้นว่างไว้ ในกรณีนี้ทางคณะกรรมการด าเนินการสอบที่เก่ียวข้องจะพิจารณาให้คะแนนค าถามขอ้น้ัน                
แก่ผู้เข้าสอบทุกคน 

5.2 ในกำรตอบปัญหำข้อสอบให้ใช้ดินสอด าเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบำยในข้อวงกลมเล็กที่เห็นว่ำ
ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบำยให้ด ำเข้มเต็มวงแต่อย่ำให้ล้ ำ ออกไปนอกวง หำกต้องกำร
เปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยำงลบอย่ำงอ่อนจนสะอำดจริง ๆ แล้วระบำยใหม่ กรณีที่ระบำยเต็มวงในช่องค ำตอบ
แต่ไม่ด ำเข้มพอไม่ว่ำจะมีสำเหตุจำกกำรที่ผู้เข้ำสอบไม่ใช้ดินสอด ำเบอร์ 2B ขึ้นไปหรือใช้ดินสอด ำเบอร์ 2B ขึ้นไป
แต่เป็นเพรำะระบำยไม่ด ำเข้มพอ และท ำให้เครื่องตรวจกระดำษค ำตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้งหมดหรือแต่บำงข้อ
คณะกรรมกำรประมวลผลกำรสอบจะถือผลคะแนนตำมที่เครื่องตรวจได้ตรวจให้คะแนนแม้ในบำงข้อ                  
ผู้เข้ำสอบจะเลือกและระบำยค ำตอบถูกต้องก็ตำม 

/5.3 เมื่อเจ้ำหน้ำที่... 
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5.3 เมื่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดำษค ำตอบหรือปัญหำข้อสอบ            
ให้อีกโดยเด็ดขำด 

5.4 ในระหว่ำงเวลำท ำข้อสอบหัวหน้ำห้องสอบมีอ ำนำจสั่งให้ผู้เข้ำสอบหยุดท ำข้อสอบ                    
และลุกขึ้นยืนได้ตำมช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม ส่วนเจ้ำหน้ำที่คุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ห้องสอบเห็นว่ำผู้เข้ำสอบรำยใดมีอำกัปกิริยำหรือพฤติกรรมต้องสงสัย สำมำรถให้ผู้เข้ำสอบรำยนั้น               
หยุดท ำข้อสอบและขอตรวจค้นตัว ตรวจดูปัญหำข้อสอบและกระดำษค ำตอบได้ตำมควำมเหมำะสม                         
โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรรบกวนหรือล่วงเกินเวลำในกำรท ำข้อสอบของผู้เข้ำสอบรำยนั้นแต่อย่ำงใด 

5.5 กรณีที่ผู้เข้ำสอบท ำข้อสอบโดยใช้ปัญหำข้อสอบและ/หรือกระดำษค ำตอบที่ไม่ใช่ของตน              
จะถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของผู้เข้ำสอบเอง และถือว่ำหมดสิทธิ์ในกำรสอบครั้งนี้หรือถือว่ำมีพฤติกำรณ์                
ทุจริตในกำรสอบตำมที่ก ำหนดในข้อ 3.6  โดยในกำรตรวจกระดำษค ำตอบ คณะกรรมกำรตรวจกระดำษค ำตอบ               
จะยึดถือผลกำรตรวจกระดำษค ำตอบตำมเครื่องตรวจกระดำษค ำตอบตรวจให้เท่ำนั้น  ผู้เข้ำสอบจะเรียกร้อง 
สิทธิ์ใดๆ นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้มิได้ หรือหำกเป็นกรณีเจตนำทุจริตสอบจะด ำเนินกำร   
ตำมข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องและถือว่ำสอบตกทุกวิชำ 

5.6 กรณีที่เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่สามารถตรวจกระดาษค าตอบได้ เนื่องจาก              
ไม่สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ว่าเป็นรหัสของชุดข้อสอบชุดใด เน่ืองจากความบกพร่องในการระบายรหัส
ของผู้เข้าสอบไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม จะถือว่ากระดาษค าตอบน้ันเสียเกิดจากการกระท า                  
ของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็นผู้สอบตก และในกรณีที่ความบกพร่องในการระบายรหัสดังกล่าว 
เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่สามารถตรวจให้คะแนนข้อสอบทั้งหมดหรือบางข้อ 
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจกระดาษค าตอบ จะถือผลการตรวจกระดาษค าตอบ
ตามที่เครื่องตรวจกระดาษค าตอบตรวจให้ ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผล                
ไว้เป็นหลักฐาน 

5.7  ในกำรตรวจกระดำษค ำตอบผู้ด ำเนินกำรสอบจะถือผลคะแนนตำมผลกำรตรวจ                
ของเครื่องตรวจกระดำษค ำตอบเท่ำนั้น ส่วนกำรด ำเนินกำรตรวจกระดำษค ำตอบโดยบุคคลจะเป็น             
กำรตรวจสอบเครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง 

6. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
6.1 ในวันตรวจร่ำงกำย ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวสอบคู่กับบัตรประจ ำตัวประชำชน              

โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจน ทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร                  
เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชดัเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

6.2 กำรแต่งกำยและกำรเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่ำงกำยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด  
และให้เตรียมหน้ำกำกอนำมัย (Mask) ใส่มำด้วยทุกคน ทั้งในขั้นตอนกำรตรวจร่ำงกำยและขั้นตอน             
กำรทดสอบสุขภำพจิต 

 
/6.3 ในขั้นตอน... 
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6.3 ในขั้นตอนกำรเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต ห้ำมน ำ โทรศัพท์มือถือ       
หรือเครื่องมือ และอุปกรณส์ื่อสำรอิเล็กทรอนกิส์ทุกประเภทไปเด็ดขำด หำกตรวจพบทำงคณะกรรมกำรแพทย์ 
โรงพยำบำลต ำรวจ จะพิจำรณำตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต 

6.4 ให้ไปเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำม วัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนดในประกำศรำยชื่อ
ผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ประกำศผลสอบข้อเขียน) 

6.5 กรณีที่เคยมีประวัติกำรรักษำโรคหรืออำกำรตำมบัญชีโรคในผนวก ก และ ผนวก ข ท้าย
ประกาศน้ี มำก่อนและหำยเป็นปกติแล้ว ให้น ำเอกสำรหลักฐำนประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับกำรรักษำ 
ที่หำยเป็นปกติดังกล่ำวมำก่อนวันเข้ำตรวจร่ำงกำย แล้วน ำมำยื่นในวันรำยงำนตัวเข้ำตรวจร่ำงกำย  
เพื่อให้ผลกำรวินิจฉัยกำรตรวจโรคหรืออำกำรตำมที่ก ำหนดเป็นไปโดยถูกต้อง และเพ่ือเป็นกำรรักษำสิทธิ์
ประโยชน์ของผู้สมัครสอบ 

7. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์ 
7.1 ในวันสอบสัมภำษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวสอบคู่กับบัตรประจ ำตัวประชำชน   

โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร                 
เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชดัเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

7.2 กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบให้แต่งกำยสุภำพ เช่น เพศชาย ให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว               
กำงเกงขำยำว (ห้ำมกำงเกงยีนส์) เพศหญิง ให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว กระโปรง และสวมรองเท้ำหุ้มส้น 
และให้เตรียมหน้ำกำกอนำมัย (Mask) ใส่มำด้วยทุกคน 

7.3 ต้องมำเตรียมพร้อมในกำรเข้ำสอบ ตำมก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ โดยเคร่งครัด 
7.4 กรณีบัตรประจ ำตัวประชำชนสูญหำยให้รีบติดต่อกองอ ำนวยกำรสอบสัมภำษณ์ก่อนถึงเวลำ             

เรียกสอบสัมภำษณ์ไม่น้อยกว่ำครึ่งชั่วโมง เพ่ือพิจำรณำกำรให้สิทธิ์หรือตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
แล้วแต่กรณี 

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

ตรวจแลว้ถูกต้อง 

 

     พลต ำรวจตร ี
 ( ดสุกร  ยุวนำกร ) 

                    ผู้บงัคับกำรอ ำนวยกำร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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-------------------------------------------- 
แบบหนังสือรับรอง 

เขียนที่................................................ 

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

  ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................................................. 
ต ำแหนง่................................................................สังกดั..............................................................................
เกี่ยวขอ้งเป็น............................................................................................................................................... 
กับผู้สมัครสอบ  ขอรับรองวำ่ผู้สมัครสอบชื่อ.............................................................................................. 
รหัสประจ ำตัวสอบ.....................................................................ซึ่งสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้
เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นประทวน ตำมประกำศรับสมัคร ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร                  
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย และขอรับรองว่ำ
ผู้สมัครสอบมีวุฒิกำรศึกษำ ตรงตำมประกำศรับสมัครทุกประกำร พร้อมนี้ได้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ข้ำรำชกำรหรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอำยุ) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง
มำด้วยแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ับรอง 
      (.....................................................) 
     ต ำแหนง่........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผู้รับรองผู้สมัครสอบต้องเป็นข้ำรำชกำรประจ ำกำร มียศตั้งแต่ร้อยต ำรวจเอก ร้อยเอก  
  เรือเอก เรืออำกำศเอก ขึ้นไป ข้ำรำชกำรอัยกำร ข้ำรำชกำรตุลำกำร ข้ำรำชกำร  
  พลเรือนประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนขึ้นไป ประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญ  
  กำรขึ้นไป ประเภทอ ำนวยกำรหรือประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบ 
  ข้อควำมทีต่นรับรองนัน้ทุกประกำร 
              ๒.  ที่อยู่ของผู้รับรองที่สำมำรถติดต่อได้ 
  บ้ำนเลขที่......................หมู.่............ถนน..............................ตรอก/ซอย........................... 
  ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ/เขต........................................................ 
  จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.......................โทร. ............................................. 
 ๓.  ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเทอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตำมแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง 

          เขียนด้วยลำยมือของตนเอง 

...................................................................... 
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      แบบบันทึกข้อมูลบุคคล 

 
รหัสประจ าตัวสอบ.............................................. 

 
 

            เลขประจ าตัวประชาชน   
 

ข้อมูลประกอบการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช)  
หรือเทียบเท่า เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕65  

(กลุ่มงานเทคนิค) 
------------------------------------ 

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

เรียน  ผู้ด ำเนนิกำรสอบแขง่ขัน 
ตำมที่ ข้ำพเจ้ำได้ยื่นใบสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ               

ชั้นประทวน และข้ำพเจ้ำขอแจ้งขอ้มูลประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัตแิละพ้ืนฐำนควำมรู้
ของข้ำพเจ้ำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อตัว..........................................................ชื่อสกุล..................................................... 
(หำกเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล  ให้น ำหลักฐำนมำประกอบ) 
       ชื่อ – ชื่อสกุล  (ภำษำอังกฤษ) ................................................................................... 
  ๒.  ชื่อเล่น  ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ำมี)................................................................... 
  ๓.  สัญชำติปัจจุบัน...........................................สัญชำตเิมื่อเกิด........................................ 
ศำสนำ......................................................................................................................................................... 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ต ำแหน่ง..................................................................................... 
  ๕.  หลักฐำนทำงทหำร...................................................................................................... 
  ๖.  ภูมิล ำเนำตำมทะเบยีนบำ้นเลขที่...............หมู่ที่..............ถนน.................................... 
ตรอก/ซอย....................................ต ำบล/แขวง...................................อ ำเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................ 
       ภูมิล ำเนำที่อำศัยในปัจจุบันเลขที่...............หมูท่ี่..............ถนน................................... 
ตรอก/ซอย....................................ต ำบล/แขวง...................................อ ำเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท์........................................................................................................ 
หมายเหตุ   ๑.  ใหก้รอกขอ้ควำมให้ครบทุกชอ่ง  ในชอ่งที่ประสงคไ์มก่รอกข้อมูลให้ขดีเครือ่งหมำย ( - ) 
      ๒.  ในช่องทีถ่ำมว่ำ เคยหรือไม่เคย  ใหก้รอกข้อควำมว่ำ “เคย” หรอื “ไมเ่คย” 
 

/๗.  ได้แนบเอกสำร... 

              

๑.  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล ประกอบใบสมัคร
ด้วยลำยมือของตนเองและลงลำยมือชื่อต่อ
หน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

๒.  ก่อนย่ืนข้อมูลใบสมัครจะต้อง                   
     ตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ             
    ให้ครบถ้วน และถูกต้อง 



49 

- 2 - 
ผนวก  ญ 

  หน้ำ 2 ใน 7 หน้ำ   
ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

------------------------------------ 
๗.  ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ  ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วมำพร้อมนี้        

รวม....................ฉบับ  คือ 
       ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรของบิดำมำรดำ 
       และภรรยำ 
       ส ำเนำทะเบียนสมรส  (ถำ้มี) 
  ๘.  -  บิดำ  (ผู้ให้ก ำเนดิ) 
       ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ำมี)  ......................................................อำชีพ............................................................................. 
ต ำแหน่ง................................................................สถำนที่ท ำงำน................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................โทรศัพท์................................................ 
เชื้อชำติ................................สัญชำติเมื่อเกิด..................................สัญชำติปัจจุบัน.................................... 
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดใีนท้องที่………………………………..…ผลคด.ี.................................................................... 
       -  มำรดำ  (ผู้ให้ก ำเนิด) 
       ชื่อเต็ม...................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม 
ชื่อเดิม (ถ้ำมี)  ......................................................อำชีพ............................................................................. 
ต ำแหน่ง.................................................................สถำนที่ท ำงำน............................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................โทรศัพท์............................................ 
เชื้อชำติ.................................สัญชำตเิม่ือเกิด................................สัญชำตปัิจจุบัน..................................... 
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องที่……………………………ผลคดี............................................................................ 
       -  ภรรยำหรือสำมี 
       ชื่อเต็ม....................................ชื่อเดิม (ถ้ำมี)............................................................... 
ชื่อสกุลเดิม...........................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน............................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด....................................................ที่เกิด............................................................................... 
เชื้อชำติ.................................สัญชำติเมื่อเกิด................................สัญชำติปัจจุบัน..................................... 
อำชีพ..........................................................ต ำแหนง่................................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน............................................ที่อยู่ปัจจุบนั.............................................................................. 
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ................................................................................................
(ถ้ำมี) ถูกด ำเนินคดีในท้องที่……………………………………ผลคดี..................................................................... 
จังหวัดที่สมรส............................................................................................................................................. 
กำรสมรสครัง้ก่อนของผู้สมัครสอบและคู่สมรสอีกฝ่ำย.....................................................................................
หย่ำ  เลิกรำ้ง............................................................................................................................................... 
 

/๙.  ประวัตคิรอบครวั... 
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  หน้ำ 3 ใน 7 หน้ำ   
ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

------------------------------------ 
๙.  ประวตัิครอบครวัผู้สมคัรสอบ 

       -  พ่ีนอ้งรว่มบดิำ – มำรดำ 
       (๑)  ชื่อ.................................ชือ่สกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ......................................................................ต ำแหน่ง....................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ป ี
สัญชำต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องท่ี…………………………….ผลคดี............................................................................ 
       (๒)  ชื่อ.................................ชือ่สกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ.....................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
สถำนที่ท ำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ป ี
สัญชำต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องท่ี……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (3)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อำชีพ....................................................................ต ำแหน่ง......................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ปี 
สัญชำต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องท่ี……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (4)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ....................................................................ต ำแหน่ง......................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ป ี
สัญชำต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องท่ี……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (5)  ชื่อ................................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ....................................................................ต ำแหน่ง......................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ป ี
สัญชำต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องท่ี…………………………….ผลคดี............................................................................ 
 

/- ญำติ... 
 



51 

- 4 - 
ผนวก  ญ 

  หน้ำ 4 ใน 7 หน้ำ   
ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

----------------------------------- 
       -  ญำต ิ (พ่ีน้องของบดิำและมำรดำ) 
       (1)  ชื่อ.................................ชื่อสกุล..............................เกี่ยวข้องเป็น.......................
อำชีพ.....................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
สถำนที่ท ำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ป ี
สัญชำต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องท่ี…………………………….ผลคดี............................................................................ 
       (๒)  ชื่อ.................................ชือ่สกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ.....................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
สถำนที่ท ำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ป ี
สัญชำต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องท่ี……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (3)  ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ.....................................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
สถำนที่ท ำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ป ี
สัญชำต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องท่ี……………………………ผลคดี............................................................................. 
       (4)  ชื่อ................................ชื่อสกุล................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ....................................................................ต ำแหน่ง......................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ป ี
สัญชำต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องท่ี…………………………..ผลคด.ี............................................................................. 
       (5)  ชื่อ...............................ช่ือสกุล.................................เกี่ยวข้องเป็น......................
อำชีพ...................................................................ต ำแหนง่.......................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน..................................................................................................................อำยุ..................ป ี
สัญชำต.ิ...................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
เคยมีประวตัิทำงคดีอำญำหรอืคดแีพ่งขอ้หำ....................................................................................................................
(ถ้ำมี)  ถูกด ำเนินคดีในท้องท่ี…………………………..ผลคด.ี............................................................................. 
 

 
/๑๐. บุคคลที่ติดต่อ... 
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  หน้ำ 5 ใน 7 หน้ำ   
ท้ำยประกำศ ส ำนกังำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร ลงวนัที่  21  มนีำคม พ.ศ. ๒๕65 

----------------------------------- 
๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่             

ผู้รับรอง  ญำติ  ผู้บังคับบญัชำ หรือนำยจ้ำง) 
        (๑)  ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อำชีพ...................................................................ต ำแหนง่.......................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน............................................................................................................................................. 
        (๒)  ชื่อ..............................ชื่อสกุล...............................เก่ียวข้องเป็น.......................
อำชีพ...................................................................ต ำแหนง่.......................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน............................................................................................................................................. 

 (๓)  ชื่อ.............................ช่ือสกุล.................................เก่ียวข้องเป็น......................
อำชีพ...................................................................ต ำแหนง่.......................................................................... 
สถำนที่ท ำงำน............................................................................................................................................. 

๑๑.  กำรศึกษำ 
         (๑)  จบมัธยมศึกษำตอนตน้โรงเรียน....................................................................... 
เข้ำ..............................ออก............................ผลกำรศึกษำ……………………......…………………………………….. 

       (๒)  จบมัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำโรงเรียน................................................... 
เข้ำ..............................ออก............................ผลกำรศึกษำ……………………………………………………………….. 

       (๓)  จบอำชวีะศกึษำ  สถำนศึกษำ.......................................................................... 
เข้ำ..............................ออก............................ผลกำรศึกษำ………………………………………....……………………. 

       (๔)  จบอุดมศึกษำหรอืเทียบเท่ำ  สถำนศึกษำ........................................................ 
เข้ำ..............................ออก............................ผลกำรศึกษำ………………….……………………………………………. 

       (๕)  แขนงพิเศษอืน่ ๆ.............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๒.  ปัจจุบนัประกอบอำชพี...................................ต ำแหน่ง............................................ 
สถำนที่ท ำงำน............................................................................................................................................. 
ถนน.....................................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต........................................ 
จังหวดั....................................................โทรศัพท์....................................................................................... 
และได้รบัเงนิเดือน ..............................................................................................................................บำท   
ใครเปน็หวัหน้ำหรือผู้บงัคับบัญชำ............................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบกำรงำนอื่น ๆ............................................................................................. 
สถำนที่ท ำงำน............................................................................................................................................. 
ถนน.....................................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต........................................ 
จังหวดั.................................โทรศัพท์...................................รำยได้ (ถ้ำมี).................................................. 

 
 

/๑๔.  ประวตัิ... 
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----------------------------------- 
๑๔.  ประวัติกำรรับรำชกำร หรือกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ (ถ้ำเคยรับรำชกำร หรือท ำงำน

มำแล้วหลำยแห่ง  ให้ระบุทุกแห่งตำมล ำดับก่อนหลัง) 
         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม.................................................................................... 
ชนิดของงำน..........................................................เงนิเดอืน........................................................................ 
วัน  เดือน  ปีที่เขำ้รับรำชกำรหรอืงำนที่ท ำ................................................................................................. 
ชื่อผู้บังคบับญัชำหรือนำยจำ้ง...................................................................................................................... 
เหตุที่ออก.................................................................................................................................................... 
  ๑๕.  ควำมรู้พิเศษหรอืควำมสำมำรถพิเศษ....................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๖. ถ้ำท ำงำนในส ำนักงำนอื่นนอกจำกงำนรำชกำร เคยถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิด                 
ในทำงงำนอย่ำงใดหรือไม่........................................................กี่ครั้ง.......................................................... 
เมื่อใด.........................................ถูกลงโทษหรอืไมอ่ย่ำงไร.......................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
  ๑๗.  ถ้ำรับรำชกำร เคยถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ 
ข้ำรำชกำรหรือไม.่..........................กี่ครั้ง...............................เมื่อใด...........................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร............................................................................................................................. 
  ๑๘.  เคยถูกกล่ำวหำหรือถกูฟ้องว่ำกระท ำผิดอำญำหรอืไม่...................กีค่รั้ง.................. 
เรื่องอะไร......................................................................เมื่อใด..................................................................... 
ถูกลงโทษหรอืไมอ่ย่ำงไร.............................................................................................................................. 
(ถ้ำหำกได้รับกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรก ำหนดโทษหรือโทษอย่ำงอื่นรวมทั้ งฐำนละเมิดอ ำนำจศำล        
ก็ให้ระบุได้ด้วย) 
  ๑๙.  เคยถูกศำลสัง่พิทักษ์ทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติลม้ละลำยหรอืไม่............................. 
เมื่อใด.......................................................................................................................................................... 
เหตุใดจึงไม่ตอ้งค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย.................................................................................................... 
  ๒๐.  เคยต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำยหรือไม่.................................................................. 
เมื่อใด....................................................พ้นคดแีล้วหรือยงั.......................................................................... 
ถ้ำพ้นแลว้เมื่อใด.......................................................................................................................................... 
  ๒๑.  เคยถูกฟ้องรอ้งในคดแีพ่งหรือไม่....................................กี่เรื่อง................................ 
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด................................................................... 
ศำลพิพำกษำอย่ำงไร................................................................................................................................... 

 
 

/๒๒.  เป็นหรอืเคย... 
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๒๒.  เป็นหรือเคยเปน็หนี้สินผู้ใดจนไดช้ื่อวำ่เปน็ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่..................... 
................................................................................................................................................................... 
  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยำเสพติดใหโ้ทษประเภทใดหรอืไม่................................................ 
ถ้ำเคยประเภทใด........................................................................................................................................ 
  ๒๔. เป็นหรือเคยเป็นสมำชิกในองค์กำรหรือสมำคมหรือสโมสรในอดีตบ้ำงหรือไม่
..........................สถำนที่ตั้ง.......................................................................................................................... 
ออกจำกองค์กำรหรือสมำคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่  เมื่อใด  เพรำะเหตุใด................................................. 
............................................................................................................................. ....................................
  ๒๕.  เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง สมำชิกพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่                 
ในพรรคกำรเมืองใดหรือไม่..........................ชื่อพรรคกำรเมือง.................................................................... 
สถำนที่ตั้ง.................................................................................................................................................... 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นนี้เป็นควำมจริงทุกประกำรและมีคุณสมบัติ     
เฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครตรงตำมประกำศรับสมัคร 
 
 
      (ลงชื่อ) ......................................................ผู้สมัคร 
                (...................................................) 
 

ค าเตือน 
  ๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบหลักฐำนและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ  ในข้อมูลประกอบใบสมคัร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ให้
เขียนว่ำ “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ำมใช้กำร  “   -    ” ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร 
จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถกู
ด าเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด 
  ๒) กำรปกปิดข้อเท็จจริงจะถอืว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัต ิตำม พ.ร.บ. ต ำรวจแห่งชำต ิพ.ศ. 2547                  
หรือ กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  
แล้วแต่กรณี 
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แบบบันทึกการขอรับสิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษในการสอบแข่งขัน 
เขียนที่............................................................      
....................................................................... 

 ....................................................................... 
               วันที่..................เดอืน...............................พ.ศ. 2565 
  ข้ำพเจ้ำ....................................................................สมัครสอบตำมประกำศรับสมคัรของ  
ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ฉบับลงวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2565 โดยมีที่อยู่ปัจจุบัน
.................................................................................................................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์...........................................เป็นบุตรโดยก ำเนิดของ...................................................... 
ซึ่งเป็นข้ำรำชกำร (พลเรือน ทหำร ต ำรวจ) หรือ ประชำชน หรือ............................................ได้รับค ำสั่งให้ปฏบิตัิ
หน้ำที่หรือช่วยเหลือรำชกำรต ำรวจในกรณี..............................................................................................
จนเป็นเหตุให้ (กรณีใดกรณีหนึ่งตำมข้อ 1 – 3)      
ข้อ ๑         ถึงแก่กรรม เนื่องจำกเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือเป็นบุคคลทั่วไป                     
                ที่ช่วยเหลือรำชกำรต ำรวจ 
ข้อ ๒         ได้รับบำดเจ็บสำหัส เนื่องจำกเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือเป็นบุคคลทั่วไป 

      ที่ช่วยเหลือรำชกำรต ำรวจ (รักษำตัวเกิน ๒๐ วัน) 
ข้อ ๓         ได้รับบำดเจ็บจนทุพพลภำพ เนื่องจำกเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือ 

      เป็นบุคคลทั่วไปที่ช่วยเหลือรำชกำรต ำรวจ  
           โดยได้น ำเอำหลักฐำนเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำยื่นประกอบ กำรพิจำรณำ ดังนี้ 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของ บดิำ / มำรดำ ทีเ่ป็นข้ำรำชกำรต ำรวจทีป่ฏิบัตหิน้ำทีร่ำชกำร 
              หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่ช่วยเหลือรำชกำรต ำรวจ 

    ส ำเนำหลักฐำนเอกสำรแสดงสิทธิ์ตำมข้อใดข้อหนึ่ง (ตำมข้อ ๑ - ๓) 
    ส ำเนำสูติบัตรหรือหลักฐำนเอกสำรที่แสดงถึงควำมเป็นบุตรโดยก ำเนิด 
    ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้ขอรับสิทธิ์ 
    หลักฐำนเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง มี 
     - ................................................................................................................................... 
     - …………………………………………………………………………………….……..…………..….….…… 
     - ………………………………………………………………………………………..………………………..... 
      ลงชื่อ...............................................ผู้ขอรับสิทธิ์ 
            (...............................................) 
หมายเหตุ   -  ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รบัคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษน ำเอกสำรหลักฐำน และแบบบนัทึกกำรขอรับสิทธิ์ฯ มำยืน่ จ ำนวน  ๒  ชุด  
            -  แบบบนัทึกให้เข้ำระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสั่งพิมพ์ได้ใช้กระดำษ A๔ สีขำว 
                -  มติกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสทิธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเปน็พิเศษ ถือเป็นที่สุด 


