ประกาศตํารวจภูธรภาค 5
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา เพื่อบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------

ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมอบหมายให ตํารวจภูธรภาค 5 ดําเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 11, มาตรา ๕๐
และ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ
เปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒ (1) วิธีการคัดเลือก และขอ ๓ การบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เป น ข า ราชการตํ า รวจ กอปรกั บ อนุ มั ติ สํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ ลงวั นที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
ท ายหนั งสื อ สํ านั กงานกํ าลั งพล ด วนที่ สุ ด ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/1006 ลงวั นที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
และอนุ มัติ สํา นัก งานตํ า รวจแหง ชาติเ พิ ่ม เติม ลงวั น ที่ 2 กุ มภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๕8 ท ายหนัง สื อ
กองบัญชาการศึกษา ดวนที่สุด ที่ 0034.521/1956 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 ให ตํารวจภูธรภาค 5
ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา เพื่อบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจโดยใชวิธีการ
คั ด เลื อ กและอนุ มั ติ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ลงวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2558 ท า ยหนั ง สื อ
กองบัญชาการศึกษา ดวนที่สุด ที่ 0034.521/275 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 อนุมัติ
หลักการในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนและชั้นพลตํารวจ (นสต.) ประจําป พ.ศ. 2558 (5,000 อัตรา) จึงประกาศรับสมัคร
ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงและอัตราที่เปดรับสมัคร
ตําแหนง รองผูบังคับหมู ประจํา สถานฝกอบรมของสํา นักงานตํารวจแหงชาติ
โดยไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ขั้น 1
(1,360 บาท) จํานวน 250 อัตรา โดยเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5
ใชอักษรยอของสายสอบ คือ นสต.1
โดยผู ไ ด รับ คั ด เลือ กจะต อ งเขา รับ การฝก อบรมหลั ก สูต รนั กเรีย นนายสิ บ ตํ ารวจ
ตามที่ กําหนด มี ร ะยะเวลาการฝกอบรม 1 ป เมื่ อสําเร็จการฝก อบรมแลว จะไดรับ การแตง ตั้ งเป น
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหนง ผูบังคับหมู กลุมสายงานปองกันปราบปราม
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)
/๒. คุณสมบัติทั่วไป...

-2๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
๒.๑ เปนบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด
๒.๒ อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินยี่สิบเจ็ดปบริบูรณนับ ถึงวัน ปดรับ
สมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8) โดยตองเปนผูที่เกิดตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2531 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540)
๒.๓ รางกาย เพศชาย ตองสูงไมนอยกวา ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไมนอยกวา
๗๗ เซนติเมตร
2.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมลี ักษณะตองหาม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ทายประกาศนี้
๒.๕ เปนผูสําเร็จการศึกษาไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษา
จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปดรับสมัคร (วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8)
๒.๖ คุณวุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครคัดเลือกดังกลาว ตองเปนคุณวุฒิการศึกษาที่
ก.ตร. หรือ ก.พ. ไดรับรองไวแ ลว และถามีวุฒิสูง กวา ที่กําหนดจะนํามาอางสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใช เ ป น คุ ณ สมบั ติ แ ทนในการสมั ค รคั ด เลื อ กหรื อ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เข า รั บ ราชการตํ า รวจ
ตามประกาศรับสมัครครั้งนี้มิได
สํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ม ชั ด เจน เช น ชื่ อ ประกาศนี ย บั ต รที่ แ ตกต า งจากประกาศ
รับสมัคร เพื่อประโยชนของผูสมัครใหเปนหนาที่ของผูสมัครประสานกับสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
เพื่อขอเอกสารยืนยันวา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดมีการรับรองหลักสูตร
การเรียนที่เรียนสําเร็จมาวาเปนไปตามที่กําหนด ตามขอ ๒.๕ และ ๒.6
2.7 ไมรับสมัครสอบผูที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.7.1 ผูที่อยูระหวางการผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับราชการทหาร
หรือผอนผันเขารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)
2.7.2 ผูที่จะตองเขารับการตรวจเลือกเปนทหารเกณฑตามขั้นตอนทางทหาร
ในป พ.ศ. 2558
2.7.3 ผูที่รับราชการเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) และจะปลด
จากกองประจําการหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
๒.๗.๔ ผูที่มีอายุครบเกณฑเขารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไมไดเขารับการ
ตรวจเลือกทางทหารตามกําหนด
สําหรับผูที่สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผูที่มีอายุระหวาง
18 ป ถึง 20 ป ซึ่งไดขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแลว (มีหลักฐานทางทหารเปน สด.9) ที่จะเขารับ
การตรวจเลือกเปนทหารเกณฑในป พ.ศ. 2559 และยังไมไดใชสิทธิขอผอนผันเขารับการตรวจเลือก
เพื่อเขารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได
/ทั้งนี้ สําหรับ…

-3ทั้งนี้ สําหรับทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ที่จะปลดจากกองประจําการ
(พนจากการเปนทหารเกณฑ) ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ใหมีสิทธิสมัครสอบได เนื่องจาก
ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กตามประกาศรั บ สมั ค รนี้ จะได รั บ การบรรจุ เ ป น ข า ราชการตํ า รวจในวั น ที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2558 เปนตนไป
2.8 ขาราชการตํารวจที่สมัครคัดเลือกตามประกาศรับ สมัครนี้ จะตองลาออก
จากราชการตํารวจกอนวันสมัคร
2.9 สําหรับผูที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ ไมมีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครนี้
๒.10 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไมรับสมัครสอบ
และไมอนุญาตใหเขาสอบ ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หนวยรับสมัคร และกําหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิธีการสมัคร ตํา รวจภูธ รภาค 5 รับ สมั ครทางระบบอิน เตอรเ น็ต เว็บไซต
www.policeadmission.org (เข า ระบบอิ น เตอร เ น็ ต โดยห า มผ า น www.google.com) ตั้ ง แต วั น ที่
5 – 19 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2558 (ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง) ยกเว น วั น ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558
(วันสุดทายของการรับสมัคร) จะเปดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา สวนหนวยที่รับผิดชอบดําเนินการ
คือ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ตํารวจภูธรภาค 5 เลขที่ ๑45 หมู 13 ถนนลําปาง-เชียงใหม
ตํ า บ ลป ง ยา ง ค ก อํ าเ ภอห าง ฉั ต ร จั งห วั ด ลํ าป าง 5 2 1 9 0 ท าง อิ น เ ต อร เ น็ ต เ ว็ บ ไ ซ ต
www.rcm.edupol.org
โดยกําหนดใหผูสมัครตามประกาศนี้สามารถเลือกสมัครสอบสาย
ใดสายหนึ่ง อนึ่งผูสมัครตามประกาศของตํารวจภูธรภาค 5 นี้แลว จะไมสามารถสมัครสอบของ
หนวยงานอื่นของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ประกาศรับสมัครของตํารวจภูธภาค 1 – 9, ศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศชต.) และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)) ไดอีก
ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ พรอมกันในขณะนี้
๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.๑ อานและทําความเขาใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน
การกรอกใบสมัครใหละเอียดครบถวนกอนทําการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผูสมัครหนึ่งคนสามารถเขา
ระบบอินเตอรเน็ตเพื่อสมัครไดเพียงครั้งเดียวและเฉพาะตามประกาศรับสมัครของหนวยใดหนวยหนึ่งของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการพรอมกันในขณะนี้เทานั้น โดยจะไมมีการเปลี่ยนแปลงให
๓.๒.๒ การเขาระบบเพื่อการสมัครสอบทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.policeadmission.org
ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (อานรายละเอียดตามขอ 3.2.2 (1) – (9) ใหเขาใจชัดเจนกอนเริ่มสมัคร)

/(๑) เขาระบบ…

-4(๑) เข า ระบบเพื่ อ อ า นประกาศรั บ สมั ค รให เ ข า ใจในสาระสํ า คั ญ
ตามที่กําหนดโดยเฉพาะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติตางๆ ของผูสมัคร ๒) คุณวุฒิการศึกษา 3) สายสอบ
ที่ประสงคสมัครสอบ และใหเตรียมรูปถายหนาตรงครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วเทานั้น หนาตรงไมสวมหมวก
ไม ส วมแว น ตา (รู ป ถ า ยสมั ค รเข า เรี ย นหรื อ ทํ า งานเท า นั้ น กรณี เ ป น ข า ราชการตํ า รวจให ใ ช รู ป ถ า ย
แตงเครื่องแบบตํารวจ) โดยถายไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป เพื่อใชในการสแกนรูป
ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอรมขอมูลการสมัคร ทั้งนี้ผูสมัครจะตองอานและทําความเขาใจขอความขางตน
ทั้งหมดอยางละเอียดถี่ถวน โดยเฉพาะขั้นตอนการสแกนรูปถายใหถูกตองชัดเจน มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิ
ในการรับสมัครสอบได
(๒) กรณีที่เขาระบบการสมัครและกรอกแบบฟอรมขอมูลการสมัคร
กําหนดใหเลือกสมัครตามประกาศรับสมัครของหนวยงานตางๆ (หนวยที่เปดรับสมัครและคัดเลือก
นักเรียนนายสิบตํารวจ ตามผนวก ค. ทายประกาศนี้) ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามความตองการ
และเมื่อสอบไดจะไดรับการบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจประจําในหนวยงานนั้น สวนการแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นประทวนในหนวยงานใดภายหลังสําเร็จการฝกอบรมแลว จะเปนไปตามที่กําหนด
ในขอ ๑ ของประกาศรับสมัครนี้ โดยตองเขาสอบขอเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
ในพื้นที่ตามที่หนวยสอบนั้นกําหนด ดังนั้นจึงตองพิจารณาและตัดสินใจใหถูกตอง
(๓) เขาระบบกรอกขอมูลการสมัคร โดยจะตองกรอกใหครบทุกชอง
ตามที่กําหนด ในกรณีที่ไมมีขอมูลกรอกในชองใดใหพิมพเครื่องหมายขีด ( )
(๔) สแกนรูปถายของผูสมัครสอบตามขอ (1) ที่เตรียมไว (โดยไมตอง
ใชกระดาษวางรองรูปในเครือ่ งสแกนเนอร) เขาระบบโดยนําไปวางไวตามที่กําหนดในแบบฟอรมขอมูลการสมัคร
รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถายใหศึกษาที่หนาแรกของเว็บไซตในหมวดการสแกนรูป
(5) ตรวจสอบรูปถายผูสมัครที่สแกนเขาระบบและขอความที่กรอก
ในแบบฟอรมขอมูลการสมัครใหถูกตองครบถวนกอนสงขอมูลการสมัคร เนื่องจากเมื่อสงขอมูลการสมัคร
ทางระบบอินเตอรเน็ตแลว จะแกไขขอมูลการสมัครอีกไมได หากขอมูลไมถูกตองหรือรูปถายไมชัดเจน
ถูกตองตามที่กําหนด จะถูกตัดสิทธิในการเขาสอบขอเขียน จึงควรตองกรอกขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง
ทุกอยางดวยตนเอง
(๖) สั่งพิมพแบบฟอรมการชําระเงินที่ธนาคาร ภายหลังดําเนินการ
เขาระบบสงขอมูลการสมัครทันที

/(๗) นําแบบฟอรม...

-5(๗) นํ า แบบฟอร ม การชํ า ระเงิ น ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน เ ตอร
ธนาคารกรุ ง ไทยทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศภายใน ๓ วั น นั บ จากวั น ที่ ส ง ข อ มู ล การสมั ค รและสั่ ง พิ ม พ
แบบฟอรมการชําระเงิน หากพนกําหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร ทั้งนี้ ผูสมัครสอบทุกคน
ตองชําระเงินแยกเปนสองรายการ ดังนี้ ๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 450 บาท ๒) คาบริการอินเตอรเน็ต
และคาธรรมเนียมธนาคาร จํานวน ๓๐ บาท โดยกําหนดใหผูที่กรอกขอมูลการสมัครใน ๓ วันสุดทาย
ของการรับสมัคร (วันที่ 17, 18 และ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8) จะชําระเงินไดอยา งชาที่สุด
ภายในวั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕8 (วั น ป ด รั บ สมั ค ร) ก อ นเวลาป ด รั บ ชํ า ระเงิ น ของ
ธนาคารกรุงไทย (ธนาคารอาจใหบริการปดชําระเงินไมพรอมกัน) ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ
เมื่อผูสมัครไดชําระเงินที่ธนาคารเรียบรอย และไดดําเนินการตามขอ (๗) และ (๘) สวนกําหนดเวลา
ในการสมัครสอบของผูสมัคร ใหถือวัน เวลา ที่ชําระเงินที่ธนาคารเปนเกณฑ
ทั้งนี้ หลังจากสงขอมูลการสมัครตามขอ (5) แลว ใหผูสมัครตรวจสอบ
สถานภาพการสมัค รทางระบบอิ น เตอร เน็ ต ไดทั น ที หรื อหลัง จากดํา เนิ น การตามขอ (7) (ชํ าระเงิ น
ที่ธนาคาร) แลว ใหตรวจสอบสถานภาพการชําระเงินไดทางระบบอินเตอรเน็ตเชนเดียวกัน ตั้งแตเวลา
12.00 นาฬิกา ของวันถัดไปหลังจากวันชําระเงิน หากพบวามีสถานภาพยังไมไดชําระเงิน ใหรีบติดตอ
สาขาธนาคารที่ทําการชําระเงินโดยดวน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 มิฉะนั้นอาจถือวา
เปนผูสละสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้
(8) หลั ง จากชํ า ระเงิ น แล ว ๑ วั น (ตั้ ง แต เ วลา 12.00 นาฬิ ก า
ของวันถัดจากวันชําระเงิน) ใหเขาระบบอินเตอรเน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ
ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจําตัวสอบ 9 หลักใหโดยอัตโนมัติ) (รายละเอียด
รหัสประจําตัวสอบ ตามผนวก ง. ทายประกาศนี)้ โดยใหใชกระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพใบสมัครและ
บัตรประจําตัวสอบ โดยใหนําบัตรประจําตัวสอบไปใชเปนหลักฐานในการเขาสอบขอเขียนคูกับบัตร
ประจํ า ตัว ประชาชนหรือ บัต รประจํ า ตัว เจ า หน า ที่ ข องรัฐ สว นใบสมั ครใหนํ า มายื่น ภายหลั งจาก
ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ในวันที่รายงานตัวยื่น
หลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยไมตองสงเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหนวยรับสมัครทั้งสิ้น
(9) กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (กอนสอบขอเขียน) ใหเขา
ระบบอิน เตอรเ น็ต เว็บ ไซต www.policeadmission.org แลว เลือ กปุม พิม พใ บสมัคร โดยกรอก
เลขประจําตัว ประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพบัต รประจําตัว สอบ (ใชกระดาษ A4 สีขาว) ออกมา
เชนเดียวกับตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไมตองกรอกขอมูลใหม ในกรณีเขาระบบอินเตอรเน็ตและมีปญหา
ไม ส ามารถเข า ระบบการสมั ค รได หรื อ กรณี มี ป ญ หาด า นการเข า ระบบต า งๆ ให เ ข า เว็ บ ไซต
www.policeadmission.org แลวเลือกปุมสารพันปญหาเพื่อศึกษาขั้นตอนดําเนินการหรืออานคําแนะนํา
/และหาก...

-6และหากไมสามารถเขาระบบอินเตอรเน็ตเพื่อทําการกรอกขอมูลการสมัครได ใหรีบติดตอเจาหนาที่
ประชาสัมพันธของบริษัท จันวาณิชยจํากัด หมายเลขโทรศัพท 0 2635 3304, 0 2635 3320,
0 2635 3352 ระหวางเวลา 08.30 - 17.30 นาฬิกา ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ สวนกรณีที่ไมเขาใจ
ในสาระสํ า คั ญ ของประกาศรั บ สมั ค รให ติ ด ต อ ศู น ย ฝ ก อบรมตํ า รวจภู ธ รภาค 5 ตํ า รวจภู ธ รภาค 5
หมายเลขโทรศัพท ๐ 5482 9882 หรือ 0 5482 9883
การรับสอบตามประกาศรับสมัครนี้ ไมมีกรณีการใหสิทธิในการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม
เปนพิเศษ ตามหนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่เกี่ยวของกับเรื่องสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มเปนพิเศษ
แตอยางใด
การสมั ค รสอบตามขั้ น ตอนข า งต น ถื อ ว า ผู ส มั ค รเป น ผู รั บ รองตนเอง
และรับรองความถูกตองของขอมูลที่กรอกในแบบฟอรมขอมูลการสมัคร ตามพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จ จะถือวาใบสมัครนั้น
ไม ถู ก ต อ งตามประกาศในการสมั ครสอบและมี ความผิ ดฐานแจ งความอั นเป นเท็ จต อเจ าพนั กงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
กรณี ผู ส มั ค รสอบที่ ไ ด เ ข า ระบบและสมั ค รสอบตามประกาศรั บ สมั ค รนี้
เพื่อเจตนาเปนการทดลองสอบขอเขียนหรือเจตนาอื่นใด โดยมิไดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ตรงตามประกาศรับสมัครกําหนด อาจถือวาเปนผูมีความผิดฐานแจงความอันเปนเท็จ
ตอเจาพนักงานหรืออาจสอไปในทางรวมขบวนการกระทําการทุจริตการสอบดังกลาว
การสมั ค รสอบทางระบบอิ น เตอร เ น็ ต ถื อ ว า ผู ส มั ค รสอบรั บ ทราบและเข า ใจ
ในประกาศรับสมัครและผนวกทายประกาศ และถือวาผูสมัครไดรับรองตนเองวามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ
๓.3 กําหนดการสําคัญที่ควรทราบ
3.3.1 ข อ แนะนํ า และการประชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ใ นการสอบ
ใหตรวจสอบจากทางอินเตอรเน็ต ทางเว็บไซต www.rcm.edupol.org และ www.policeadmission.org
๓.3.2 ประกาศรายชื่อผูสมัครใหเขาสอบขอเขียน สถานที่สอบขอเขียน ผังที่นั่งสอบ
ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.rcm.edupol.org และ www.policeadmission.org
โดยจะตองนั่งสอบขอเขียนในพื้นที่ของหนวยสอบที่ไดสมัครสอบไว
3.3.๓ สอบขอเขียน ในวันอาทิตยที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.3๐ ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ใหผูมาสอบเขาหองสอบ เวลา 12.00 – 13.15 นาฬิกา เทานั้น)
๓.3.4 ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสม
กับตําแหนง (รอบสอง) ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.rcm.edupol.org
และ www.policeadmission.org พรอมกับ แจง กําหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดตางๆ
เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ตํารวจภูธรภาค 5 ดังนี้
/1) รายงานตัว...

-71) รายงานตั ว ยื่ น หลั ก ฐานเอกสารเพิ่ ม เติ ม วั ด ขนาดร า งกาย
พิมพลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กําหนด รายละเอียด ตามผนวก จ. ทายประกาศนี้
๒) ตรวจรางกาย โดยแพทยโรงพยาบาลตํารวจ รายละเอียดตามผนวก ข.
ทายประกาศนี้
3) ประกาศรายชื่อผูไมผานการตรวจรางกาย ในวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ผูไมผานการตรวจรางกายที่มเี อกสารหลักฐานตามที่กําหนดในหมายเหตุ ผนวก ข. ทายประกาศนี้
สามารถอุทธรณผลการตรวจของแพทยโรงพยาบาลตํารวจได ระหวางวันที่ 4 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ตํารวจภูธรภาค 5
4) สอบสัมภาษณ
๓.3.5 ประกาศรายชื่อผูไ ด รับคัด เลือก และผูไ ด รับ คัด เลือกสํารอง ในวัน ที่
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.rcm.edupol.org และ www.policeadmission.org
๔. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครตองสมัครทางอินเตอรเน็ต โดยกําหนดใหสมัครไดตามประกาศรับสมัคร
ของตํ ารวจภู ธรภาค 5 และสามารถเลื อกสมั ครสอบได เพี ยงหนึ่ งสายการสอบและเพี ยงครั้ งเดี ยว
และในหนว ยใดหนว ยหนึ ่ง เทา นั ้น การเปลี ่ย นสายการสอบหรือ หนว ยสอบ หรือ ขอ มูล ใดๆ
ในแบบฟอร ม ข อ มู ล การสมั ค รภายหลั ง จากวั น ที่ ส ง ข อ มู ล การสมั ค รทางระบบอิ น เตอร เ น็ ต แล ว
จะกระทําไมได สําหรับคาธรรมเนียมสอบจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของ
ผูสมัค รที่จะตองศึกษาขอมู ลและทําความเขาใจเกี่ย วกับ ประกาศรั บ สมัค รคัด เลือกในแตละขั้ น ตอน
ของการสมั ค รให ชั ด เจน เพื่ อ จะได เ ตรี ย มความพร อ มและปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ ง ครบถ ว นทุ ก ขั้ น ตอน
ตามประกาศนี ้ก อ นการสมัค รสอบ นอกจากนี ้แ ลว ผู ส มัค รตอ งรับ ผิด ชอบขอ ความในใบสมัค ร
และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตางๆ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดการผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมมาดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติตางๆ หรือเอกสารไมถูกตอง
ครบถว นตามที่ป ระกาศรับ สมัครกําหนด จะถูกพิจารณาตัด สิทธิในการเปน ผูเขา รับการคัด เลือกหรือ
ผูไดรับคัดเลือกหรือผูไดรับคัดเลือกสํารองแลวแตกรณี และหากมีกรณีปลอมเอกสาร หรือนําเอาเอกสารปลอม
มาแสดงตอเจาหนาที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาด
๕. วิธีการคัดเลือก
ตํารวจภูธรภาค 5 จะดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีสอบขอเขียน เพื่อทดสอบความรู
ความสามารถ และทดสอบความเหมาะสมกั บ ตํ าแหน ง ตามจํ านวนที่ ผูดํ าเนิน การคั ด เลือ กกํ าหนด
รายละเอียดวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดในผนวก ฉ. ทายประกาศนี้
/๖. เกณฑการตัดสิน ...

-8๖. เกณฑการตัดสิน การประกาศรายชื่อผูส อบผา นขอเขียนและใหเ ขา ทดสอบ
ความเหมาะสมกับตําแหนง
6.1 เกณฑการตัดสินในการทดสอบความรูความสามารถ โดยการสอบขอเขียน
และการประกาศรายชื่ อ ผู ส อบผ า นข อ เขี ย นและให เ ข า ทดสอบความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน ง
โดยจะเรี ย งลํ า ดั บ จากผู ที่ ไ ด ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมาตามลํ า ดั บ ในกรณี ที่ ค ะแนนรวมเท า กั น
ใหผูที่ไดคะแนนมากกวาในแตละวิชาเรียงตามลําดับวิชาที่สอบในผนวก ฉ. ทายประกาศนี้ ตั้งแต
ขอ ๑.๑ จนถึง ๑.6 เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนในทุกวิชาเทากันอีก ใหผูที่ชําระเงิน
ค า สมั ค รสอบก อ นเป น ผู ที่ อ ยู ใ นลํ า ดั บ ที่ สู ง กว า ถ า เวลาสมั ค รสอบพร อ มกั น ให ใ ช วิ ธี จั บ ฉลาก
โดยจะประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (ทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย (วายน้ํา – วิ่ง) สอบสัมภาษณ) ตามที่กําหนดรวม จํานวน 425 คน
๖.2 การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง เปนไปตามที่กําหนด ใน ผนวก ฉ.
ทายประกาศนี้ ถาไมผานขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ถือวาสอบไมผาน
ในกรณีที่มีผูสอบผานการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง หรือมีคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวของ ไมครบตามจํานวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร ผูดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและอาจจะดําเนินการประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนในลําดับถัดลงไปตามจํานวน
ที่ผูดําเนินการคัดเลือกกําหนด เพื่อใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงเพิ่มเติมก็ได
กรณี ที่ คณะกรรมการ หรื อ คณะอนุ กรรมการ หรือ คณะเจ า หนา ที่ ที่ เ กี่ย วข อ ง
กั บ การดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก เห็ น ว า ผู เ ข า สอบข อ เขี ย นรายใด มี พ ฤติ ก ารณ อ ยู ใ นข า ยต อ งสงสั ย
สอไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบขอเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดําเนินการโดยวิธีอื่นใด
ตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบขอเขียนได และหากสรุปไดวาการเขาสอบของผูใดเปนไปโดยทุจริต
หรือสอไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบขอเขียน หรือในกรณีที่ไมมาเขาทดสอบเพิ่มเติมตามกําหนด
จะถูกตัดสิทธิจากการเปนผูเขาสอบและใหหมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยจะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได
สวนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือสอไปในทางทุจริตการสอบ ไมวาจะเปน
ในขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบขอเขี ยน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เ กี่ยวของกับ การคัดเลือกนี้
ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานใหผูดําเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณาวาจะสมควร
ยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด
ที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร โดยใหผูดําเนินการคัดเลือกที่ไดรับมอบ
อํานาจจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ รายงานพรอมมีความเห็นเสนอตอ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เพื่ อ อนุ มั ติ ห ลั ก การให ย กเลิ ก การสอบแล ว แต ก รณี ทั้ ง นี้ ห ากอนุ มั ติ ใ ห มี ก ารยกเลิ ก การสอบให
ผูดําเนินการคัดเลือกประกาศแจงใหผูสมัครสอบทราบ
/๗. การประกาศ...

-9๗. การประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก
ผูไดรับคัดเลือก จะตองผานการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกที่กําหนด ตามขอ ๕ ทุกขั้นตอน
และเปนผูที่มีผลการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงตามที่กําหนดอยูในเกณฑผาน โดยจะประกาศ
รายชื่อผูไดรับคัดเลือกจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑที่กําหนดในขอ ๖.๑ และ ๖.๒ และจัดทําบัญชี
รายชื่อผูไดรับคัดเลือก โดยเรียงลงมาตามลําดับจนครบตามจํานวนที่ประกาศรับสมัคร จํานวน ๑ บัญชี
และจัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกสํารอง จํานวน ๑ บัญชี เพื่อใชในการคัดเลือกครั้งนี้เทานั้น
ทั้งนี้ คําวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ใหถือเปนที่สุด
๘. เงื่อนไขการบรรจุและแตงตั้ง
๘.๑ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ไม ป ระสงค ที่ จ ะรั บ โอนผู ไ ด รั บ คั ด เลื อ กที่ เ ป น
ขาราชการหรือพนักงานของรัฐ หากสอบไดจะตองลาออกจากหนวยงานสังกัดเดิม เพื่อบรรจุเปนนักเรียน
นายสิบตํารวจ โดยจะเรียกรองสิทธิใดๆ เปนพิเศษมิได
๘.๒ การบรรจุและแตงตั้ง การเลือกตําแหนง และการรับอัตราเงินเดือน
๘.๒.๑ ผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจชั้นพลตํารวจ
รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑ (๑,๓๖๐ บาท) หรือเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด ดํารงตําแหนง
รองผูบังคับหมู ประจําสถานฝกอบรมตํารวจตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด โดยมีระยะเวลา
ฝกอบรม ๑ ป
๘.๒.๒ ตามขอ ๘.๒.๑ เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแลว จะนําผลคะแนนการสอบ
ของการฝกอบรมมาจัดลําดับในแตละสถานฝกอบรมเพื่อเขาเลือกตําแหนงตามหนวยงานที่เลือกสมัครสอบ
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 หรือตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด โดยจะไดรับการแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนระดับชั้นยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหนงผูบังคับหมู กลุมสายงานปฏิบัติการ
ปองกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บาท)
๘.๓ กรณีมีผูสละสิทธิในการบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจหรือไมมารายงานตัว
เพื่ อรั บ การบรรจุ ต ามระยะเวลาที่ผู ดํา เนิ น การคัด เลื อกกํา หนด หรือ ในกรณีเ ปน ผูมี คุณ สมบัติ ทั่ว ไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หรือกรณีอื่นใดไมครบถวนตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร
หรือ กฎ ระเบีย บ หรื อข อบั ง คั บ ที่ เกี่ ยวขอ ง ภายหลั งจากที่ป ระกาศรายชื่อ เป น ผู ไ ด รับ คัด เลื อกหรื อ
ผูไดรับคัดเลือกสํารอง จะเลื่อนผูที่ไดรับคัดเลือกในลําดับสํารองตามลําดับมาทดแทนจนครบจํานวน
และเมื่อมีคําสั่งบรรจุเปน ขาราชการตํารวจ (นักเรียนนายสิบตํารวจ) แลว ยัง มีผูสละสิทธิห รือมีเหตุ
ไม อาจเข าปฏิ บัติ ห น า ที่ไ ด อีก แล ว แต กรณี จะไม เลื่ อ นผู ไ ด รั บ คั ด เลื อกในลํ าดั บ สํา รองมาทดแทนอี ก
และถือเปนการเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
/๘.4 การดําเนินการ…

-10๘.4 การดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติที่เกี่ยวของกอนการบรรจุ
เขารับราชการตํารวจ ตองใชระยะเวลาไมนอยกวา 80 วัน แตเพื่อสิทธิประโยชนของผูสอบไดในภาพรวม
ในการไดเขารับราชการตํารวจโดยเร็ว จึงกําหนดใหดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติอื่น
ที่เกี่ยวของควบคูไ ปกับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการตํารวจแลวแตกรณี และหากปรากฏภายหลังวา
ผูไดรับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หรือกรณีอื่นใดไมครบถวน
ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รหรื อ ไม ถู ก ต อ งตามกฎ ระเบี ย บ หรื อ ข อ บั ง คั บ ที่ กํ า หนด จะถื อ ว า เป น
ผูขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากไดรับการบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ
หรือไดรับการแตงตั้งไปแลว จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการโดยตนสังกัด
๙. ขอปฏิบัติ
๙.๑ ตํ า รวจภู ธ รภาค 5 สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก
ในรูปคณะกรรมการทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความรูความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม
สําหรับขั้นตอนการดําเนินการสอบไดกําหนดไวอยางรัดกุม ไมมีผูใดสามารถใหความชวยเหลือใหสอบได
อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบไดโดยเด็ดขาด หากพบเห็น
การกระทําที่เกี่ยวของกับการทุจริตหรือทราบวามีผูใดกระทําการทุจริตดังกลาว ใหรีบแจง ศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5 ตํารวจภูธรภาค 5 ทราบโดยดวนที่ หมายเลขโทรศัพท 0 5482 9882, 0 5482
9883 เพื่อจะไดดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย สวนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะหารือเพื่อเสริมสราง
ความเขาใจในการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ใหติดตอสอบถามไดโดยตรงที่ ผูบังคับการ ศูนย
ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 หมายเลขโทรศัพท 08 1883 2369 หรือ ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 08 1882 2953
ทั้งนี้ ผูสมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตการสอบ
เขารับราชการมากอนหรือในครั้งนี้ จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไมสามารถสมัครเขารับราชการตํารวจ
หรือเขารับราชการอื่นใดไดอีกตลอดไป
๙.2 ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบข อ เขี ย นเป น ไปตามผนวก ช. ท า ยประกาศนี้
และหากตรวจพบวาผูใดปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม จะถูกตัดสิทธิจาก
การเข า สอบหรื อ จะถื อ ว า สอบไม ผ า นทุ ก ขั้ น ตอนแล ว แต ก รณี และหากมี ผู ทุ จ ริ ต ในการสอบ
จะดําเนินการทางกฎหมายกับผูที่เกี่ยวของทุกคน
๙.3 ดว ยปรากฏวาในการสอบขอเขียนครั้งที่ผานมา มีผูร ะบายรหัสชุด ขอสอบ
ในกระดาษคําตอบผิดพลาดเปนจํานวนมาก ทําใหเสียสิทธิในการสอบ จึงใหระมัดระวังและตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดขอสอบใหถูกตอง ตามรายละเอียดและตัวอยางในผนวก ช. ทายประกาศนี้
/๙.4 ประกาศตาง ๆ...

-11๙.4 ประกาศต า ง ๆ ของตํ า รวจภู ธ รภาค 5 สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
ซึ่งเกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้ จะประกาศใหทราบทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต www.rcm.edupol.org และ
www.policeadmission.org รวมทั้งจะปดประกาศไวบริเวณสถานที่ ตามขอ ๓.๑ จึงเปนหนาที่ของ
ผูสมัครที่จะตองสนใจติดตามและปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศที่กําหนด จะอางวาไมทราบประกาศ
ในภายหลังมิได
สําหรับผูสมัครคัดเลือกที่ประสงคจะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใดใหยื่นคําขอ
เพื่อขอทราบผลการสอบไดภายในเวลา 15 วัน นับแตวันประกาศผลการสอบในแตละขั้นตอนเปนตนไป
กรณีที่มีผูส มัครคัดเลือกหรือผูใดประสงคจะโตแยงประกาศรับสมัคร ใหยื่นคํา
โต แย ง ได ที่ ศู นย ฝ กอบรมตํา รวจภู ธรภาค 5 ตํา รวจภูธ รภาค 5 ภายในเวลา ๑๕ วั น นั บ แต วั น
ประกาศเปนต นไป หากพน กํา หนดไม มีผูห นึ่งผู ใดจะใช สิทธิ ในการโต แยง ดังกลา ว ถือ วา ยอมรั บ
ในขอกําหนดและเงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8
พลตํารวจโท

(ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์)
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5

ผนวก ก.

หนา ๑ ใน ๒ หนา
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-------------------------------------------ผูสมัครสอบที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. เปนผูเ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๓. ไม เป น ข า ราชการการเมื อ ง ผู ดํารงตํา แหนง ทางการเมือ ง สมาชิ ก สภาท องถิ่ น
หรือผูบริหารทองถิ่น
๔. ไมเปนผูด ํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
๕. ไม เ ป น ผู อ ยู ใ นระหว า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อ น
ตามพระราชบัญญัตติ ํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๖. ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๗. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๘. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙. ไม เป น ผู เคยถู ก ลงโทษให อ อก หรื อปลดออก หรือ ไล อ อกจากรัฐ วิ ส าหกิ จหรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
1๐. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอืน่
๑๑. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๑๒. ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๑๓. ถาเปนผูมีภูมิลําเนาอยูใ นเขตที่ใชกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ตองลงบัญชี
ทหารกองเกิน (ตามเกณฑอายุที่กําหนด) ตามกฎหมายนั้นแลว
ไมรับสมัครสอบผูที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
1. ผูที่อยูระหวางการผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับราชการทหาร
หรือผอนผันเขารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)
2. ผูที่จะตองเขารับการตรวจเลือกเปนทหารเกณฑตามขั้นตอนทางทหาร
ในป พ.ศ. 2558
3. ผูที่รับราชการเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) และจะปลดจาก
กองประจําการหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
๔. ผูที่มีอายุครบเกณฑเขารับการตรวจเลือกทางทหารทีไ่ มไดเขารับการตรวจ
เลือกทางทหารตามกําหนด
/3) ผูที่มีผลการ…

ผนวก ก.
หนา 2 ใน ๒ หนา
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-------------------------------------------สําหรับผูที่สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผูที่มีอายุระหวาง
18 ป ถึง 20 ป ซึ่งไดขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแลว (มีหลักฐานทางทหารเปน สด.9) ที่จะเขารับ
การตรวจเลือกเปนทหารเกณฑในป พ.ศ. 2559 และยังไมไดใชสิทธิขอผอนผันเขารับการตรวจเลือก
เพื่อเขารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได
ทั้งนี้ สําหรับทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ที่จะปลดจากกองประจําการ
(พนจากการเปนทหารเกณฑ) ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ใหมีสิทธิสมัครสอบได เนื่องจาก
ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กตามประกาศรั บ สมั ค รนี้ จะได รั บ การบรรจุ เ ป น ข า ราชการตํ า รวจในวั น ที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2558 เปนตนไป
๑๔. ไมเปนผูมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑๕. ไมเปนผูมีตาบอดสี
๑๖. ไมเปนผูมีแผลเปน ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย
ซึ่งมีขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด
๑๗. ไมเปนโรคหรืออาการใด ตามผนวก ข. ทายประกาศนี้
หมายเหตุ

1. ผลการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเปนที่สุด
2. กรณีผูมีสิทธิเขารับการพิมพลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะตอง
ชําระเงินตามที่สวนราชการที่เกี่ยวของกําหนด เปนจํานวนเงิน 100 บาท และกรณี
ที่มีสิทธิเขารับการตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต จะตองชําระเงินตามที่สวนราชการ
ที่เกี่ยวของกําหนด (เปนเงินจํานวนไมเกิน 1,800 บาท) โดยทั้งสองกรณี จะไมมีสิทธิ
เรียกเงินคืนไมวากรณีใดๆ
--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พลตํารวจตรี
( อุดม พรหมสุรนิ ทร )
ผูบ ังคับการศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค 5

ผนวก ข.

หนา 1 ใน 9 หนา
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-------------------------------------------ผูสมัครสอบตองไมเปนโรคหรืออาการ ดังนี้
๑. รางกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหนาผิดรูปจนดูนาเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตตาง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝปาก หรือ จมูก เชน ปาก หรือ จมูกแหวง
ริมฝปากแบะ เชิด หรือหุบไมลงจนนาเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน
๑.๔ แขนขา
๑.๔.๑ ยาวไมเทากันหรือผิดรูปจนมองเห็นไดชดั เจน
๑.๔.๒ โคงเขาหรือโคงออก
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเทา
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิว้ มือหรือนิ้วเทาดวน
๑.๕.๓ นิว้ มือหรือนิ้วเทา มีจาํ นวนมากกวาหรือนอยกวาปกติ
๑.๕.๔ นิว้ บิดเกและทํางานไมถนัด
๑.๕.๕ ชองระหวางนิว้ มือหรือนิ้วเทาติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเทาผิดรูปจนดูนาเกลียด
๒. กระดูกและกลามเนื้อ
๒.๑ ขอเคลื่อนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะทีต่ ิดตอกับขอนัน้ ใชการไมได
๒.๒ ขอหลวมหลุดบอย ๆ
๒.๓ ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกลามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอน
๒.๖ เทาปุก ( CLUB FOOT )
๒.๗ กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS )
๒.๘ กระดูกหัก ตอไมตดิ หรือติดแลวแตมีความพิการผิดรูป
๒.๙ กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเหี่ยวลีบ

/๓. ผิวหนัง …

ผนวก ข.

หนา 2 ใน 9 หนา
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-------------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเปนที่นา รังเกียจแกผูอื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากตอการรักษา
๓.๓ เนือ้ งอก (NEOPLASM) ทีห่ นา มีขนาดวัดเสนผาศูนยกลางตัง้ แตหา เซนติเมตรขึน้ ไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตาเหลจนปรากฏเห็นไดชัด
๔.๒ ตอกระจก
๔.๓ แผลเปนทีต่ าหรือกระจกตาดําขุน จนสามารถตรวจพบไดดว ยตาเปลา
๔.๔ ลูกตาสั่น
๔.๕ หนังตาตก หรือหนังตามวนออกนอก หรือหนังตามวนเขาใน
๔.๖ หนังตาแหวงจนเสียรูป
๔.๗ หนังตาปดไมสนิท
๔.๘ ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ตอเนื้องอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวาหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นไดชดั แลดูนาเกลียด
๔.๑๑ ตอหิน
๔.๑๒ ชองหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กวางไมเทากันจนดูนา เกลียด
๔.๑๓ เคยผาตัดกระดูกมาสตอยดออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไมไดยนิ ตามปกติพิกดั
๔.๑๕ แกวหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเสนผาศูนยกลาง
๔.๑๖ หูน้ําหนวกมีหนองเรือ้ รัง
๕. ฟน
๕.๑ ฟนผุมากหลายซี่มองเห็นไดอยางชัดเจน
๕.๒ มีรากฟนเหลืออยูในชองปากมากกวาสามซี่
๕.๓ ไมมีฟนเกินกวาหาซี่ เวนแตใสฟนปลอมแทนทีเ่ รียบรอยแลว
๕.๔ เปนโรคปริทันตจนเห็นลักษณะอาการไดชัดเจน
๕.๕ การขบฟนผิดปกติอยางมากจนขัดตอการเคี้ยวอาหารหรือทําใหรูปลักษณของใบหนา
เปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด
/๖. ระบบหัวใจ ...

ผนวก ข.
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-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเตนเร็วกวาหนึ่งรอยสิบครั้งตอนาที หรือชากวาสี่สิบหาครั้งตอนาที หรือมี เอ.วี.บลอค
( A.V.BLOCK ) หรือเตนผิดปกติชนิดออรคิวลารไฟบริลเลชั่น หรือออรคิวลาร ฟลัตเตอร
๖.๒ ความดันเลือดสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิการแตกาํ เนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคัง่
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รัว่ /ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ
๖.๙ หลอดเลือดดําขอดอยูท ี่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโปงพอง
๗.๓ มีนา้ํ หรือหนอง หรือลม ในชองเยือ่ หุมปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือมามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใชมือคลํา
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝที่ตบั
8.4 ดีซาน
8.5 ทองมาน
8.6 รูแผลเรื้อรังจากฟสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหนาทอง
8.7 ไสเลือ่ นทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นไดชดั
8.9 ทวารหนักอักเสบ หรือสวนสุดทายของลําไสปลิน้ ออกมานอกทวารหนัก
8.10 ฝคัณฑสูตร
/๙. ระบบทางเดิน ...
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-------------------------------------------๙. ระบบทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหยอน หรือพอง
๙.๒ นิว่ ที่ไตหรือทอไต
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
๙.๔ ถุงน้ําที่ลกู อัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือทออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝงมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุม ปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไมลงถุง ยกเวนจะไดรบั การผาตัดรักษามาแลว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสาทอยางรุนแรง
๑๐.๓ เปนใบ หรือพูดไมชดั หรือพูดติดอาง
๑๐.๔ ปญญาออนหรือภาวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลือ่ นไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเปนพิษ ( THYROTOXICOSIS )
๑๑.๒ โรคเกาท
๑๑.๓ โรคอวนพีจากตอมไทรอยดผดิ ปกติ ( MYXEDEMA )
๑๑.๔ เบาหวาน
๑๑.๕ รางกายโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอวนพี ( OBESITY ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย ( BODY MASS INDEX )
ตัง้ แตสามสิบหากิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะกอกําเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD
FORMING ORGANS ) ผิดปกติอยางถาวร และอาจเปนอันตราย
/๑๑.๘ โรคติดเชือ้ ...
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-------------------------------------------๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสงั คม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได
๑๑.๘.๕ โรคเอดส
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไมรายที่มีขนาดใหญ
๑๑.๙.๒ เนื้องอกรายไมวาจะเปนที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยูในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ
เห็นวาไมควรเปนขาราชการตํารวจ
หมายเหตุ
1. โรคหรืออาการดังกลาวตาม ผนวก ข. ขอ 1 - 14 และรายละเอียดที่เกี่ยวของ
เปนไปตามที่คณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ เปนผูกําหนดตามกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. 2547
2. การตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ ผูที่ไมเปนโรคหรือ
อาการตามที่ กํ า หนดไว ถื อ ว า ผ า น ผู ที่ เ ป น โรคหรื อ อาการตามที่ กํ า หนดไว ถื อ ว า ไม ผ า น และ
ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยนี้ใหถือเปนที่สุด
3. กรณีผูส มัครสอบที่จะมาเขา รับการตรวจรา งกายตามกํา หนดและเปนผูที่เ คยมี
ประวัตกิ ารรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ข. มากอนและหายเปนปกติแลว
กอนถึงกําหนดการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจตามการสอบแขงขันครั้งนี้
ใหนําประวัติและใบรับรองแพทยเกี่ยวกับการรักษาที่หายเปนปกติดังกลาว มายื่นในวันรายงานตัว
เขาตรวจรางกาย เพื่อใหผลการวินิจฉัย การตรวจโรคหรืออาการตามกําหนดเปนไปโดยถูกตองและ
เพื่อเปนการรักษาสิทธิประโยชนของผูสมัครสอบเอง
4. สําหรับผูที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณผลการตรวจรา งกายใหดํา เนินการยื่นอุทธรณไ ด
ภายในระยะเวลาที่ก ารประกาศรายชื่อ ผูไ มผ า นการตรวจรา งกายกํา หนดไวเ ทา นั้น (ตามขอ
3.4.5 3)) โดยคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจจะรับเรื่องอุทธรณเฉพาะกรณีผูสมัครสอบที่มี
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการดังกลาวที่หายเปนปกติแลว กอนถึงกําหนดตรวจ
รางกายตามขอ 3 แตไมไดนํามายื่นในขั้นตอนการตรวจรางกาย เทานั้น สวนกรณีที่คณะกรรมการ
แพทยโรงพยาบาลตํารวจจะเรียกตัว ผูอุทธรณมาตรวจเพิ่มเติมหรือไม เปนอํานาจของคณะกรรมการ
แพทยเปนผูพิจารณาแลวแตกรณี
5. คณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ ไมรับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย
อื่นใดและไมรับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํา รวจเป น
ผูตรวจในชวงที่หนวยสอบกําหนดระยะเวลาไวในการตรวจรางกายของการคัดเลือกครั้งนี้
/6. รายละเอียด...
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-------------------------------------------6. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจรางกายเพิ่มเติมคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาล
ตํารวจ ในขอ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 และ 11
๑. รางกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
1.1 ศีรษะและหนาผิดรูปดูจนนาเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตตาง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝปาก หรือ จมูก
เชน ปาก หรือ จมูกแหวง ริมฝปากแบะ เชิด หรือหุบไมลง
- รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน
- การขยับของคอหรือไหล หากเปนนอยขยับไดปกติ ใหถือวา ผาน
- หากเปนมาก เห็นชัดเจนและขยับไดไมเต็มที่ กม เงย หมุนเอียงคอ
ขยับไหลยกไดไมสุด เกาหลังไดไมถึงกลางหลัง ใหถือวา ไมผาน
๑.๔ แขน ขา
๑.๔.๑ ยาวไมเทากันหรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัดเจน
- ขายาวไมเทากัน หางกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด
วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุมดานในทั้ง ๒ ขาง ตองนอนตัวตรง
ไมบดิ เอียง
- แขนยาวไมเทากัน หางกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก
กระดู กหั วไหล (Acromion) ถึ งปลายนิ้ วกลาง ขณะที่ ข อไหล หุ บเข า
และขออื่นอยูในทากลาง (Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โคงเขาหรือโคงออก
- เข า โค ง ออก เข า โกง ประมาณความกว า ง ๔ นิ้ ว มื อ
(7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง ฝามือ ๔ นิ้ว สอดผานได
- เขาชิด ปลายเทาจะหาง ( Valgus Knee ) หากหางกัน
เกิน ๔ นิ้วมือ (7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตาตุมดานใน
- แขนคอก ( Cubitus Varus )
1.4.3 บิดเก
๑.๕ มือหรือเทา
๑.๕.๑ บิดเก
- โดยดูจากการทํางานของมือและเทา มือกําแบ
กระดกขอมือ ทําวันทยหัตถไมได
/๑.๕.๒ นิว้ มือหรือ...
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-------------------------------------------๑.๕.2 นิ้วมือหรือนิว้ เทาดวน
๑.๕.3 นิ้วมือหรือนิว้ เทา มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทํางานไมถนัด
- โดยดูจากการทํางานของมือและเทา มือกําแบ กระดก
ขอมือ ทําวันทยหัตถไมได
๑.๕.5 ชองระหวางนิ้วมือหรือนิว้ เทาติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเทาผิดรูป
- กรณีเดินแบะอยางหนึ่ง และเทาแบนไมมีอุงเทา
ซึ่งเปนแบบติดแข็ง (Rigid type) หรือแบบยืดหยุนขั้นรุนแรง
(Severe Flexible type) พิสูจนโดยการพิมพรอยเทา และ/หรือ
ฟลม เอกซเรย
๒. กระดูกและกลามเนื้อ
๒.1 ขอเคลื่อนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะที่ติดตอกับขอนั้นใชการไมได
2.2 ขอหลวมหลุดบอยๆ
2.3 ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกลามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอน
- Scoliosis ใชการยืน กมตัว ใหลําตัวขนานกับพื้น แลวดูวา หลังบิดนูน
ขึ้นผิดปกติหรือไม
- กรณีเอกซเรย หากพบ Scoliosis ใหถือวาไมผา น
2.6 เทาปุก (CLUB FOOT)
2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
2.8 กระดูกหัก ตอไมตดิ หรือติดแลวแตมคี วามพิการผิดรูป
2.9 กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเหี่ยวลีบ
3. ผิวหนัง
3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเปนที่นา รังเกียจแกผูอื่น
- รวมถึงเนือ้ งอกเล็กๆ เปนปุมๆ ที่ผวิ หนัง (MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM)
- กรณีแผลเปน (คีลอยด) หรือปาน ตามสวนตางๆ ของรางกาย
มีขนาดเกิน 16 ตารางเซนติเมตร
3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากตอการรักษา
/3.3 เนื้องอก...
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-------------------------------------------3.3 เนือ้ งอก (NEOPLASM) ที่หนา มีขนาดวัดเสนผาศูนยกลางตัง้ แต
หาเซนติเมตรขึน้ ไป
3.4 คนเผือก
4. ตา หู คอ จมูก
4.4 ลูกตาสั่น (Nystagmus)
4.10 ตาโปนจนเห็นไดชัด
๔.๑๒ ชองหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กวางไมเทากันและความ
กวางตางกันมาก
5. ฟน
5.1 ฟนผุมากหลายซี่มองเห็นไดอยางชัดเจน
- ฟนผุตั้งแต 5 ซีข่ ึ้นไป
๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเตนเร็วกวา ๑๑๐ ( หนึง่ รอยสิบ ) ครั้งตอนาที หรือชากวา ๔๕
( สี่สิบหา ) ครั้งตอนาที หรือมี เอ.วี.บล็อค ( AV Block ) หรือเตนผิดปกติชนิด
เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร
6.3 ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ซึ่งบงชี้วา มีโรคหรือพยาธิสภาพทางหัวใจรวมดวย
๗. ระบบหายใจ
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ใหอยูในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แพทยของโรงพยาบาลตํารวจ
๙. ระบบทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหยอน หรือพอง
- ผลการตรวจปสสาวะมีไขขาว (ALBUMIN) หรือน้ําตาล
๙.๘ ฝงมุกที่อวัยวะเพศ
- รวมถึงฉีดหรือทําสิง่ ผิดธรรมชาติทอี่ วัยวะเพศ
- ใหรวมถึงการฉีดสารน้ํามันหรือสารสังเคราะหอื่นใด เขาไปในอวัยวะ
อื่นใดในรางกาย
/๙.๙ หนังหุม ปลาย...
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-------------------------------------------๙.๙ หนังหุมปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเวน จะไดรับการผาตัดรักษามาแลว
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเปนพิษ ( Thyrotoxicosis )
- ใหใชการตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไมจาํ เปนตอง
เจาะ Thyroid Function Test เวนแตหากอาการไมครบ ใหยืนยัน
ผลการวินิจฉัยดวยการเจาะ Thyroid Function Test ได
๑๑.๓ โรคอวนพีจากตอมไทรอยดผดิ ปกติ ( MYXEDEMA )
- รวมถึงเตานมผิดปกติในผูช าย ( Gynecomastia ) และความ
ผิดปกติตางๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอรโมนทางรางกาย
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะกอกําเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD
AND BLOOD FORMING ORGANS ) ผิดปกติอยางถาวร และอาจเปน
อันตราย
- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินนอยกวา 9 g / dl ใน
ผูหญิงและนอยกวา 10 g / dl ในผูชาย หรือ
- ความสมบูรณของเม็ดเลือดแดง ( CBC ) พบความผิดปกติของ
ลักษณะเม็ดเลือดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology)
ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) นอยกวา 60 fl ทั้งนี้ใหอยูในการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ
------------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พลตํารวจตรี
( อุดม พรหมสุรนิ ทร )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5

ผนวก ค.

หนา ๑ ใน 2 หนา

ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 5 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------หนวยที่เปดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ
1) ตํารวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู 2 ตําบลหนองยาว
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมายเลขโทรศัพท 0-3622-5225 www.p1.police.go.th
2) ตํารวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู 8 ตําบลบานสวน
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมายเลขโทรศัพท 0-3827-8200-2 www. police.p2.go.th
และ www.trainingcenter2.com
3) ตํารวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู 13 ถนนสุรนารายณ
ตํา บลจอหอ อํ า เภอเมือ ง จั ง หวัด นครราชสี ม า 30310 หมายเลขโทรศั พท 0-4437-1388 - 9
www.ppr3.go.th
4) ตํารวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู 14 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 หมายเลขโทรศัพท 0-4323-6672, 0-43245932 www.police4.go.th
5) ตํารวจภูธรภาค 5 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู 13 ถนนลําปาง-เชียงใหม
ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท 0-5482-9882, 0-54829883 www.police5.go.th/training
6) ตํ า รวจภู ธ รภาค 6 ที่ ศู นย ฝ ก อบรมตํ า รวจภู ธรภาค 6 เลขที่ 837 หมู 10 ตํ า บล
นครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 หมายเลขโทรศัพท 0-5622-1201 - 5
www.police6.go.th
7) ตํารวจภูธรภาค 7 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109 ถนนขางวัง ตําบล
พระปฐมเจดี ย อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม 73000 หมายเลขโทรศั พ ท 0-3425-4312
www.police7.go.th
8) ตํารวจภูธรภาค 8 ที่ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู 3 ถนนพอขุนทะเล
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท 0-7740-542๓-๕
http://school8.education.police.go.th
9) ตํารวจภูธรภาค 9 ที่ กองบังคับการอํานวยการ ถนนแหลงพระราม อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000 หมายเลขโทรศัพท 0-7431-1161, 0-7431-1146 www.p9.police.go.th
/10) ศูนยปฏิบัติการ…
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--------------------------------10) ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ ศูนยฝกอบรม ศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 53 ถนนสุขยางค ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท
0-7320-3690 www.sochoto.police.go.th
11) กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ กองบังคับการอํานวยการ 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต
กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท 0-2280-5060-79 www.metro.police.go.th
๑2) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เลขที่ 1279 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 หมายเลขโทรศัพท 0-2279-8250-9, 0-279-9520-34, 0-2278-8000 www.bpp.go.th
---------------------------------

ตรวจแลวถูกตอง
พลตํารวจตรี
( อุดม พรหมสุรนิ ทร )
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-------------------------------------------รายละเอียดการใหรหัสประจําตัวสอบแกผูสมัครสอบ

หนวยสอบ
ภ.๑
ภ.๒
ภ.๓
ภ.๔
ภ.๕
ภ.๖
ภ.๗
ภ.๘
ภ.๙
ศชต.
บช.น.
บช.ตชด.

รหัสหนวยสอบ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

รหัสสายสอบ
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1
นสต.1, จร.2 และ ปจ.3
นสต.1, สอ.4 และ สอ.5

หมายเหตุ

ตัวอยาง รหัสประจําตัวสอบ (รหัสประจําตัวสอบ ๙ หลัก แยกเปน เลข ๒ หลักแรก คือ หนวยสอบ
เลขหลักที่ ๓ – ๔ คือ รหัสสายสอบ และเลข ๕ หลักหลัง คือ จํานวนผูสมัครสอบ)

030100001

110202004

120401015

หนวยสอบ ตชด.
หนวยสอบ บช.น.
หนวยสอบ ภ.๓
สายสอบ สอ.4
สายสอบ นสต.1
สายสอบ จร.2
จํานวนผูสมัครสอบ
จํานวนผูสมัครสอบ
จํานวนผูสมัครสอบ

--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พลตํารวจตรี
( อุดม พรหมสุรนิ ทร )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
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เอกสารฉบั บ จริ ง และหลั ก ฐานต า งๆ ที่ ผู ไ ด รั บ การประกาศรายชื่ อ เป น ผู ส อบผ า นข อ เขี ย นและ
ใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (รอบสอง) ตองนํามาแสดงและยื่นกับเจาหนาที่ ดังนี้
๑. ใบสมั ค ร (สั่ ง พิ ม พ แ บบใบสมั ค รตนเองจากระบบอิ น เตอร เ น็ ต ) ในการรั บ สมั ค ร
และคัดเลือกตามประกาศนี้ และลงลายมือชื่อในชองที่กําหนด (ฉบับจริง)
๒. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมหมดอายุ) พรอมสําเนา
จํานวน ๓ ฉบับ
๓. ทะเบียนบานฉบับปจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใชแทนทะเบียนบานตามที่ทางราชการออกให
พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๔. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยตองมีขอความ
ระบุ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษานั้ น ๆ ภายในวั น ป ด รั บ สมั ค ร
พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๕. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ และหากเปน
ภาษาตางประเทศใหแปลเปนภาษาไทยดวยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สําเร็จก็ได จํานวน ๓ ฉบับ
6. หลักฐานทางทหารอยางใดอยางหนึ่ง พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
6.๑ ทหารกองหนุน ใหใชสมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใชประกอบกับสมุด
ประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตใหลาระหวางรอรับ สด.๘
6.๒ ทหารกองเกินที่ผานการตรวจเลือกตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ใหใชใบรับ รองผลการตรวจเลื อกทหารกองเกิ น เขารับ ราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓)
สําหรับผูที่ยังไมไดเขารับการตรวจเลือก (อายุยังไมถึง 21 ป) ใหใชใบสําคัญ (แบบ สด.๙) สวนผูที่ไดใชสิทธิ
ผอนผันแลวหรืออยูระหวางการผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับราชการทหาร ไมรับสมัครสอบ
6.๓ ผูสําเร็จการศึกษาวิชาทหารชัน้ ปที่ ๓ ขึน้ ไป ใหใชหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
6.๓.๑ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใชประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือ
6.๓.๒ หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงวาไดสําเร็จการฝกวิชาทหาร
ชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีห ลักฐานประทับ วันขึ้นทะเบียนเปน ทหารกองประจําการและเลขเครื่องหมาย
แสดงวาไดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสําคัญนั้นแลว
/ในกรณีหนังสือ...
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ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวิทยฐานะดังกลาวขางตน ยังไมมีหลักฐานประทับ
วันขึ้นทะเบียนเปนทหารกองประจําการ และเลขเครื่องหมายแสดงวาไดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ใหมีหนังสือรับรองจากผูบังคับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไปที่มีหนาที่เกี่ยวกับการนําปลดเปนกองหนุน
ประเภทที่ ๑ เปนผูรับรองวาอยูระหวางดําเนินการนําปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคูกัน
7. หนังสือรับรอง ตามผนวก ฌ. ทายประกาศนี้ จํานวน ๑ ฉบับ (เขาระบบอินเทอรเน็ต
และสั่งพิมพแบบ) และสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ
8. หลักฐานอื่นๆ ถามี เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เปนตน พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
9. แบบบันทึกขอมูลบุคคล (เขาระบบอินเตอรเน็ตและสั่งพิมพแบบฟอรมทายประกาศรับสมัคร)
เขียนรายละเอียดดวยลายมือของตนเอง ตามผนวก ญ. ทายประกาศนี้ จํานวน 1 ฉบับ
หลักฐานตามขอ ๒ - 6 และ ขอ 8 ตองนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงใหครบถวน
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับที่นํามายื่นกับเจาหนาที่ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “ สําเนาถูกตอง ”
และลงลายมือชื่อไว สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนใหทันที หากสูญหายเจาหนาที่จะไมรับผิดชอบ
สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผูสมัครยื่นไวกับเจาหนาที่ ถือเปนเอกสิทธิของกองบัญชาการศึกษา
ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผูสอบผานขอเขียนหากไมนําหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือ
ยื่นไมครบถวน จะถูกตัดสิทธิในการเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
กําหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพรอมกับการประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียน
และใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พลตํารวจตรี
( อุดม พรหมสุรนิ ทร )
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๑. ทดสอบความรูความสามารถ ดวยวิธีสอบขอเขียน ขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑5๐ ขอ
๑๕๐ คะแนน ใชเวลาทําขอสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบดวย
๑.๑ ความสามารถทั่วไป
จํานวน 40 ขอ
ทดสอบความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใชขอมูลหรือปญหา
ทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบดวย การใชเหตุผลเชิงตรรกะ
อุ ป มาอุ ป ไมยอนุ กรมและมิ ติ สั มพั นธ ความสามารถในการคิ ดเชิ งจํ านวน ประกอบด วย คณิ ตศาสตร พื้ นฐาน
ได แก การคํ านวณขั้ นพื้ นฐาน เปอร เ ซ็ น ต ร อยละ การเที ย บบั ญ ญั ติ ไตรยางศ การแก ส มการและอสมการ
เซต ตรรกศาสตร และสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาคากลาง และการวัด การ
กระจาย
๑.๒ ภาษาไทย
จํานวน ๒๕ ขอ
ทดสอบความรูความสามารถการใชภาษาและความเขาใจภาษา ไดแก ทักษะการใชภาษาดานการอาน
การเขียน และการสื่อสารอยางมีวิจารณญาณ การใชถอยคํา สํานวน การใชคําใหตรงกับความหมาย กฎเกณฑ
และความนิยม การจับใจความ วิเคราะหความ สรุปความ หรือตีความจากขอความสั้นๆ หรือจากบทความ
การพิจารณาเลือกใชภาษา ในงานเขียนรูปแบบตาง ๆ
๑.๓ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จํานวน 40 ขอ
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการอานเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) คําศัพท (Vocabulary)
โครงสรางของประโยคตางๆ (Structure ) หลักไวยากรณ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เปนตน
๑.๔ ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน ๒5 ขอ
ทดสอบความรู เกี่ ยวกั บการใช เทคโนโลยี สารสนเทศ ได แก ความรู เบื้ องต นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการทํ า งานของคอมพิ ว เตอร การสื่ อสารข อมู ล และเครือ ขา ยคอมพิว เตอร ทัก ษะการสื่อ สารข อมู ล
ผานเครือขายตาง ๆ
๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู
จํานวน 10 ขอ
ทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันที่ประชาชนควรรู
๑.6 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
จํานวน 10 ขอ
ทดสอบความรูเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
ในสังคมและการปฏิบัติงานและหลักธรรมาภิบาล

2. การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย ดังนี้
2.1.1 วายน้ํา ระยะทาง 25 เมตร
- ชาย ผูทําเวลาไมเกิน 30 วินาที ถือวา ผาน
จึงจะมีสิทธิเขาสอบขัน้ ตอนตอไป
2.2.2 วิ่ง แบงตามเกณฑ ดังนี้
- ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผูทําเวลาไมเกิน 4 นาที 55 วินาที ถือวา ผาน
จึงจะมีสิทธิเขาสอบขั้นตอนตอไป
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-------------------------------------------2.2 สอบสัมภาษณ จะเปนการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ที่จะแตง ตั้ง จากพฤติกรรมที่ป รากฏ เชน ความรูที่อาจใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ความสามารถ
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอยาง
อื่นที่เกี่ยวของ เปนตน โดยถือเปนเกณฑการตัดสินวา ผูที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณเห็นวาเหมาะสม
จึงจะถือวา ผาน ผูที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณเห็นวาไมเหมาะสมจะถือวา ไมผาน
2.3 การตรวจรางกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทยโรงพยาบาลตํารวจ
ผูที่ไมเปนโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว ถือวาผาน ผูที่เปนโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว ถือวา ไมผาน
และผลการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทยนี้ใหถือเปนที่สุด
2.4 การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ประวั ติ แ ละความประพฤติ ผู ที่ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และความเหมาะสมกับตําแหนง เห็นวามีคุณสมบัติ
ประวั ติ แ ละความประพฤติ ห รื อ ชื่ อ เสี ย งเหมาะสมที่ จ ะเข า เป น ข า ราชการตํ า รวจถื อ ว า ผ า น
ผูที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และความเหมาะสมกับตําแหนง
เห็นวามีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไมเหมาะสมที่จะเขาเปนขาราชการตํารวจถือวาไมผาน
สําหรับผูที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือตองหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง จะพิ จารณาจากข อเท็จจริ งและพฤติการณ
แหงการกระทําความผิด วาเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีหรือไม รวมทั้งความนารังเกียจ
ของสังคมและเกียรติของขาราชการตํารวจ โดยจะนําผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการดําเนินคดี
สิ้ น สุ ด ในชั้ น พนั ก งานสอบสวนแล ว หรื อ พนั ก งานอั ย การที่ มี คํ า สั่ ง ไม ฟ อ งแล ว หรื อ ในชั้ น ศาลที่ มี
คําพิพากษาถึงที่สุดแลว ในแตละคดีมาเปนหลักการและขอมูลที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแลวแตกรณี
ผูที่ผา นการทดสอบความเหมาะสมกั บตํา แหนง ตามที่กํ า หนดจะไดค ะแนน ๕๐ คะแนน
ผูที่ไมผานขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พลตํารวจตรี
( อุดม พรหมสุรนิ ทร )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
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ระเบียบเกี่ยวกับการสอบขอเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางรางกายและการสอบสัมภาษณ
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา เพื่อบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2558
๑. ระเบียบในวันสอบขอเขียน
๑.๑ อุปกรณที่นําเขาหองสอบได มี ดินสอดําเบอร ๒B ขึ้นไป สําหรับระบายกระดาษคําตอบ,
ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา, บัตรประจําตัวสอบ, บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ไมหมดอายุ) หรือบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ (ทีไ่ มหมดอายุ) เทานั้น สวนยางลบทางหนวยสอบจะเปนผูจัดเตรียมให
๑.๒ หามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาขอ มือ สรอยคอ แหวน ตุมหู อุป กรณทําดว ย
โลหะทุกชนิด ที่นอกเหนือ จากขอ ๑.๑ เขาในอาคารสอบหรือหองสอบหรือพื้นที่หวงหามหรือเขตรักษา
ความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ไมมีการรับฝากหรืออนุญาตใหวางไวภายในอาคาร/หองสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแลว
หากมีการตรวจคนพบ ถือวาเจตนาทุจริตในการสอบ
๑.๓ การแตงกายของผูเขาสอบ โดยกําหนดใหสวมเสื้อยืดแขนสั้นไมมีปก กางเกงวอรม
รองเทากีฬา
๑.๔ เมื่อไปถึงสนามสอบใหตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไววา สอบหองใด ชั้นใด อาคารใด
๑.๕ ถามีปญหา เชน หาหองสอบไมพบ หรือไมมีรหัสประจําตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ
ใหรีบติดตอ กองอํานวยการประจําสนามสอบนั้นๆ กอนเวลาเรียกเขาหองสอบ ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
๑.๖ ในวันสอบขอเขียนผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพ
ที่สมบูรณ ชัดเจน ทั้งรูปถายและตัวอักษร เพื่อใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแตไมสมบูรณ
ชัดเจนแลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๑.๗ ในการสอบครั้งนี้ ไดกําหนดใหผูเขาสอบอยูในหองสอบเพื่อทําขอสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบ
แลว จะไมอนุญาตใหผูสอบออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ ยกเวนกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือมี
เหตุสุดวิสัย ใหติดตอเจาหนาที่คุมสอบ หากผูใดไมปฏิบัติตามจะถูกปรับใหสอบตก
๒. การสอบขอเขียน
๒.๑ กําหนดสอบขอเขียนตั้งแต เวลา 13.3๐ น. เปนตนไป (ใชเวลาทําขอสอบ 3 ชั่วโมง)
โดยกําหนดใหผูเขาสอบตองเขาหองสอบ ในเวลา ๑๒.0๐ น. ทุกคน เพื่อดําเนินการตรวจพิสูจนตัวบุคคล
และแนะนําการระบายรหัสชุดขอสอบในกระดาษคําตอบ สําหรับผูมาภายหลังจาก (เวลา 13.15 น.)
จะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ โดยเด็ดขาด
/๒.๒ ปฏิบตั ติ าม...
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----------------------------------------------๒.๒ ปฏิบัตติ ามคําสัง่ และคําแนะนําของหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาทีค่ ุมสอบ โดยเครงครัด
๒.๓ เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบหามพูด หรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่
คุมสอบหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหองสอบ
๒.๔ หามสูบบุหรี่ในหองสอบ
2.5 ขณะสอบขอเขียน เจาหนาทีค่ ุมสอบจะมีการตรวจคนตัวผูเขาสอบตามมาตรการ
ปองกันการทุจริตสอบโดยตลอดจนกวาจะเสร็จสิน้ ภารกิจการตรวจคนดังกลาว
๒.6 จะเริ่มลงมือทําขอสอบได เมื่อหัวหนาหองสอบสั่งใหลงมือสอบแลว
๒.7 เมื่ อสอบเสร็ จแล ว ให ยกมื อขึ้ น โดยไม ต องลุ กจากโต ะ หรื อเมื่ อหมดเวลาสอบแล ว
เจาหนาที่สั่งใหหยุดทําปญหาขอสอบตองหยุดทันที เจาหนาที่จะเดินมารับกระดาษคําตอบและปญหา
ขอสอบคืน แลวใหผูเขาสอบลงชื่อสงกระดาษคําตอบและปญหาขอสอบ ถาไมลงชื่อสงเปนหลักฐานไว
จะถือวาไมไดเขาสอบ
๒.8 ปญหาขอสอบเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตํารวจภูธรภาค 5) หามนําออก
หรือคัดลอก นําออกนอกหองสอบเปนอันขาด ตองสงคืนใหครบทุกหนาและทุกแผน ผูใดฝาฝน จะมี
ความผิดทางกฎหมาย และจะพิจารณาใหหมดสิทธิในการคัดเลือก
๓. หามกระทําการทุจริตในการสอบ ผูที่ทุจริตในการสอบถือวาสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ
ที่ถือวาทุจริตในการสอบ ไดแก
๓.๑ นําตําราหรือเอกสารอื่นใดเขาหองสอบ นําหรือพยายามนําปญหาขอสอบออกนอกหองสอบ
๓.๒ พูด ถาม ใหสัญญาณ หรือติดตอกับผูสอบอืน่ หรือบุคคลภายนอก
๓.๓ ดู หรือพยายามดูคําตอบจากผูสอบอื่น หรือยอมใหผูอื่นดูคาํ ตอบของตน
๓.๔ ไมเชื่อฟงคําแนะนํา คําตักเตือน หรือคําสั่งของเจาหนาที่คุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผูเขาสอบ หรือใชบตั รประจําตัวไมถกู ตองตามที่กําหนด
๓.๖ ตอบปญหาในกระดาษคําตอบแทนกัน
๓.๗ นํา โทรศัพ ทม ือ ถือ หรือ เครื่อ งมือ และอุป กรณสื่อ สารอิเ ล็ก ทรอนิก สทุก ประเภท
หรือสิ่งของตามที่กําหนดในขอ ๑.๒ เขาไปในหองสอบ หรือในบริเวณเขตหวงหามหรือเขตรักษาความปลอดภัย
ของสนามสอบขอเขียนกําหนด เพื่อใชหรือจะใชทุจริตหรือเพื่อกรณีอื่นใดในการสอบ เชน เครื่องมือสื่อสาร
เครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เปนตน
๓.๘ มีพฤติการณอนื่ ๆ ที่ชวยในการตอบปญหาขอสอบอันมิใชโดยสุจริต หรือชวยเหลือผูเขาสอบ
รายอื่นใหตอบปญหาขอสอบอันมิใชโดยสุจริต
/๔. ระเบียบ...
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------------------------------------------4. ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคําตอบ
(๑) ตัวอยางกระดาษคําตอบ
วันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2555

วันตยอาทิ
ี่ 112558
พฤศจิกายน
วันอาทิ
ที่ 15ตมียนทาคม

2555

/(๒) ตั ว อย า ง...

ผนวก ช.
ทายประกาศ ตํารวจภูธรภาค 5 ลงวันที่

หนา ๔ ใน 8 หนา
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กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕8

(๒) ตัวอยางการนําเลขรหัสชุดขอสอบที่ปกปญหาขอสอบ มาระบายลงในกระดาษคําตอบตามชองที่
กําหนด

วันอาทิตยที่ 15 มีนาคม 2558

/๔.๑ ใหต รวจดู…
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----------------------------------------------๔.๑ ให ต รวจดู ว า กระดาษคํ า ตอบมี ร อยด า งดํ า สกปรก หรื อ ย น ยั บ ฉี ก ขาด หรื อ ไม
ถากระดาษคําตอบมีรอยดางดํา สกปรก หรือยนยับ ฉีกขาด ใหแจงเจาหนาที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยน
และใหรอคําชี้แจงในการทําความเขาใจการระบายรหัสประจําชุดขอสอบใหชัดเจน
๔.๒ ใหตรวจดูวาคํานําหนาชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในชองรหัสประจําตัวสอบ (9 หลัก)
ในกระดาษคําตอบหนาแรก ตรงกับรหัสประจําตัวสอบของผูเขาสอบหรือไม หากไมถูกตองตรงกันใหแจง
เจาหนาที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดาษคําตอบสํารองใหมใหถูกตอง ซึ่งกํา หนดใหผูเขาสอบตองใช
กระดาษคําตอบที่มีเลขรหัสประจําตัวสอบระบาย (9 หลัก) ไวตรงกัน กับรหัสประจําตัวสอบหรือตองเปน
กระดาษคํ าตอบสํ ารองที่ เ จ า หน า ที่ คุ ม สอบเปลี่ ย นให เ ท า นั้ น พร อ มทั้ ง ต อ งรั บ ผิ ด ชอบการกรอก
รายละเอียดที่เกี่ยวของ และหากใชกระดาษคําตอบ ไมถูกตองตามที่กําหนดไวนี้ ถือวามีเจตนาทุจริต
ในการสอบ
๔.๓ ใชปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเทานั้น เพื่อลงลายมือชื่อในชองที่กําหนด
๔.๔ เมื่ อเปิด ผนึ ก ซองป ญ หาข อ สอบ ให ต รวจว า มี เ ลข (๗ หลั ก ) รหั ส ชุ ด ข อ สอบ
ที่ดานลางซายมือ และใหนําเลขดัง กลาว (๗ หลัก) มาระบายลงในชองที่กําหนดในกระดาษคําตอบ
ใหถูกตองครบถวน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ดวยดินสอดําเบอร 2B ขึ้นไป
ใหถูกตอง โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในแตละแถวนั้น จะเริ่มตนที่เลข 0 และเรียงลงมาเปนเลข 1
ไปจนถึ ง เลข 9 หากระบายผิ ด ถื อ ว า เป น การกระทํ า ผิ ด ระเบี ย บการสอบข อ เขี ย น โดยจะถื อ ว า
กระดาษคําตอบนั้นเสียและถือวาสอบตก
4.5 กรณี ใ ช ก ระดาษคํ า ตอบสํ า รอง ให ใ ช ป ากกาหมึ ก ซึ ม หรื อ ปากกาลู ก ลื่ น เท า นั้ น
เขี ย นข อ ความลงในช องว างที่ กระดาษคํ าตอบหน าแรกด านบน ได แก 1) คํ านํ าหน าชื่ อ ชื่ อ – สกุ ล
2) เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก) 3) สถานที่สอบ 4) หองสอบ 5) วัน เดือน ป 6) รหัสประจําตัว
สอบในชองวางสี่เหลี่ยม (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดขอสอบ (7 หลัก) แลวใหใชเฉพาะดินสอดําเบอร 2B ขึ้นไป
ระบายรหั สประจํ าตั วสอบ และรหั สชุ ดข อสอบของตั วเองในช องวงกลมที่ กํ าหนด ตามตั วอย างคํ าแนะนํ า
ที่แสดงไวในกระดาษคําตอบ (คือระบายใหดําเขม เต็มวงเสมอกันหมด) โดยใหระมัดระวังการระบาย
รหัสประจําตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ใหระบายรหัสประจําตัวสอบแตละชองนั้น
จะเริ่มตนที่เลข 0 และเรียงลงมาเปนเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกชอง (9 หลัก) หากระบายผิดจะถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูเขาสอบ และจะไมตรวจใหคะแนน
๔.6 ห ามเขี ยนสิ่ ง ใดลงในกระดาษคํ าตอบนอกจากที่ กํ าหนดไว อย าพั บ หรื อ ทํ าให
กระดาษคําตอบ มีรอยดางดํา สกปรก หรือยนยับ ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไมตรวจกระดาษคําตอบใหโดยถือวา
เปนกระดาษเสีย
/๔.7 เมื่อไดรับ...
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----------------------------------------------๔.7 เมื่อไดรับปญหาขอสอบแลวใหปฏิบตั ิ ดังนี้
๔.7.๑ ตรวจดูปญหาขอสอบ วามีปญหาขอสอบ คําถาม คําตอบ ครบถวนทุกขอ ทุกแผน
ทุกหนาหรือไม หากพบสิ่งใดบกพรอง ใหรีบแจงเจาหนาที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยน หากมีคําสั่งใหลงมือสอบแลว
เจาหนาที่คุมสอบจะไมแกไขหรือเปลี่ยนใหโดยเด็ดขาด เพราะถือวาไดใหเวลาตรวจดูแลวกอนเริ่มลงมือ
ทําขอสอบและใหอานคําแนะนําที่หนาปกของปญหาขอสอบใหเขาใจครบถวนกอนเริ่มลงมือทําขอสอบ
๔.7.๒ ในการตอบปญหาขอสอบใหใชดินสอดําเบอร ๒B ขึ้นไปเทานั้น ระบายใน
ขอ วงกลมเล็ก ที่เห็นวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว โดยใหระบายดําเขมเต็มวงแตอยาใหล้ําออกไปนอกวง
หากตองการเปลี่ยนแปลงใหลบดวยยางลบอยางออนจนสะอาดจริงๆ แลวระบายใหม
๔.7.๓ ขณะตอบปญหาขอสอบ หากมีกรณีสงสัยวาคําถามหรือคําตอบในปญหาขอสอบ
จะผิดหรือบกพรอง หรือไมครบถวน ไมตองถามเจาหนาที่คุมสอบ แตใหต อบลงไปตามที่เห็น สมควร
หามเวนวา งไว กรณีที่มีความคลาดเคลื่อนจากปญหาขอสอบไม ถูกตองหรือคําตอบที่ใหเลือกตอบ
ไมถูกตองหรือไมครบถวนแลวแตกรณี ทางคณะกรรมการดําเนินการสอบที่เกี่ยวของจะพิจารณาปญหา
ขอสอบในขอนั้นๆ โดยจะตรวจใหคะแนนแกผูเขาสอบทุกคน
๔.๘ เมื่อเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหลงมือสอบแลว จะไมเปลี่ยนกระดาษคําตอบหรือปญหา
ขอสอบใหอีกโดยเด็ดขาด
๔.๙ กรณีที่ผูเขาสอบทําขอสอบโดยใชปญหาขอสอบและ/หรือกระดาษคําตอบที่ไมใชของตน
จะถือวาเปนความรับผิดชอบของผูเขาสอบเองและถือวาหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้หรือเปนไปตามที่กําหนด
ในขอ 3.6 โดยในการตรวจกระดาษคําตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ จะตรวจกระดาษคําตอบ
ใหตามเฉลยคําตอบเทานัน้ ผูเขาสอบจะเรียกรองสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบนีม้ ิได หรือหากเปนกรณี
ตั้งใจทุจริตสอบจะดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของและถือวาสอบตกทุกวิชา
๔.๑๐ ผูที่ระบายรหัสชุดขอสอบผิด ระบายไมครบ หรือเกิน ระบายถูกแต จางเกินไป ระบายรหัส
ชุ ดข อสอบซ้ํ ากั บผู อื่ น หรื อไม ระบายรหั สชุ ดข อสอบ หรื อระบายด วยเครื่ องเขี ยนอย างอื่ น หรื อทํ าให
กระดาษคําตอบมีรอยดางดํา สกปรก ยนยับ หรือฉีก เปนเหตุใหเครื่องตรวจกระดาษคําตอบไมสามารถ
บันทึกขอมูลไดวาเปนรหัสชุดขอสอบใด จะถือวากระดาษคําตอบนั้นเสียเกิดจากการกระทําของผูเขาสอบเอง
และถือวาเปนผูสอบตก กรณีที่ระบายคําตอบจาง ระบายคําตอบดําไมเต็มวง หรือระบายดวยเครื่องเขียน
อย างอื่ นหรื อด วยกรณีใดๆ ทําให เครื่องตรวจกระดาษคํ าตอบไม ตรวจให คะแนนทั้ง หมดหรือ บางข อ
คณะอนุ ก รรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การตรวจกระดาษคํ า ตอบจะถื อ ผลตามที่ เ ครื่ อ งตรวจ
กระดาษคําตอบตรวจให ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกลาวจะบันทึกแสดงเหตุผลไวเปนหลักฐาน
/๔.๑๑ เนือ่ งจาก...

ผนวก ช.
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----------------------------------------------๔.๑๑ เนื่องจากมีผูสมัครสอบเปนจํานวนมาก และการสอบครั้งนี้เปนขอสอบแบบปรนัยจะตรวจ
บันทึกคะแนนโดยใชเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจ
กระดาษคํ า ตอบเทา นั้ น ส ว นการดํ า เนิ น การตรวจกระดาษคํา ตอบโดยบุ คคลจะเป น การตรวจสอบ
เครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
5. ระเบียบการตรวจรางกายและทดสอบสุขภาพจิต
5.1 ในวันตรวจรางกายทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณ
ชัดเจน ทั้งรูปถายและตัวอักษร เพื่อใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจน
แลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาตรวจรางกาย
5.2 การแตงกายเปนไปตามที่กําหนด รวมทั้งตองเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวของไปในวันตรวจ
รางกายตามที่กําหนด
5.3 ในขั้ น ตอนการเข า รั บ การตรวจร า งกายและการทดสอบสุ ข ภาพจิ ต ห า มนํ า
โทรศัพ ทมือ ถือ หรือเครื่องมือ และอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทาง
คณะกรรมการแพทย โรงพยาบาลตํารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเขารับตรวจรางกายและการทดสอบ
สุขภาพจิต
5.4 ใหไปเขารับการตรวจรางกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศรายชื่อ
ผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (ประกาศผลสอบขอเขียน)
5.5 กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก. และ ข. มากอน
และหายเปนปกติแลว ใหนําประวัติและใบรับรองแพทยเกี่ยวกับการรักษาที่หายเปนปกติดังกลาวมายื่น
ในวันรายงานตัวเขาตรวจรางกาย เพื่อใหผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามที่กําหนดเปนไป
โดยถูกตองและเพื่อเปนการรักษาสิทธิประโยชนของผูสมัครสอบ
6. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ
6.1 ในวันสอบสัมภาษณทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณ
ชัดเจนทั้งรูปถายและตัวอักษร เพื่อใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแตไมสมบูรณชัดเจน
แลวแตกรณีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
/6.2 การแตงกาย...

ผนวก ช.
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---------------------------------------------6.2 การแตงกายของผูเขาสอบใหแตงกายสุภาพ โดยใหสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว
(หามกางเกงยีนส) และสวมรองเทาหุมสน เปนตน
6.3 ตองมาเตรียมพรอมในการเขาสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเครงครัด
6.4 กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐสูญหายใหรีบติดตอ
กองอํานวยการการสอบสัมภาษณกอนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ ไมนอยกวาครึ่งชั่วโมง
---------------------------------

ตรวจแลวถูกตอง
พลตํารวจตรี
( อุดม พรหมสุรนิ ทร )
ผูบงั คับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 5

ผนวก ซ.
แบบหนังสือรับรอง
เขียนที่................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ....................
ขาพเจา...............................................................................................................................
ตําแหนง................................................................สังกัด...............................................................................
เกี่ยวของเปน.................................................................................................................................................
กับผูสมัคร ขอรับรองวาผูสมัครชื่อ...............................................................................................................
รหัสประจําตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเขารับราชการ
เปนขาราชการตํารวจ เพื่อบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ ตามประกาศตํารวจภูธรภาค 5 เปนผูมี
ความประพฤติดี ไมเคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองวาผูสมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครทุกประการ พรอมนี้ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(ที่ไมหมดอายุ) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาดวยแลว
(ลงชื่อ)..........................................................ผูร ับรอง
(.....................................................)
ตําแหนง........................................................
หมายเหตุ ๑. ผูร ับรองผูสมัครตองเปนขาราชการตํารวจยศรอยตํารวจเอก หรือขาราชการทหาร
ระดั บ ยศร อ ยเอก เรื อ เอก เรื อ อากาศเอก หรื อ ข า ราชการพลเรื อ นระดั บ ๕ ขึ้ น ไป
ซึ่งเปนขาราชการประจํา และตองรับผิดชอบขอความที่ตนรับรองนั้นทุกประการ
(เจาหนาที่รฐั วิสาหกิจหรือพนักงานสวนทองถิ่น รับรองไมได)
๒. ที่อยูข องผูรบั รองที่สามารถติดตอได
บานเลขที่......................หมู....... .....ถนน..............................ตรอก/ซอย...........................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย........................โทร. ............................................
๓. ใหสั่งพิมพในระบบอินเตอรเน็ต (รอบสอง) หรือพิมพตามแบบฟอรมนี้ และใหผูรับรอง
เขียนดวยลายมือของตนเอง
......................................................................

ผนวก ฌ.
๑. ผู้สมัครจะต้ องกรอกข้ อมูล
ประกอบใบสมัครด้ วยลายมือ
ของตนเองและลงลายมือชื่อ
ต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่
๒. ก่อนยื่นข้ อมูลใบสมัครจะต้ อง
ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ ครบถ้ วน และถูกต้ อง

แบบบันทึกขอมูลบุคคล

เลขประจําตัวประชาชน

รหัสประจําตัวสอบ..............................................

ขอมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึก ษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเที ยบเทา เพื่อบรรจุเ ปน
นักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8
-----------------------------------เขียนที่............................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ..................
เรียน ผูดาํ เนินการคัดเลือก
ตามที่ ข าพเจ าได ยื่ นใบสมั ครคั ดเลื อกเข า รั บ ราชการเป นข าราชการตํ ารวจ เพื่ อบรรจุ
เปนนักเรียนนายสิบตํารวจ และขาพเจาขอแจงขอมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ
และพื้นฐานความรูของขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
๑. ชือ่ ตัว..........................................................นามสกุล....................................................
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใหนําหลักฐานมาประกอบ)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................
๒. ชือ่ เลน ชื่อที่เคยใชอยูกอ นเปลี่ยน (ถามี).....................................................................
๓. สัญชาติปจจุบนั ...........................................สัญชาติเมื่อเกิด..........................................
ศาสนา.................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหนง........................................................................................
๕. หลักฐานทางทหาร........................................................................................................
๖. ภูมิลาํ เนาตามทะเบียนบานเลขที่...............หมูท ี่...............ถนน.....................................
ตรอก/ซอย......................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท.................................................
ภูมิลําเนาที่อาศัยในปจจุบันเลขที่.............หมูที่..............ถนน.........................................
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด...................................โทรศัพท..........................................................................................................
หมายเหตุ ๑. ใหกรอกขอความใหครบทุกชอง ในชองทีป่ ระสงคไมกรอกขอมูลใหขดี เครือ่ งหมาย ( - )
๒. ในชองที่ถามวา เคยหรือไมเคย ใหกรอกขอความวา “เคย” หรือ “ไมเคย

-2๗. ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการของบิดามารดาและภรรยา
สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
๘. - บิดา (ผูใหกําเนิด)
ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล.........................................ยังมีชวี ิตอยู/ถึงแกกรรม
ชื่อเดิม (ถามี) .................................................................อาชีพ....................................................................
ตําแหนง...................................................สถานที่ทาํ งาน..............................................................................
ที่อยูปจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท.........................................
เชื้อชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปจจุบนั ...................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา...............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่…………………………..…………ผลคดี...................................................................
- มารดา (ผูใหกาํ เนิด)
ชื่อเต็ม.......................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชวี ติ อยู/ถึงแกกรรม
ชื่อเดิม (ถามี) ................................................................อาชีพ.....................................................................
ตําแหนง....................................................สถานที่ทาํ งาน..............................................................................
ที่อยูปจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท..........................................
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปจจุบนั ..................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา.....................................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………………ผลคดี...................................................................
- ภรรยาหรือสามี
ชื่อเต็ม......................................ชื่อเดิม (ถามี)...............................................................
ชื่อสกุลเดิม ............................................................ชื่อสกุลปจจุบนั .............................................................
วัน เดือน ปเกิด..................................................ที่เกิด................................................................................
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปจจุบนั ..................................
อาชีพ..................................................................ตําแหนง.............................................................................
สถานที่ทาํ งาน............................................................ที่อยูปจจุบัน................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา......................................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่…………...…………………………ผลคดี...................................................................
จังหวัดที่สมรส...............................................................................................................................................
การสมรสครัง้ กอนของผูสมัครและคูสมรสอีกฝาย.........................................................................................
หยา เลิกราง.................................................................................................................................................

-3๙. ประวัติครอบครัวผูสมัครสอบ
- พี่นอ งรวม – มารดา
(๑) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน....................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ.....................ที่อยูปจ จุบัน.................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา..................................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี................................................................
(๒) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ....................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(3) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ....................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(4) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ....................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(5) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ....................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................

-4- ญาติ (พีน่ องของบิดาและมารดา)
(1) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ....................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(๒) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ....................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(3) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ....................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(4) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ....................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(5) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเปน......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ป
สัญชาติ....................ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................

-5๑๐. บุคคลที่ติดตอดวยเสมอหรือใหการสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไมใช
ผูรับรอง ญาติ ผูบังคับบัญชา หรือนายจาง)
(๑) ชื่อ...................................นามสกุล............................เกี่ยวของเปน.......................
อาชีพ..............................................ตําแหนง.................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
(๒) ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวของเปน........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง.................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
(๓) ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวของเปน........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง.................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
๑๑. การศึกษา
(๑) จบมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน..........................................................................
เขา...............................ออก...................................ผลการศึกษา…………………………………………………………..
(๒) จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทาโรงเรียน.....................................................
เขา...............................ออก...................................ผลการศึกษา…………………………………………………………..
(๓) จบอาชีวะศึกษา สถานศึกษา............................................................................
เขา...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………....……………….
(๔) จบอุดมศึกษาหรือเทียบเทา สถานศึกษา..........................................................
เขา..............................ออก....................................ผลการศึกษา………………….……………………………………….
(๕) แขนงพิเศษอืน่ ๆ .............................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๒. ปจจุบนั ประกอบอาชีพ....................................ตําแหนง.............................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด......................................................โทรศัพท.......................................................................................
และไดรบั เงินเดือน ................................................................................................................................บาท
ใครเปนหัวหนาหรือผูบงั คับบัญชา.................................................................................................................
๑๓. ประกอบการงานอื่นๆ ..............................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
ถนน..................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด................................................โทรศัพท...................................รายได (ถามี)......................................

-6๑๔. ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานที่ผานมา (ถาเคยรับราชการ หรือทํางาน
มาแลว หลายแหง ใหระบุทุกแหงตามลําดับกอนหลัง)
(๑) กระทรวง ทบวง กรม.......................................................................................
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน..........................................................................
วัน เดือน ปที่เขารับราชการหรืองานที่ทํา...................................................................................................
ชื่อผูบังคับบัญชาหรือนายจาง........................................................................................................................
เหตุทอี่ อก......................................................................................................................................................
๑๕. ความรูพิเศษหรือความสามารถพิเศษ.........................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๖. ถาทํางานในสํานักงานอื่น นอกจากงานราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิด ใน
ทางงาน อยางใดหรือไม................................................................กีค่ รั้ง..........................................................
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไมอยางไร.....................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๗. ถารับราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการหรือไม............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษ
หรือไมอยางไร...............................................................................................................................................
๑๘. เคยถูกกลาวหาหรือถูกฟองวากระทําผิดอาญาหรือไม....................กีค่ รั้ง...................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................
ถูกลงโทษหรือไมอยางไร...............................................................................................................................
(ถาหากไดรับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาล
ก็ใหระบุไดดวย)
๑๙. เคยถูกศาลสัง่ พิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติลม ละลายหรือไม...............................
เมื่อใด............................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไมตอ งคําพิพากษาใหลมละลาย......................................................................................................
๒๐. เคยตองคําพิพากษาใหลมละลายหรือไม....................................................................
เมื่อใด....................................................พนคดีแลวหรือยัง............................................................................
ถาพนแลวเมื่อใด............................................................................................................................................
๒๑. เคยถูกฟองรองในคดีแพงหรือไม.....................................กี่เรื่อง..................................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................
ศาลพิพากษาอยางไร.....................................................................................................................................

-7๒๒. เปนหรือเคยเปนหนี้สนิ ผูใดจนไดชื่อวาเปนผูมีหนีส้ ินลนพนตัวหรือไม........................
......................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยาเสพติดใหโทษประเภทใดหรือไม...................................................
ถาเคยประเภทใด..........................................................................................................................................
๒๔. เปนหรือเคยเปนสมาชิกในองคการหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบางหรือไม
..................สถานทีต่ ั้ง....................................................................................................................................
ออกจากองคการหรือสมาคมหรือสโมสรนัน้ หรือไม เมือ่ ใด เพราะเหตุใด...................................................
.....................................................................................................................................................................
๒๕. เปนหรือเคยเปนกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมืองใดหรือไม....................................ชื่อพรรคการเมือง............................................................
สถานทีต่ ั้ง......................................................................................................................................................
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ข อ ความที่ ก ล า วข า งต น นี้ เ ป น ความจริ ง ทุ ก ประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร
(ลงชื่อ) ....................................................ผูสมัคร
(.................................................)
คําเตือน
๑) ผูสมัครจะตองรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับ รองตนเองวาเปน ผูมี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในขอมูลประกอบใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนทุกชอง ในกรณี “ไมเคย” หรือ “ไมมี”
ใหเขียนวา “ไมเคย” หรือ “ไมมี” หามใชการ “ - ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเปนผูสอบได หากมีกรณีปลอมหรือใชหลักฐานปลอมไปแสดงตอเจาหนาที่จะถูก
ดําเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) การปกป ดข อเท็ จจริ งจะถื อว าเป นผู ขาดคุ ณสมบั ติ ตาม พ.ร.บ. ตํ ารวจแห งชาติ
พ.ศ.2547 หรือ กฎ ก.ตร. วา ดว ยคุณ สมบัติแ ละลัก ษณะตอ งหา มของการเปน ขา ราชการตํา รวจ
พ.ศ.๒๕๔๗ แลวแตกรณี

