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ประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน ในสังกัดสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
--------------------------------ด้ ว ยส ำนั ก งำนตรวจคนเข้ ำ เมื อ งได้ รั บ มอบหมำยจำกส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ใ ห้ ด ำเนิ น กำร
รับสมัครและสอบแข่ง ขัน บุค คลภำยนอกผู้มีว ุฒิ ป ระกำศนีย บัต รมัธ ยมศึก ษำตอนปลำยหรือ ประกำศนียบัตร
วิชำชีพหรือเทียบเท่ำ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงำนอำนวยกำรและ
สนับสนุน ในสังกัดสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
อำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ 14 มำตรำ ๕๐ และกฎ ก.ตร.
ว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรคั ด เลื อ กหรื อกำรสอบแข่ งขั นบุ คคลเพื่ อบรรจุ เ ข้ ำ รั บ รำชกำรเป็ นข้ ำรำชกำรต ำรวจ
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้ อ ๒ (๒) ข้ อ 3 ประกอบกั บ บั น ทึ ก ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ลงวั น ที่ 7 มกรำคม พ.ศ.2562
ท้ำยหนังสือสำนักงำนกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/16681 ลงวั น ที่ 28 ธั น วำคม พ.ศ.2561 อนุมัติให้
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเป็ น ผู้ ดำเนิน กำรรับ สมัค รและสอบแข่ง ขัน บุค คลภำยนอกผู ้มีวุฒ ิ ป ระกำศนีย บัต ร
มัธ ยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน และบันทึกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 ท้ำยหนังสือ
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ด่วนที่สุด ที่ 0029.115/730 ลงวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ.2562 อนุมัติประกำศรับสมัคร
และสอบแข่ งขั นบุ คคลภำยนอกดั งกล่ ำว ผู้ บั ญชำกำรส ำนั กงำนตรวจคนเข้ ำเมื องจึ ง ออกประกำศรั บ สมั ค รและ
สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งและจานวนที่รับ
ตำแหน่ งผู้ บั งคับ หมู่ กลุ่ มงำนอำนวยกำรและสนับสนุน ในสั งกัดส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือ ง
จำนวน 1,000 อัตรำ
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นบุคคลภำยนอก เพศชายหรือหญิง
๒.๒ อำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒.๓ กรณีที่เป็นชำยร่ ำงกำยต้องสูงไม่น้อยกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่ำ
๗๗ เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่ำงกำยต้องสูงไม่น้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร
๒.๔ สำเร็จกำรศึกษำได้รับประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือประกำศนียบัตร
วิช ำชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บเท่ ำ โดยต้ อ งส ำเร็ จ กำรศึก ษำและได้ รั บ อนุ มัติ ป ระกำศนี ย บั ต รจำกสถำนศึ ก ษำนั้ น ๆ
ภำยในวันปิดรับสมัคร
วุฒิกำรศึกษำที่ใช้ในกำรสมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นคุณวุฒิกำรศึกษำที่ กระทรวงศึกษำธิกำร
หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
2.5 ผ่ำนกำรทดสอบ...

-2๒.๕ ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่
จะแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัดสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ได้แก่ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ภำษำเกำหลี
อย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ ง จำกสถาบั นในประเทศไทยที่ มี มำตรฐำนเป็ นที่ ยอมรั บทำงด้ ำนภำษำต่ ำงประเทศ ไม่ เกิ น ๒ ปี
ภายในวันปิดรับสมัคร (นับแต่วันเข้ารับการทดสอบ) โดยมีเกณฑ์คะแนนผ่ำนกำรทดสอบ ดังนี้
- ภำษำอังกฤษ
TOEIC
TOEFL IBT
CU-TEP
IELTS
(Listening and Reading Test)
๔๙๕ คะแนน
๖๐ คะแนน
๖๐ คะแนน
๔.๕ คะแนน
- ภำษำจีน
HSK (HANYU SHUIPING KAOSHI)
ระดับ ๓
ระดับ ๔ - ๖
๒๔๐ คะแนน
๑๘๐ คะแนน
- ภำษำญี่ปุ่น หรือภำษำเกำหลี มีเกณฑ์คะแนนผ่ำนกำรทดสอบที่ไม่น้อยกว่ำระดับ 3
ตำมที่สถำบันที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทำงด้ำนภำษำนั้นๆ กำหนด
ในกรณีผู้สมัครยังไม่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภ ำษำต่ำงประเทศดังกล่ำว สำมำรถยื่นเรื่อง
ขอเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (เฉพำะภำษำอังกฤษ) ตำมข้อ ๕.๒.๑
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.
2.๗ ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภำระทำงทหำร ดังนี้
2.๗.1 ผู้ ที่ อยู่ ระหว่ำงกำรผ่ อนผั นเข้ ำรั บกำรตรวจเลื อกเพื่ อเข้ ำรับรำชกำรทำงทหำรหรื อ
ผ่อนผันเข้ำรับรำชกำรทำงทหำรกองประจำกำร (ทหำรเกณฑ์)
2.๗.2 ผู ้ที่ไ ด้ร ับ กำรตรวจเลือ กเป็น ทหำรเกณฑ์ต ำมขั ้น ตอนทำงทหำร และจะต้อง
เข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจำกำร (ทหำรเกณฑ์) ในปี พ.ศ.2562
2.๗.3 ผู้ที่รับรำชกำรเป็นทหำรกองประจำกำร (ทหำรเกณฑ์) และจะปลดจำกกองประจำกำร
หลังวันที่ 15 สิงหำคม 2562
2.๗.4 ผู้ที่ได้รับ หมำยเรีย กหรือจะต้องรับหมำยเรีย กและจะต้องเข้ำ รับ กำรตรวจเลือก
เพื่อเป็นทหำรเกณฑ์ตำมขั้นตอนทำงทหำรในเดือนเมษำยน 2562
2.๗.5 ผู้ที่มีอำยุครบเกณฑ์เข้ำรับกำรตรวจเลือกทำงทหำรที่ไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจเลือก
ทำงทหำรตำมกำหนด
ส ำหรั บ ผู้ ที่ส ำเร็ จ กำรฝึ กวิ ช ำทหำรชั้นปีที่ 3 ขึ้น ไป (รด.) หรือผู้ ที่ มีอำยุร ะหว่ำง 18 ปี
ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ. 2562) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหำรกองเกินแล้ว (มีหลักฐำนทำงทหำรเป็น สด.9) และยังไม่ได้
ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ำรับกำรตรวจเลือกเพื่อเข้ำรับรำชกำรทหำร หรือผู้ที่เป็นทหำรกองประจำกำร (ทหำรเกณฑ์)
ที่จ ะปลดจำกกองประจ ำกำร (พ้น จำกกำรเป็น ทหำรเกณฑ์) ในวั น ที่ 15 สิ งหำคม 2562 สำมำรถสมัค รสอบ
ตำมประกำศรับสมัครนี้ได้
2.8 ไม่รับสมัคร...

-3๒.๘ ไม่รั บ สมัครพระภิกษุ สำมเณร ซึ่งเป็นไปตำมคำสั่ งมหำเถรสมำคม เรื่อง ห้ ำมพระภิกษุ
สำมเณรเรี ย นวิ ช ำชี พ หรื อ สอบแข่ ง ขั น หรื อ สอบคั ด เลื อ กอย่ ำ งคฤหั ส ถ์ พ.ศ.2538 ฉบั บ ลงวั น ที่ 17 มี น ำคม
พ.ศ.2538 และให้รวมถึงนักพรต หรือนักบวชในศำสนำใดๆ
2.9 ผู้สมัครไม่สำมำรถใช้วุฒิกำรศึกษำสูงกว่ำที่กำหนดไว้ในประกำศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ
กำรเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในกำรสมัคร หรือสิทธิในกำรได้รับกำรแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่ำงไปจำกที่
กำหนดไว้ในประกำศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้ำที่ของผู้สมัครในกำรประสำนกับสถำนศึกษำที่ได้
สำเร็จกำรศึกษำเพื่อขอให้ยืนยันรับรองวุฒิกำรศึกษำที่สำเร็จมำแล้วนั้น
๓. ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ
๓.1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.1.1 เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้ำรำชกำรตำรวจซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบำดเจ็บสำหั ส
หรือบำดเจ็บจนทุพพลภำพ เนื่องจำกปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือ
๓.1.2 เป็ นบุตรโดยกำเนิดของบุคคลทั่วไปซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบำดเจ็บสำหัส หรือ
บำดเจ็บจนทุพพลภำพ เนื่องจำกช่วยเหลือรำชกำรตำรวจปรำบปรำมโจรผู้ร้ำย หรือก่อควำมไม่สงบหรืออริรำชศัตรู
๓.2 ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ต้องยื่นเอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงกำรได้รับสิทธิ
คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตำมแบบบันทึกกำรขอรับสิทธิตามผนวก ซ. ไปยังเจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัครในวันยื่นเอกสำรกำรสมัคร
ตำมข้อ ๕.2.2
๓.3 กำรเพิ่มคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ให้เพิ่มเป็ นคะแนนพิเศษในรอบแรกเฉพำะผู้ที่ได้คะแนนสอบ
ข้อเขียนในแต่ละภำคไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 โดยให้เพิ่มได้ 3 คะแนน แต่ทั้งนี้จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนน
เพิ่มเป็นพิเศษรวมกันไม่เกินกว่ำคะแนนเต็ม
ผลกำรให้ คะแนนเพิ่ มเป็ นพิ เศษ ถื อควำมเห็ นของอนุ กรรมกำรซึ่ งมี จ ำนวนไม่ น้ อยกว่ ำ 3 คน
ที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ แต่งตั้งเป็นเด็ดขำด
๔. การสอบแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้
๔.1 การสอบรอบแรก
4.๑.1 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป เป็นกำรทดสอบระดับควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
ของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน ๓0 ข้อ ๓0 คะแนน ดังนี้
(1) ควำมสำมำรถทั่วไป
จำนวน 15 ข้อ
(2) ภำษำไทย
จำนวน 15 ข้อ
4.๑.2 ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง เป็นกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในทำงที่จะใช้ในกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน
๑๒๐ ข้อ 120 คะแนน ดังนี้
(1) พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวง
จำนวน 50 ข้อ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
จำนวน 15 ข้อ
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) สังคม...
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(3) สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และควำมรู้
เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
(4) ภำษำอังกฤษ
(5) พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2547 และระเบียบ
เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยำบรรณของตำรวจ
(6) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสำนักงำน

จำนวน 20 ข้อ
จำนวน 15 ข้อ
จำนวน 10 ข้อ
จำนวน 10 ข้อ

โดยมีรำยละเอียดตำมผนวก ง.
ผลกำรทดสอบ ใช้เกณฑ์คะแนนในแต่ละภำคไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ถือว่ำผ่ำนกำรทดสอบ
แล้วนำคะแนนมำรวมจัดลำดับจำกมำกที่สุดไปหำน้อยไม่เกินลำดับที่ ๑,๓๐๐
๔.๒ การสอบรอบที่สอง
ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เป็นกำรประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับ
ตำแหน่งหน้ำที่ที่จะบรรจุแต่งตั้ง มีรำยละเอียด ดังนี้
๔.๒.1 กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติ เป็นกำรพิจำรณำคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดหรือไม่ โดยจะทำกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือของผู้สมัครเพื่อตรวจสอบประวัติไปยังกองทะเบียน
ประวัติอำชญำกร สำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนตำรวจ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ, สถำนีตำรวจท้องที่ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนำ,
ระบบสำรสนเทศตำรวจ (POLIS) และระบบสำรสนเทศสถำนีตำรวจ (CRIMES) รวมทั้งตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้อง
กับยำเสพติดกับกองบัญชำกำรตำรวจปรำบปรำมยำเสพติด หำกผู้ใดมีประวัติถูกลงโทษหรือควำมประพฤติตำมที่
กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้
ผลกำรตรวจสอบ จะใช้เกณฑ์ “ผ่ำน” หรือ “ไม่ผ่ำน” ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผ่ำนจะได้
100 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่ำนจะได้ 0 คะแนน
๔.๒.2 กำรสอบสัมภำษณ์ ท่วงทีวำจำ และควำมเหมำะสม
เป็นกำรประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่ เช่น ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน พฤติกรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ บุคลิกลักษณะ ท่วงที
วำจำ ปฏิภำณไหวพริบ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น
ผลกำรสอบถื อ ควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรสอบสั ม ภำษณ์ ฯ ที่ ส ำนั ก งำน
ตรวจคนเข้ำเมือง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ แต่งตั้งขึ้นเป็นเด็ดขำด
ผลกำรสอบ จะใช้ เกณฑ์ “ผ่ ำน” หรื อ “ไม่ ผ่ ำน” ผู้ ส อบผ่ ำ นจะได้ 100 คะแนน
ผู้ที่ไม่ผ่ำนจะได้ 0 คะแนน
๔.๒.3 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต
ผลกำรตรวจ ถื อ ควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรแพทย์ จ ำกโรงพยำบำลต ำรวจ
สำนักงำนแพทย์ใหญ่ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เป็นเด็ดขำด จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจร่ำงกำยที่ผู้สมัครได้รับ
กำรตรวจร่ำงกำยหรือได้รับใบรับรองกำรตรวจร่ำงกำยจำกที่อื่นๆ
ผลกำรตรวจจะใช้เกณฑ์ “ผ่ำน” หรือ “ไม่ผ่ำน” ผู้ตรวจและทดสอบผ่ำนจะได้ 100
คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่ำนจะได้ 0 คะแนน
ผู้สมัคร…
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พิมพ์ลำยนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ ในรอบที่สองตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนด ผู้ไม่ไปถือว่ำสละสิทธิ์
ทั้งนี้ คะแนนที่ได้ในรอบที่ ส อง ไม่ส ำมำรถนำไปรวมเข้ำกับกำรสอบข้อเขีย นในรอบแรก
เพื่อจัดลำดับเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รขอเข้ า รั บ การทดสอบความรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ (เฉพาะภาษาอั ง กฤษ)
ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้น จะต้องมีการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ก่อนที่มีการ
สอบแข่งขันในรอบแรกตามข้อ ๔.๑ โดยจะเป็นการทดสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน
ใช้วิธีการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการสนทนา (Conversation) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- คำทักทำย กำรสนทนำพื้นฐำนในชีวิตประจำวัน
- กำรสื่อสำรในงำนตรวจคนเข้ำเมือง
- ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบตรวจคนเข้ำเมือง
- กำรแนะนำสถำนที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศดังกล่ำว สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจะพิจำรณำ
คัดเลือกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ แล้วร่วมกันออกแบบทดสอบและจัดกำรทดสอบ
ผลกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ ใช้เกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ถือว่ำ
ผ่ำนกำรทดสอบ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบจะหมดสิทธิในกำรสอบรอบแรกและรอบที่สอง โดยไม่สำมำรถนำ
คะแนนกำรทดสอบนี้รวมเข้ำกับกำรสอบข้อเขียนในรอบแรกและรอบที่สองเพื่อจัดลำดับเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ ส มั ค รปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บเกี่ ย วกั บ กำรสอบข้ อ เขี ย น กำรทดสอบควำมรู้ ภ ำษำ
ต่ำงประเทศ และกำรสอบสัมภำษณ์ ตามผนวก จ.
๕. หน่วยรับสมัคร และวิธีการสมัคร
๕.1 หน่วยรับสมัคร
๕.1.๑ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง เลขที่ ๕๐๗ ซอยสวนพลู ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2287 2012
๕.1.๒ กองบั ง คั บ กำรตรวจคนเข้ ำ เมื อ ง ๑ ศู น ย์ ร ำชกำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ อำคำร
รั ฐ ประศำสนภักดี (ทิศใต้) ถนนแจ้ งวัฒ นะ แขวงทุ่ง สองห้ อง เขตหลั กสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมำยเลขโทรศัพ ท์
0 2141 9889
๕.1.๓ กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง ๒ เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิสำย 4 ตำบล
หนองปรือ อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2134 0841-3
๕.1.๔ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดนครปฐม เลขที่ 52/11 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73210 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3431 8997
๕.1.๕ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดชลบุรี เลขที่ 75/265 ซอย 5 ถนนหำดจอมเทียน หมู่ 12
ตำบลหนองปรือ อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3825 2751-4
๕.1.๖ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดนครรำชสีมำ เลขที่ 323 หมู่ที่ 9 ถนนโชคชัย -เดชอุดม
ตำบลหนองบัวศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 4421 2997-8
๕.1.๗ ตรวจคนเข้ำเมือง…
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จังหวัดอุดรธำนี 41000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 4224 9982-3
๕.1.8 ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 71 หมู่ 3 ถนนสนำมบิน อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 50200 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 5320 1756
๕.1.9 ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 399 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์วิถี ตำบล
นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 5688 ๑๕๑๘
5.1.10 ตรวจคนเข้ ำ เมื อ งจั ง หวั ด กระบี่ เลขที่ ๘๓๒ หมู่ ๗ ต ำบลไสไทย อ ำเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ 8๑๐๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 ๗๕๖๑ ๑๐๙๗
๕.1.11 ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสงขลำ เลขที่ 103 ถนนเพชรเกษม ตำบลหำดใหญ่ อำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 7425 7019
๕.2 วิธีการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร
๕.2.1 กรอกข้ อ มู ล ทำงอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ www.immigration-thai.com ระหว่ ำ ง
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนำคม 2562 โดยผู้สมัครสำมำรถเข้ำระบบรับสมัครได้ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ำยที่รับสมัคร
วันศุกร์ที่ 8 มีนำคม 2562 จะสำมำรถกรอกข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตได้ถึงเวลำ 1๕.00 น. โดยมีขั้นตอนกำรสมัครดังนี้
(๑) อ่ ำ นและท ำควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ประกำศรั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น และขั้ น ตอน
ให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทำกำรกรอกข้อมูลในระบบ
(2) เลือกเมนู “ขั้นตอนกำรสมัคร” หรือเข้ำ http://immigrationthai.com/
application-step.php
(3) เลื อกเมนู “สมัครเข้ำรับกำรทดสอบ” แล้ ว กรอกข้อมูลให้ ครบถ้วน และเมื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้กด “ส่งใบสมัคร” เพื่อส่งข้อมูลเข้ำระบบ
(4) ท ำกำรตรวจสอบรำยชื่ อกำรสมั คร โดยเลื อกเมนู “ตรวจสอบรำยชื่ อผู้ สมั คร”
เมื่อระบบมีกำรบันทึกรำยชื่อถูกต้อง ให้ ผู้สมัครชำระค่ำดำเนินกำรออกแบบทดสอบ กำรจัดกำรทดสอบและกำรบริหำร
จัดกำรในกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) จำนวน 300 บำท (สำมร้อยบำทถ้ว น) ผ่านบัญชี
ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งมหาเมฆ ชื่อบัญชี “ค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ” เลขที่บัญชี
020254679945 โดยชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินเท่านั้น
(5) ผู้สมัครที่ช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบแล้ว ให้เข้ำมำในระบบ โดยเลือกเมนู
“ตรวจสอบรำยชื่ อ ผู้ ส มั ค ร” และส่ ง หลั ก ฐำนกำรช ำระค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรทดสอบควำมรู้ ภ ำษำต่ ำ งประเทศ
เข้ำระบบ (สแกนหรือถ่ำยรูป) โดยให้ปรำกฏชื่อ ชื่อสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ ลงบนหลักฐำนกำรชำระค่ำใช้จ่ำยนั้น
๕.2.2 ให้ไปแสดงตัวต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัครที่หน่วยรับสมัครตำมควำมประสงค์ของผู้สมัคร
ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น. ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนำคม 2562 ในวันและเวลำ
รำชกำร โดยต้องเตรียมเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทำงรำชกำรออกให้ โดยมี
ภำพถ่ำยของผู้สมัครติดอยู่
(2) ประกำศนี ย บั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ถำนศึ ก ษำออกให้ โดยต้ อ ง
มีข้อควำมระบุว่ำสำเร็จกำรศึกษำและวันที่สำเร็จกำรศึกษำ (ภำยในวันปิดรับสมัคร) พร้อมสำเนำ
(3) หลักฐำน...
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(3) หลักฐำนกำรขอรับสิทธิกำรได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ (ถ้ำมี) พร้อมสำเนำ
(4) หลักฐำนกำรชำระค่ำใช้จ่ำยกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(5) หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น กำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หลักฐำนทำงทหำร พร้อมสำเนำ
ในกรณีผู้ ส มัครมีเกณฑ์คะแนนผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ ได้แก่
ภำษำอังกฤษ, ภำษำจีน, ภำษำญี่ปุ่น, ภำษำเกำหลี อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้ว ไม่ต้องดำเนินกำรตำมข้อ 5.2.1 (4) (5)
และข้อ 5.2.2 (4) แต่จ ะต้อ งน ำผลกำรทดสอบควำมรู้ภ ำษำต่ำงประเทศนั้น มำยื่ นแสดงต่ อเจ้ำหน้ำที่ รับสมัค ร
ตำมเกณฑ์คะแนนตำมข้อ ๒.๕ พร้อมสำเนำ
๕.2.3 สแกนลำยนิ้วมือและถ่ำยรูปต่อเจ้ำหน้ำที่ที่หน่วยรับสมัคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยัน
ตัวบุคคลทำงชีวภำพในกำรเข้ำสอบแข่งขันขั้นตอนต่ำง ๆ
๕.๒.๔ ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รได้ ผ่ ำ นกำรทดสอบควำมรู้ ภ ำษำต่ ำ งประเทศจำกสถำบั น ใน
ประเทศไทยหรื อ ที่ สำนั ก งำนตรวจคนเข้ ำ เมื อ งร่ ว มกั บ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำของรั ฐ จั ด กำรทดสอบแล้ ว ให้ ชำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบตำมข้อ ๗.๑ ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๒ ถึงวันอังคำรที่ ๓๐ เมษำยน
๒๕๖๒ โดยให้เข้ำเว็บไซต์ www.immigration-thai.com เพื่อดำวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินสำหรับกำร
สอบข้อเขียน จำกนั้นผู้สมัครกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชำระเงิน (สมัครสอบ) โดยระบุหมำยเลขบัตรประชำชน 13
หลัก และหมำยเลขโทรศัพท์ พร้อมนำแบบฟอร์มดังกล่ำวไปยื่นชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทยเท่ำนั้น
ทั้งนี้ กำรตรวจสอบข้อมูลกำรชำระเงินถือเป็นหน้ำที่ของผู้สมัคร กำรแก้ไขข้อมูล
กำรชำระเงินผ่ำนธนำคำรจะต้องดำเนินกำรที่สำขำที่ชำระภำยในวันเดียวกันเท่ำนั้น มิฉะนั้นจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้
และกำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินที่ธนำคำรเรียบร้อย ส่วนกำหนดเวลำในกำรสมัครสอบของ
ผู้สมัครให้ถือวันเวลำที่ชำระเงินที่ธนำคำรดังกล่ำวเป็นเกณฑ์
๕.2.๕ กำรสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ ครบทุกขั้นตอน
หำกผู้สมัครไม่ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขหรือภำยในระยะเวลำตำมประกำศ ถือว่ำกำรสมัครเป็นโมฆะ
๖. สถานที่สอบ
๖.1 สถำนที่สอบรอบแรก
- มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (หัวหมำก)
- มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (บำงนำ)
- มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (รังสิต)
- สถำบันศึกษำในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล (ถ้ำมี)
๖.2 สถำนที่สอบรอบที่สอง
- โรงพยำบำลตำรวจ ถนนพระรำมที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สำหรับกำร
กำรตรวจร่ำงกำย
- มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (รังสิต) ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
สำหรับกำรทดสอบสุขภำพจิต
- สโมสรตำรวจ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำหรับกำรสอบ
สัมภำษณ์ ท่วงทีวำจำ และควำมเหมำะสม
๖.3 สถำนที.่ ..
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๖.3 สถำนที่ทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
- มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (หัวหมำก)
- มหำวิทยำลัยรำมคำแหง (บำงนำ)
๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ
๗.๑ ค่ำธรรมเนียมกำรสอบข้อเขียน จำนวน 550 บำท (ห้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) และค่ำธรรมเนียม
บริกำรรับชำระเงินธนำคำร จำนวน 25 บำท (ยี่สิบห้ำบำทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 575 บำท (ห้ำร้อยเจ็ดสิบห้ำบำทถ้วน)
๗.๒ ค่ำตรวจร่ำงกำยและค่ำทดสอบทำงสุขภำพจิต จำนวน 1,640 บำท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบ
บำทถ้วน) ในกรณีที่แพทย์ต้องตรวจพิเศษนอกเหนือจำกกำรตรวจธรรมดำ ผู้รับกำรตรวจจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง
๗.๓ ค่ำพิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำร เป็นไปตำม
ประกำศสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เรื่องกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขอสำเนำข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรในกำร
ตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๔ จำนวน 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) ผู้รับกำรตรวจ
จะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง
๗.๔ ค่ำดำเนินกำรออกแบบทดสอบ กำรจัดกำรทดสอบและกำรบริหำรจัดกำรในกำรทดสอบ
ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของข้ำรำชกำรตำรวจระดับผู้กำกับกำรลงมำใน สังกัด
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองตำมมติคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจในกำรประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑
กั น ยำยน ๒๕๕๘ ตำมที่ ห น่ ว ยจั ด กำรทดสอบก ำหนด เป็ น ไปตำมอนุ มั ติ ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ล งวั น ที่ ๒๑
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ท้ำยหนั งสื อส ำนั กงำนกำลั งพล ด่วนที่สุ ด ที่ ๐๐๐๙.๑๔/๑๕๕๗๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑ จำนวน 300 บำท (สำมร้อยบำทถ้วน)
(ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมข้อ 7 จะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ)
๘. กาหนดการสาคัญที่ควรทราบ
8.1 รับสมัครระหว่ำงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนำคม 2562 ตำมข้อ 5.2
๘.2 ประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้เข้ำทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
๘.2.๑ ประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้เข้ำสอบ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ ในวันที่ 21 มีนำคม
2562 ทำงอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigration.go.th
๘.2.๒ ประกำศผังที่นั่งสอบ อำคำร และห้องสอบ/แถวสอบ ในวันที่ 27 มีนำคม 2562
ทำงอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigration.go.th และที่สถำนที่ทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
๘.2.๓ ทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ระหว่ำงวันที่ 28 - 30 มีนำคม
2562
๘.3 ประกำศรำยชื่อ ผู้ส อบผ่ำ นควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ในวันที่ 10 เมษำยน
2562 ทำงอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigration.go.th และ www.immigration-thai.com
8.4 ชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบรอบแรก (สอบข้อเขียน) ตำมข้อ 5.2.4 ระหว่ำงวันที่ 11 30 เมษำยน 2562
๘.5 ประกำศรำยชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ค ะแนนเพิ่ ม เป็ น พิ เ ศษ ในวั น ที่ 26 เมษำยน 2562
ทำงอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ www.immigration.go.th และหำกมี ก รณี จ ะต้ อ งประกำศรำยชื่ อ เพิ่ ม เติ ม หรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง จะประกำศให้ทรำบในวันที่ 6 พฤษภำคม 2562
๘.6 ประกำศ...
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๘.6 ประกำศรำยชื่อผู้ มีสิทธิเข้ำสอบข้อเขียน ดังนี้
๘.6.๑ ประกำศรำยชื่อ ผู้มีส ิท ธิเ ข้ำ สอบข้อ เขีย น วัน เวลำ และสถำนที่ ส อบข้อ เขีย น
ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 ทำงอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigration.go.th
๘.6.๒ ประกำศผังที่นั่งสอบ อำคำร และห้องสอบ/แถวสอบ ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2562
ทำงอินเตอร์เน็ตเว็บ ไซต์ www.immigration.go.th และที่สถำนที่สอบข้อเขียน
๘.6.๓ สอบข้อเขียน ในวัน จันทร์ที่ 20 พฤษภำคม 2562 เวลำ ๑3.30 - ๑๖.๓๐ น.
(ให้เข้ำห้องสอบเวลำ 11.30 - 13.15 น. เท่ำนั้น)
๘.6.๔ ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนเรียงตำมลำดับคะแนน ในวันที่ 31 พฤษภำคม
2562 ทำงอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigration.go.th เพื่อให้เข้ำสอบรอบที่สองตำมกำหนดวันและเวลำ
๘.6.๕ รำยงำนตัว ยื่นหลักฐำนเอกสำรเพิ่มเติม รำยละเอียด ตามผนวก ค., ผนวก ฉ. และ
ผนวก ช. วัดขนำดร่ำงกำย พิมพ์ลำยนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทำงคดีอำญำ
(1) สอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 6 มิถุนำยน 2562
(2) ตรวจร่ำงกำยและทดสอบสุขภำพจิต โดยแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ รำยละเอียด
ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ระหว่ำงวันที่ 7 - 9 มิถุนำยน 2562
(3) ประกำศรำยชื่อผู้ ไม่ผ่ ำนกำรตรวจร่ำ งกำย ในวันที่ 25 มิถุนำยน 2562
ทั้งนี้ ผู้ ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ ำงกำยเฉพำะที่มีเอกสำรหลั กฐำนตำมที่กำหนดในหมำยเหตุ ผนวก ก. และ ผนวก ข.
จึ ง จะสำมำรถน ำมำยื่ น ประกอบกั บ เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ ผ ลกำรตรวจของแพทย์ โ รงพยำบำลต ำรวจได้ ระหว่ ำ งวั น ที่
26 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม 2562 ที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
๘.6.๖ ประกำศรำยชื่ อ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ส ำรอง เรี ย งตำมล ำดั บ
ในวันที่ 2 สิงหำคม 2562 ทำงอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigration.go.th
อนึ่ ง กำหนดกำรต่ำงๆ รวมทั้งข้อแนะนำและกำรประชำสั มพันธ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ ใ นกำรสอบ
ผู้ส มัค รจะอ้ำ งภำยหลัง ว่ำ ไม่ท รำบกำหนดกำรในขั้น ตอนใดๆ ไม่ไ ด้ ต้อ งหมั่น ตรวจสอบ จำกทำงอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ www.immigration.go.th อยู่เสมอ
๙. การหมดสิทธิในการสอบแข่งขัน
๙.๑ เข้ำห้องสอบเพื่อทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) หรือสอบรอบแรกก่อน
เวลำเริ่มทดสอบหรือสอบน้อยกว่ำ 15 นำที จะไม่อนุญำตให้เข้ำทดสอบหรือสอบ ถือว่ำหมดสิทธิในกำรทดสอบหรือสอบ
๙.๒ ขำดทดสอบหรือขำดสอบรอบใดรอบหนึ่ง ยกเว้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้
ภำษำต่ำงประเทศจำกสถำบันในประเทศไทยที่มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศตำมข้อ ๒.๕
๙.๓ ทุจริตในกำรทดสอบหรือสอบ หรือช่วยเหลือกำรทุจริตกำรสอบ
๙.๓.๑ พูดหรือติดต่อสื่อสำรในลักษณะต่ำงๆ กับผู้สมัครคนอื่น
๙.๓.๒ ลุกจำกที่นั่ง ชะโงกหน้ำ เหลียวมองกระดำษคำตอบของผู้สมัครคนอื่น
๙.๓.๓ วำงกระดำษคำตอบในลักษณะเกื้อกูลกับผู้สมัครข้ำงเคียง
๙.๓.๔ ลั กลอบน ำเอกสำรหรืออุปกรณ์ต้องห้ำม ได้แก่ กระดำษทด กระดำษร่ำง ตำรำ
เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสำร เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ
แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่กรรมกำรคุมสอบพิจำรณำไม่อนุญำตให้นำเข้ำ
๙.๓.๕ เขียน...
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๙.๓.๕ เขียนข้อควำมใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรสอบไว้ตำมร่ำงกำย บนชุดที่สวมใส่หรือ
บนอุปกรณ์ต่ำงๆ แล้วนำเข้ำห้องสอบ
๙.๓.๖ ลอกคำตอบจำกผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นลอกคำตอบ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะถูกตรวจพบในระหว่ำง
กำรสอบหรือภำยหลังกำรสอบเสร็จสิ้นแล้วก็ตำม
๙.๓.๗ ทำข้อสอบให้ผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นทำข้อสอบให้ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะถูกตรวจพบในระหว่ำง
กำรสอบหรือภำยหลังกำรสอบเสร็จสิ้นแล้วก็ตำม
๙.๓.๘ แลกกระดำษคำตอบกับผู้อื่น
๙.๓.๙ ปัญหำสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ห้ำมผู้สมัครคัดลอกหรือนำออกนอกห้องสอบเป็นอันขำด ต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้ำและทุกแผ่น ผู้ใดฝ่ำฝืนจะมีควำมผิด
ทำงกฎหมำย และถือว่ำหมดสิทธิ์ในกำรสอบ
๙.๓.๑๐ กรณีที่ผู้สมัครได้รับอนุญำตให้ออกจำกห้องสอบชั่วครำว เพื่อทำกิจจำเป็นส่วนตัว
จะต้องไม่ทำกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบที่กำลังดำเนินอยู่เป็นอันขำด หำกฝ่ำฝืนให้ถือว่ำเป็นกำรกระทำกำรทุจริต
ในกำรสอบ
๙.๓.๑๐ กรณีที่ผู้สมัครได้รับอนุญำตให้ออกจำกห้องสอบชั่วครำว เพื่อทำกิจจำเป็นส่วนตัว
จะต้องไม่ทำกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบที่กำลังดำเนินอยู่เป็นอันขำด หำกฝ่ำฝืนให้ถือว่ำเป็นกำรกระทำกำรทุจริต
ในกำรสอบ
๙.๓.๑๑ หำกอุปกรณ์กำรสอบของผู้สมัครตก หรือปลิ วไปจำกโต๊ะสอบ ให้ผู้สมัครที่ เป็น
เจ้ำของ ขออนุญำตเก็บ กรรมกำรคุมสอบจะต้องเป็นผู้เก็บให้ ห้ ำมผู้ สมัครสอบคนอื่นเก็บโดยเด็ดขำด กำรฝ่ำฝื น
ถือเป็นกำรกระทำกำรทุจริตในกำรสอบ
๙.๓.๑๒ พฤติกรรมอื่นๆ ที่กรรมกำรคุมสอบพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นกำรทุจริตในกำรสอบ
๙.๔ ไม่มีหลักฐำนบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทำงรำชกำรออกให้ โดยมี
ภำพถ่ำยของผู้สมัครติดอยู่มำแสดงในวันสอบ โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุ และจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
ชัดเจน ทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร
๙.๕ ตรวจพบกำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำนทุกชนิด
๙.๖ เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดไว้ในข้อ ๒
10. กรณีที่คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรหรือคณะเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ กำรดำเนินกำร
สอบแข่งขัน เห็น ว่ำผู้เข้ำสอบรำยใด มีพฤติกำรณ์อยู่ในข่ำยต้องสงสัย ส่อไปในทำงทุจริตเกี่ยวกับกำรสอบ อำจถูก
เรียกตัวมำทดสอบหรือดำเนินกำร โดยวิธีอื่นใดตำมที่เห็นสมควรภำยหลังวันทดสอบหรือสอบได้ และหำกสรุปได้ว่ำกำร
เข้ำสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริตเกี่ยวกับกำรสอบ หรือในกรณีที่ไม่มำเข้ำทดสอบเพิ่มเติม ตำม
กำหนด จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ จ ำกกำรเป็ น ผู ้ เ ข้ ำ สอบและให้ ห มดสิ ท ธิ ใ นกำร สอบแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ โดยจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ มิได้
สำหรับกรณีที่มีกำรทุจริตกำรสอบ หรือส่อไปในทำงทุจริตกำรสอบ ไม่ว่ำจะเป็นในขั้นตอนกำร
สมัครสอบ กำรทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ กำรสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบแข่งขันนี้
ให้ผู้บัญชำกำรสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง/ประธำนกรรมกำรสอบแข่งขัน พิจำรณำว่ำสมควรยกเลิกกำรสอบครั้งนี้
ทั้งหมด หรือจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบเฉพำะวิชำใดหรือกำรสอบขั้นตอนใดที่เกิดกำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริต
ตำมแต่จะเห็นสมควร แล้วให้รำยงำนไปยังผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ เพื่อพิจำรณำสั่งกำรหรืออนุมัติหลักกำรให้
ยกเลิก...
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ประธำนกรรมกำรสอบแข่งขัน ประกำศแจ้งให้ผู้สมัครทรำบ
11. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
11.1 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละรอบตำมข้อ 4
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
11.2 กำรประกำศรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับจำกผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมำ
ตำมลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้สอบได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่
ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่งเท่ำกันให้ผู้สอบได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้
เฉพำะตำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำคะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งเท่ำกัน
ให้ผู้ได้คะแนนภำษำไทยในภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำยังได้คะแนนเท่ำกันอีก
ให้ผู้สมัครที่ชำระเงินตำมข้อ ๕.๒.๔ ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่ำ ถ้ำเวลำสมัครสอบพร้อมกันให้ใช้วิธีจับฉลำก
11.3 บัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้สำรองจะใช้ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขันเฉพำะกำรสอบ
ครั้งนี้เท่ำนั้น ตำมที่กำหนดในข้อ 12
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือเป็นที่สดุ
12. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
12.๑ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ไม่ประสงค์รับโอนผู้สอบแข่งขันได้
ที่เป็นข้ำรำชกำรจำกส่วนรำชกำรอื่น หรือพนักงำนของรัฐ หำกผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนของรัฐ
ดังกล่ำว จะต้องลำออกจำกหน่วยงำนสังกัดเดิมก่อน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ โดยจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้
12.๒ กำรเลือกตำแหน่ง กำรบรรจุและแต่งตั้ง และกำรรับอัตรำเงินเดือน
12.๒.๑ กำรเลือกตำแหน่ง จะให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้เรียงลงมำตำมลำดับที่สอบได้เข้ำเลือก
ตำแหน่งตำมบัญชีตำแหน่งในหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองตำมที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
กำหนด
สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่มีประวัติทำงคดีอำญำและอยู่ระหว่ำงถูกฟ้องคดีอำญำ
โดยคดียังไม่ถึงที่สุด ให้มีสิทธิเข้ำเลือกตำแหน่งตำมลำดับที่สอบแข่งขันได้ ส่วนกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร
ตำรวจให้รอกำรบรรจุและแต่งตั้งไว้ก่อน และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีกรณีกำรขำดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้ในประกำศรับสมัครนี้ ให้ดำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจได้ หรือเป็นไป
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
12.๒.๒ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน
ระดับชั้นยศสิบตารวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงำนอำนวยกำรและสนับสนุน ในหน่วยงำนที่เลือกตำแหน่งไว้
ตำมข้อ 12.๒.๑ โดยผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำ จะได้รับอัตรำเงินเดือนระดับ
ป.๑ ขั้น 13.5 (8,610 บำท) ส่วนผู้มีวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ จะได้รับอัตรำเงินเดือนระดับ
ป.๑ ขั้น 15.5 (9,330 บำท) แล้วแต่กรณี
12.2.๓ ผู้สอบ...
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จะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือเป็นไปตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนด
จึงจะมีสิทธิขอรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้
12.3 กรณีมีผู้ สละสิทธิในกำรบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน หรือไม่มำ
รำยงำนตัวเพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่มำรำยงำนตัวเพื่อ รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมระยะเวลำที่
ผู้ดำเนินกำรสอบแข่งขันกำหนด หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง หรือกรณีอื่น
ใดไม่ครบถ้ว นตรงตำมที่กำหนดไว้ในประกำศรับสมัครหรือกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภำยหลั งจำกที่
ประกำศรำยชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือสำรอง จะเลื่อนผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับสำรองตำมลำดับมำทดแทนจนครบ
จำนวน และเมื่อมีคำสั่ งบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนแล้ ว ยังมีผู้ สละสิ ทธิห รือมีเหตุไม่อำจ
เข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้อีก แล้วแต่กรณี จะไม่เลื่อนผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับสำรองมำทดแทนอีก และถือเป็นกำรเสร็จสิ้น
กำรสอบแข่งขันในครั้งนี้
12.4 กำรดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนเอกสำร คุณสมบั ติ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ที่เกี่ยวข้องก่อนบรรจุเข้ำรับรำชกำรตำรวจ ต้องใช้ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 80 วัน แต่เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สอบได้
ในกำรได้เข้ำรับรำชกำรตำรวจโดยเร็ว จึงกำหนดให้ดำเนินกำรตรวจสอบหลักฐำนเอกสำร คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
ควบคู่ไปกับกำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรตำรวจ แล้วแต่กรณี หรือกำรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติ
ทำงคดีอำญำและพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีว่ำเป็นผู้ไม่เหมำะสม
เข้ำรับรำชกำรตำรวจ และหำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สอบแข่งขันได้รำยใดมี คุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งหรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วนตรงตำมประกำศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ ที่กำหนด
จะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติและหมดสิทธิในกำรสอบแข่งขัน ครั้งนี้ และหำกได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำร
ตำรวจชั้นประทวนแล้ว จะถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยต้นสังกัด
13. คาเตือน
13.๑ ส ำนั ก งำนตรวจคนเข้ ำ เมื อ ง ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ด ำเนิ น กำรสอบแข่ ง ขั น
ในรูปคณะกรรมกำรทุกขั้นตอน โดยยึดหลักควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมโปร่งใส ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรม
ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนกำรดำเนินกำรสอบได้กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต ไว้อย่ำงรอบคอบ รัดกุม จึงไม่มีผู้ใด
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือให้สอบได้ อย่ำหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้สอบได้
หำกพบเห็น กำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับ กำรทุจริตหรือทรำบว่ำมีผู้ใดกระทำกำรทุจริตดังกล่ำว ให้รีบแจ้ง ส ำนักงำน
ตรวจคนเข้ ำ เมื อ งทรำบโดยด่ ว นที่ ห มำยเลขโทรศั พ ท์ 0 2287 3830 หรื อ แจ้ ง พลต ำรวจตรี กฤษกร
พลีธัญญวงศ์ รองผู้บัญชำกำรสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2286 2936 เพื่อจะได้ดำเนินกำร
ตำมระเบียบและกฎหมำย
ส่ ว นกรณี ที่ มี เ หตุ ส งสั ย หรื อ จะหำรื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจในกำรด ำเนิ น กำร
รับสมัครสอบแข่งขันครั้ งนี้ ให้ติดต่อสอบถำมโดยตรงที่ ผู้กำกับกำรฝ่ ำยอำนวยกำร 1 กองบังคับกำรอำนวยกำร
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2287 2012
13.2 ด้ ว ยปรำกฏว่ ำ ในกำรสอบข้ อ เขี ย นครั้ ง ที่ ผ่ ำ นมำ มี ผู้ ร ะบำยร หั ส ชุ ด ข้ อ สอบ
ในกระดำษคำตอบผิดพลำดเป็นจำนวนมำก ทำให้เสียสิทธิในกำรสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบการระบายรหัส
ประจ าตั ว สอบ รหั ส ชุ ด ข้ อ สอบและอื่ น ๆ ในกระดาษค าตอบให้ ถู ก ต้ อ ง กรณี ที่ เ ครื่ อ งตรวจกระดาษค าตอบ
ไม่ ส ามารถตรวจให้ ค ะแนนได้ หรื อ ตรวจพบการระบายข้ อ มู ล ในกระดาษคาตอบไม่ ถู ก ต้ อ ง จะถื อ ว่ า เป็ น
ความรับผิดชอบ...

- 13 ความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเองและจะไม่ตรวจให้คะแนน ถือว่าเป็นผู้สอบตก
13.3 สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ขอสงวนสิทธิกำรประกำศแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รำยละเอียดหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกำรยกเลิกประกำศขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือ
ทั้งหมด ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรสอบแข่งขันครั้งนี้ได้ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และควำมจำเป็นหรือเป็นไป
ตำมที่ผู้ดำเนินกำรสอบแข่งขันกำหนดและขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีควำมจำเป็นและต้องกำรกำลังพลในกำรปฏิบัติงำน
รวมทั้งมีตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนในกำรบรรจุ และแต่งตั้งเพิ่มเติม อำจประกำศเพิ่มจำนวนอัตรำรับสมัครได้ตำมที่
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติอนุมัติอัตรำเพิ่มเติมภำยหลังจำกกำรประกำศรับสมัครนี้แล้วได้ในทุกขั้นตอน
13.4 ประกำศต่ำง ๆ ของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งเกี่ยวกับ
กำรสอบแข่งขัน ครั้งนี้ จะประกำศให้ ทรำบทำงอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.immigration.go.th จึงเป็นหน้ำที่ของ
ผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตำมและปฏิบัติให้ถูกต้องตำมประกำศที่กำหนด จะอ้ำงว่ำไม่ทรำบประกำศในภำยหลังมิได้
ส่ว นกำรให้ ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนื อจำกประกำศของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ไม่ว่ำทำงระบบอินเตอร์เน็ตหรือ
ทำงระบบกำรสื่อสำรใด ๆ ถือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัครเท่ำนั้น
13.5 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น ถือว่ำ ผู้ส มัครเป็นผู้ รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
ในใบสมัครดังกล่ำว ดังนั้นหำกผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่ำใบสมัครนั้น ไม่ถูกต้องตำมประกำศรับสมัคร
และมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมอันเป็นเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รมี เ จตนำทดลองสอบหรื อ เจตนำอื่ น ใด โดยมิ ไ ด้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปหรื อ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครกำหนด อำจถือว่ำเป็นผู้มีควำมผิดทำงอำญำฐำนแจ้งควำม
อันเป็นเท็จต่อเจ้ำพนักงำนหรืออำจส่อไปในทำงร่วมขบวนกำรทุจริตกำรสอบ หำกมีผู้กระทำกำรทุจริต ในกำรสอบ
จะดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะตรวจสอบผลกำรสอบในขั้นตอนใด ให้ยื่นคำขอเพื่อขอทรำบผล
กำรสอบได้ภำยในเวลำ 7 วัน นับแต่วันประกำศผลกำรสอบในแต่ละขั้นตอนเป็นต้นไป
กรณีที่มีผู้ สมัครหรื อผู้ใดประสงค์จะโต้แย้งประกำศรับสมัคร ให้ยื่นคำโต้แย้งได้ที่ สำนักงำน
ตรวจคนเข้ำเมือง ภำยในเวลำ ๑๕ วัน นับแต่วันประกำศเป็นต้นไป หำกพ้นกำหนดถือว่ำยอมรับในข้อกำหนดและ
เงื่อนไขทุกประกำรตำมที่ระบุในประกำศรับสมัครฉบับนี้
ประกำศ ณ วันที่

กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562
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ผนวก ก.
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
-------------------------------------------ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคกำรเมือง
๕. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ตำมพระรำชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๖. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิด
ที่กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๙. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพรำะกระทำผิดวินัย ตำมพระรำชบัญญัติตำรวจ
แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๑๑. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อกเพรำะกระท ำผิ ด วิ นั ย ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ต ำรวจแห่ ง ชำติ
พ.ศ.๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
๑๓. ถ้ำเป็ น ผู้ มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมำยว่ำด้ว ยกำรรับรำชกำรทหำร ต้องลงบัญชีทหำร
กองเกิน (ตำมเกณฑ์อำยุที่กำหนด) ตำมกฎหมำยนั้นแล้ว
๑4. ไม่เป็นผู้มีสำยตำผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑5. ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
๑6. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปำน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย ซึ่งมีขนำดใหญ่
หรือมำกจนแลดูน่ำเกลียด
หมายเหตุ 1. ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจวินิจฉัยถือเป็นที่สุด
2. ผู้สมัครสอบตามประกาศรับสมัครข้างต้นได้รับการยกเว้นการขาดคุณสมบัติตามข้อ 14
เรื่อง ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) โดยเมื่อสวมแว่นสายตา
แล้วสามารถมองเห็นได้ตามปกติทั้งสองข้าง
3. กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต้อ งชาระเงินตามที่
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกาหนด เป็น จานวนเงิน 100 บาท และกรณีที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจ
ร่ า งกายและทดสอบสุ ข ภาพจิ ต จะต้ อ งช าระเงิ น ตามที่ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งก าหนด
เป็นเงินจานวน 1,640 บาท โดยทั้งสองกรณี จะไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
--------------------------------รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.
ตรวจแล้วถูกต้อง
ผกก.ฯ
พ.ต.อ.
พลตำรวจตรีหญิง
รอง ผกก.ฯ พ.ต.ท.หญิง
(ขวัญตำ เจษฎำนนท์)
สว.ฯ
พ.ต.ท.หญิง
ผู้บังคับกำรอำนวยกำร สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
รอง สว.ฯ
ผบ.หมู่ฯ

ร.ต.อ.
ส.ต.ต.หญิง

ผนวก ข.
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
--------------------------------------------
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ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังต่อไปนี้
1. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
1.1 ศีรษะและหน้ำผิดรูปดูจนน่ำเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่ำงๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปำก หรือ จมูก เช่น ปำก หรือ จมูกแหว่ง
ริมฝีปำกแบะ เชิด หรือหุบไม่ลง
- รวมถึงควำมผิดปกติชนิดเพดำนโหว่
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
- กำรขยับของคอหรือไหล่ หำกเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่ำ ผ่าน
- หำกเป็นมำก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกำหลัง
ได้ไม่ถึงกลำงหลัง ให้ถือว่ำ ไม่ผ่าน
๑.๔ แขน ขำ
๑.๔.๑ ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
- ขำยำวไม่เท่ำกัน ห่ำงกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด วัดโดยนอนวัดจำกสะดือ
ไปยังตำตุ่มด้ำนในทั้ง ๒ ข้ำง ต้องนอนตัวตรงไม่บิดเอียง
- แขนยำวไม่เท่ำกัน ห่ำงกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจำกกระดูกหั วไหล่ (Acromion)
ถึงปลำยนิ้วกลำง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้ำ และข้ออื่นอยู่ในท่ำกลำง (Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โค้งเข้ำหรือโค้งออก
- เข่ำโค้งออก (Varus Knee) ประมำณควำมกว้ำ ง ๔ นิ้วมือ (7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง
ฝ่ำมือ ๔ นิ้ว สอดผ่ำนได้
- เข่ำชิด (Valgus Knee) ปลำยเท้ำจะห่ำง หำกห่ำงกัน เกิน ๔ นิ้วมือ (7 - 8 เซนติเมตร)
ที่ตำตุ่มด้ำนใน
- แขนคอก (Cubitus Varus)
1.4.3 บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้ำ
๑.๕.๑ บิดเก
- โดยดูจำกกำรทำงำนของมือและเท้ำ มือกำแบ กระดกข้อมือ ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.2 นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำด้วน
๑.๕.3 นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำ มีจำนวนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงำนไม่ถนัด
- โดยดูจำกกำรทำงำนของมือและเท้ำ มือกำแบ กระดกข้อมือ ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.5 ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิ้วเท้ำติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้ำผิดรูป
- กรณีเดินแบะอย่ำงหนึ่ง และเท้ำแบนไม่มีอุ้งเท้ำ ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง (Rigid type)
2. กระดูก...

๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.1 ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้กำรไม่ได้
2.2 ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ
2.3 ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
- Scoliosis ใช้กำรยืน ก้มตัว ให้ลำตัวขนำนกับพื้น แล้วดูว่ำหลังบิดนูนขึ้นผิดปกติหรือไม่
- กรณีเอกซเรย์ หำกพบ Scoliosis ที่มีมุมมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 15 องศำ ให้ถือว่ำไม่ผ่าน
2.6 เท้ำปุก (CLUB FOOT)
2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
2.8 กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีควำมพิกำรผิดรูป
2.9 กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
3. ผิวหนัง
3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ำรังเกียจแก่ผู้อื่น
- กรณี แผลเป็น (คีลอยด์) ไฝ ปำน รอยสัก ตำมส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย รวมกันมีขนำดเกิน
16 ตำรำงเซนติเมตร
3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
3.3 เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้ำ มีขนำดวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป
3.4 คนเผือก
4. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นที่ตำหรือกระจกตำดำขุ่น จนสำมำรถตรวจพบได้ด้วยตำเปล่ำ
๔.๔ ลูกตำสั่น (Nystagmus)
๔.๕ หนังตำตก หรือหนังตำม้วนออกนอก หรือหนังตำม้วนเข้ำใน
๔.๖ หนังตำแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตำปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ำตำอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลูกตำดำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตำโปนจนเห็นได้ชัด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เท่ำกันและควำมกว้ำงต่ำงกันมำก
๔.๑๓ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตำมปกติพิกัด
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสำมของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง
4.17 คอหอยพอกที่มีขนำดใหญ่ (Goiter)
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5. ฟัน...
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5. ฟัน
5.1 ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
- ฟันผุตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป
๕.๒ มีรำกฟันเหลืออยู่ในช่องปำกมำกกว่ำ 3 ซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่ำห้ำซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอำกำรได้ชัดเจน
๕.๕ กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้ำเปลี่ยนไป
อย่ำงเห็นได้ชัด
๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่ำ 110 ครั้งต่อนำที หรือช้ำกว่ำ 45 ครั้งต่อนำที หรื อมี เอ.วี.บล็อค (AV Block)
หรือเต้นผิดปกติชนิด เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
๖.๒ ควำมดันเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทำง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนำดโตมำกผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิกำรแต่กำเนิด
๖.๖ หัวใจวำยและมีเลือดคั่ง
๖.๗ เสียงของหัวใจ (รัว่ /ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดำขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตรำย
- พบควำมผิดปกติของภำพรังสีปอดทุกระยะ ให้อยู่ในกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำรวจ
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภำพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคลำ
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝีที่ตับ
8.4 ดีซ่ำน
8.5 ท้องมำน
8.6 รูแผลเรื้อรังจำกฟีสตูลำ (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังหน้ำท้อง
8.7 ไส้เลื่อนทุกชนิด
8.8 ริดสีดวง...

8.8 ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นได้ชัด
8.9 ทวำรหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ำยของลำไส้ปลิ้นออกมำนอกทวำรหนัก
8.10 ฝีคัณฑสูตร (Perianal abscess) และ/หรือ ฟีสตูลำ-อิน-เอโน (Fistula-in-ano)
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ผลกำรตรวจปัสสำวะมีไข่ขำว (Albumin) หรือน้ำตำล
๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชำติถูกตัดหรือขำด
9.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กำมโรค
๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงฉีดหรือทำสิ่งผิดธรรมชำติที่อวัยวะเพศ
- ให้ รวมถึงกำรฉีดสำรน้ำมันหรือสำรสังเครำะห์ อื่นใด เข้ำไปในอวัยวะอื่นใดในร่ำงกำย
๙.๙ หนังหุ้มปลำยอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเว้นจะได้รับกำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับกำรผ่ำตัดรักษำมำแล้ว
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๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสำทอย่ำงรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่ำง
๑๐.๔ ปัญญำอ่อนหรือภำวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพำตหรือกำรเคลื่อนไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)
- ให้ใช้กำรตรวจทำงคลินิกและประวัติกำรรักษำ โดยไม่จำเป็นต้องเจำะ Thyroid Function Test
เว้นแต่หำกอำกำรไม่ครบ ให้ยืนยันผลกำรวินิจฉัยด้วยกำรเจำะ Thyroid Function Test ได้
๑๑.2 โรคเก๊ำท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจำกต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)
- รวมถึ ง เต้ ำ นมผิ ด ปกติ ใ นผู้ ช ำย(Gynecomastia) และควำมผิดปกติต่ำงๆ
ซึ่งเกิดจำกควำมผิดปกติทำงฮอร์โมนทำงร่ำงกำย
๑๑.4 เบำหวำน
๑๑.๕ ร่ำงกำยโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
๑๑.๖ โรคอ้ ว นพี (OBESITY) ซึ่ ง มี ดั ช นี ค วำมหนำของร่ ำ งกำย (BODY MASS INDEX)
ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป
11.7 โรคของเลือด...
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๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING
ORGANS) ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย
- โรคโลหิตจำง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่ำ 9 g/dl ในผู้หญิงและน้อยกว่ำ 10 g/dl
ในผู้ชำย หรือ
- ควำมสมบู ร ณ์ ข องเม็ ด เลื อ ดแดง (CBC) พบควำมผิ ด ปกติ ข องลั ก ษณะเม็ ด เลื อ ดแดง
(Abnormal Red Blood Cell Morphology) ขนำดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่ำ 60 fl ทั้งนี้ให้อยู่ใน
กำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรแพทย์โรงพยำบำลตำรวจ
๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจำกปำรำสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
๑๑.๘.๒ โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะรำด หรือรองพื้น (YAWS)
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์ และ/หรือ ติดเชื้อ เอชไอวี (HIV)
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ำยที่มีขนำดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ำยไม่ว่ำจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรื อ อาการอื่ น ใด ซึ่ ง อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ คณะกรรมการแพทย์ โ รงพยาบาลต ารวจเห็ น ว่ า
ไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ
หมายเหตุ
1. โรคหรื อ อาการดั ง กล่ า วตาม ผนวก ข. ข้ อ 1 - 14 เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการแพทย์
โรงพยาบาลตารวจเป็นผู้กาหนด ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการ
ตารวจ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่
ก าหนดไว้ ถื อ ว่ า ผ่ า น ผู้ ที่ เ ป็ น โรคหรื อ อาการตามที่ ก าหนดไว้ ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า นและผลการตรวจร่ า งกายจาก
คณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
3. กรณี ผู้ ส มั ค รสอบที่ จ ะมาเข้ า รั บ การตรวจร่ า งกายตามก าหนดและเป็ น ผู้ ที่ เ คยมี ป ระวั ติ
การรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ผนวก ข. มาก่อนและหายเป็นปกติ แล้วก่อนถึง
ก าหนดการตรวจร่ า งกายของคณะกรรมการแพทย์ โ รงพยาบาลต ารวจตามก าหนดการสอ บแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้
ให้นาประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติก่อนวันตรวจร่างกายดังกล่าว แล้วนามายื่น
ในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรค หรืออาการตามกาหนด เป็นไปโดยถูกต้อง
และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง
4. ส าหรั บ ผู้ ที่ จ ะมี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ผ ลการตรวจร่ า งกายให้ ด าเนิ น การยื่ น อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่การประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายกาหนดไว้เท่านั้น (ตามประกาศรับสมัคร ข้อ 4.2.3)
โดยคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจจะรับเรื่องอุทธรณ์เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับ
การรักษาโรคหรืออาการดังกล่าวที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกาหนดตรวจร่างกายตามหมายเหตุ ข้อ 3 แต่ไม่ได้
นามายื่นในขั้นตอนการตรวจร่า งกายตามกาหนดในข้อ 3 ข้างต้น เท่านั้ น ส่วนกรณีที่คณะกรรมการแพทย์
โรงพยาบาล...
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โรงพยาบาลต ารวจจะเรี ยกตั วผู้อุ ทธรณ์ มาตรวจเพิ่ มเติ มหรื อไม่ เป็ น อานาจของคณะกรรมการแพทย์เ ป็น ผู้
พิจารณา แล้วแต่กรณี
5. คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อื่นใดและ
ไม่รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจเป็นผู้ตรวจในช่วงที่หน่วยสอบ
กาหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการสอบแข่งขันครั้งนี้
------------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรีหญิง
(ขวัญตำ เจษฎำนนท์)
ผู้บังคับกำรอำนวยกำร สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง

รอง ผบก.ฯ
ผกก.ฯ
รอง ผกก.ฯ
สว.ฯ
รอง สว.ฯ
ผบ.หมู่ฯ

พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.หญิง
พ.ต.ท.หญิง
ร.ต.อ.
ส.ต.ต.หญิง

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

ม.ค.62
ม.ค.62
ม.ค.62
ม.ค.62
ม.ค.62
ม.ค.62

ผนวก ค.
ท้ายประกาศสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
-------------------------------------------การยื่นหลักฐานเอกสาร
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เอกสารฉบั บ จริ ง และหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ การประกาศรายชื่ อ เป็ น ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นและให้ เ ข้ า สอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ต้องนามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑. ใบสมัคร (สั่งพิมพ์แบบใบสมัครตนเองจำกระบบอินเตอร์เน็ต) ในกำรรับสมัครและสอบแข่งขัน
ตำมประกำศนี้ และลงลำยมือชื่อในช่องที่กำหนด (ฉบับจริง)
๒. บัตรประจำตัวประชำชน (ที่ไม่หมดอำยุ) พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
๓. ทะเบีย นบ้ำนฉบั บปั จจุบัน หรือหลักฐำนอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้ำนตำมที่ทำงรำชกำรออกให้
พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
๔. ประกำศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยต้ องมีข้อควำมระบุกำรสำเร็จ
กำรศึกษำ และวันที่ที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำนั้นๆ ภำยในวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
๕. ระเบี ย นแสดงผลกำรเรี ย น (Transcript) พร้ อ มส ำเนำ จ านวน ๓ ฉบั บ และหำกเป็ น
ภำษำต่ำงประเทศให้แปลเป็นภำษำไทยด้วยตนเอง หรือจำกสถำนศึกษำที่สำเร็จก็ได้ จานวน ๓ ฉบับ
6. หลักฐำนอื่นๆ ถ้ำมี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ
7. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (ให้เข้ำระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ำยประกำศรับสมัคร)
เขียนรำยละเอียดด้วยลำยมือของตนเอง ตามผนวก ช. จานวน 1 ฉบับ
8. หลักฐำนทำงทหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมสำเนำ จานวน ๓ ฉบับ แยกเป็น
8.๑ ทหำรกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสื อสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัว
ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญำตลำ แบบ ๑ ที่อนุญำตให้ลำระหว่ำงรอรับ สด.๘
8.๒ ทหำรกองเกิ น ที่ ผ่ ำ นกำรตรวจเลื อ กตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรรั บ รำชกำรทหำรให้ ใ ช้
ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร (แบบ สด.๔๓) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรับ
กำรตรวจเลือก (อำยุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ. 2562 หรือที่จะต้องเข้ำรับกำรตรวจเลือกทำงทหำรในปี พ.ศ.2563)
ให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ส่วนผู้ที่ครบเกณฑ์จะต้องเข้ำรับกำรตรวจเลือกทำงทหำร ในเดือน เมษำยน พ.ศ.2562
หรือผู้ที่ได้ใช้สิทธิผ่อนผันแล้ว หรืออยู่ระหว่ำงกำรผ่อนผันเข้ำรับกำรตรวจเลือกเพื่อเข้ำรับรำชกำรทหำร ไม่รับสมัครสอบ
8.๓ ผู้สำเร็จกำรศึกษำวิชำทหำรชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
1) หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ
2) หนัง สือ สำคัญ ประจำตัว แสดงวิทยฐำนะแสดงว่ำได้สำเร็จ กำรฝึก วิชำทหำร ชั้นปีที่
๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐำนประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหำรกองประจำกำรและเลขเครื่องหมำยแสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำร
กองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว
ในกรณี ห นั ง สื อ ประจ ำตั ว แสดงวิ ท ยฐำนะดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ยั ง ไม่ มี ห ลั ก ฐำนประทั บ
วัน ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ทหำรกองประจ ำกำร และเลขเครื่ อ งหมำยแสดงว่ ำได้ ปลดเป็น ทหำรกองหนุน ประเภทที่ ๑
ให้มีหนังสือรับรองจำกผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ำขึ้นไปที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรนำปลดเป็นกองหนุนประเภทที่ ๑
เป็นผู้รับรองว่ำอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรนำปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน
9. หนังสือรับรอง...
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9. หนังสือรับรอง ตามผนวก ฉ. จานวน ๑ ฉบับ (ให้เข้ำระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม)
พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวของผู้รับรอง จานวน ๑ ฉบับ
หลักฐานตามข้อ 2 – 6 และข้อ 8 (8.1 – 8.3) ต้องนาหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให้ ครบถ้วน
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับที่นามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงลายมือ
ชื่อไว้ สาหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
สาหรับ หลัก ฐานทุก ฉบับ ที ่ผู ้ส มัค รยื ่น ไว้กับ เจ้า หน้า ที ่ ถือ เป็น เอกสิท ธิข องส านัก งานตรวจ
คนเข้าเมือง ที่จะดาเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นหากไม่ น าหลั ก ฐานไปยื่ น ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ก าหนดหรื อ ยื่ น
ไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
กาหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ตามที่ระบุข้างต้นในผนวกนี้ จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ผู้ สมั ครสอบจะต้ องรั บผิ ดชอบในกำรตรวจสอบ และรั บรองตนเองว่ ำเป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตำมที่ประกำศรับสมัครสอบจริง พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐำนตำมวัน
เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบไม่มำยื่นหลักฐำนตำมวัน
เวลำ หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในกำรเป็น ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบแข่งขันได้สำรอง แล้วแต่กรณี และหำก
มีกำรตรวจพบว่ำมีกำรนำเอกสำรปลอมมำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่จะต้องถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยจนถึงที่สุด
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรีหญิง
(ขวัญตำ เจษฎำนนท์)
ผู้บังคับกำรอำนวยกำร สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
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ร.ต.อ.
ส.ต.ต.หญิง
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วันที่
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1. ทดสอบความรู้ภ าษาต่า งประเทศ (ภาษาอัง กฤษ) ตามคุณ สมบัติเ ฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง ของข้า ราชการ
ตารวจในสังกัดสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2. ทดสอบความรู้ค วามสามารถด้ว ยวิธีส อบข้อ เขีย น ข้อ สอบแบบปรนัย 4 ตัว เลือ ก จานวน 150 ข้อ
150 คะแนน ดั งนี้
2.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ประกอบด้วย
2.1.1 ความสามารถทั่วไป (จำนวน 15 ข้อ)
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผ ล ควำมคิดเชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหำ
ทำงสั งคม หรื อทำงเศรษฐกิ จ หรื อทำงอื่ น ที่ เหมำะสม กำรคิ ดเชิ งเหตุ ผ ล ประกอบด้ วย กำรใช้ เหตุ ผ ลเชิ งตรรกะ
อุปมำอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วย คณิตศำสตร์พื้นฐำน ได้แก่
กำรคำนวณขั้นพื้นฐำน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ กำรแก้สมกำรและอสมกำร เซต ตรรกศำสตร์
และสถิติพื้นฐำน ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ ตำรำง กรำฟ กำรหำค่ำกลำง และกำรวัดกำรกระจำย
2.1.2 ภาษาไทย (จำนวน 15 ข้อ)
ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำและควำมเข้ำใจภำษำ ได้แก่ ทักษะกำรใช้ภำษำด้ำน
กำรอ่ำ น กำรเขี ย น และกำรสื่ อสำรอย่ ำ งมี วิจำรณญำณ กำรใช้ ถ้อยคำ ส ำนวน กำรใช้ คำให้ ต รงกับ ควำมหมำย
กฎเกณฑ์ และควำมนิยม กำรจับใจควำม วิเครำะห์ควำม สรุปควำม หรือตีควำมจำกข้อควำมสั้นๆ หรือจำกบทควำม
กำรพิจำรณำเลือกใช้ภำษำ ในงำนเขียนรูปแบบต่ำงๆ
2.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ประกอบด้วย
2.2.1 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ข้อ
2.2.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จำนวน 15 ข้อ
2.2.3 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินชีวิต
ในสังคมและกำรปฏิบัติงำน และหลักธรรมำภิบำล และควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
2.2.4 ภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ข้อ
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรอ่ำนเพื่อจับใจควำม (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary)
โครงสร้ำงของประโยคต่ำงๆ (Structure) หลักไวยำกรณ์ (Grammar) และกำรสนทนำ (Conversation) เป็นต้น
2.2.5 พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตารวจ
จำนวน 10 ข้อ
2.2.6 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสานักงาน จำนวน 10 ข้อ
ทดสอบควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะพื้ น ฐำนในกำรใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สำนั ก งำน เช่ น
ไมโครซอฟท์เวิร์ ด (Microsoft Word) ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพำเวอร์พอยต์
(Microsoft...
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(Microsoft Powerpoint) ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำรข้อมู ลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ทักษะกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
3.1 กำรตรวจร่ำ งกำยและกำรทดสอบสุข ภำพจิต จำกคณะกรรมกำรแพทย์โ รงพยำบำลตำรวจ ผู้ที่ไม่เป็น
โรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดไว้ถือว่ำ “ผ่าน” ผู้ที่เป็นโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดไว้ถือว่ำ “ไม่ผ่าน” และผลกำร
ตรวจร่ำงกำยของคณะกรรมกำรแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
3.2 สอบสั มภำษณ์ จะเป็ นกำรประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่ที่จะแต่งตั้งจำก
พฤติกรรมที่ปรำกฏ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย
ทัศนคติ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่ำงอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์กำรตัดสิน
ว่ำ ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็น ว่ำเหมำะสม จึงจะถือว่ำ “ผ่าน” ผู้ที่คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เห็นว่ำ
ไม่เหมำะสมจะถือว่ำ “ไม่ผ่าน”
3.3 กำรตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ประวั ติ แ ละควำมประพฤติ ผู้ ที่ ค ณะอนุ ก รรมกำรพิ จ ำรณำคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ ตำแหน่ ง และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เห็ นว่ำมีคุณสมบัติประวัติและควำมประพฤติ
หรือชื่อเสียงเหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรตำรวจถือว่ำ “ผ่าน” ผู้ที่คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง และควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ำมีคุณสมบัติ ประวัติและควำมประพฤติหรือ
ชื่อเสียงไม่เหมำะสมที่จะเข้ำเป็นข้ำรำชกำรตำรวจถือว่ำ “ไม่ผ่าน”
สำหรับผู้ที่มีประวัติทำงคดีอำญำ หรือต้องหำคดีอำญำ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ มีคำสั่งที่ 189/2558
ลงวัน ที ่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2558 แต่ง ตั ้ง คณะกรรมกำรพิจ ำรณำคุณ สมบัต ิแ ละลัก ษณะต้อ งห้ำ ม ของกำร
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจกรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และคณะกรรมกำรดำเนินกำร
สอบแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง จะพิจำรณำจำกข้อเท็จจริง และพฤติกำรณ์
แห่งกำรกระทำควำมผิ ด ว่ำเป็น ผู้ป ระพฤติเสื่ อมเสี ยหรือบกพร่องในศีล ธรรมอันดีห รือไม่รวมทั้งควำมน่ำรังเกียจ
ของสั งคมและเกียรติของข้ำรำชกำรตำรวจ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบสำนักงำนตำรวจแห่งชำติว่ำด้ว ย
แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ. 2557 โดยจะ
นำผลทำงคดีในชั้นพนักงำนสอบสวนที่มีกำรดำเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงำนสอบสวนแล้ว หรือพนักงำนอัยกำรที่มี
ค ำสั่ ง ไม่ ฟ้ อ งแล้ ว หรื อ ในชั้ น ศำลที่ มี ค ำพิ พ ำกษำถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว ในแต่ ล ะคดี ม ำเป็ น หลั ก กำรและข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้วแต่กรณี
ผู้ ที่ ผ่ า นการสอบภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง ตามที่ ก าหนดจะได้ ค ะแนน 30๐ คะแนน
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรีหญิง
(ขวัญตำ เจษฎำนนท์)
ผู้บังคับกำรอำนวยกำร สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง

รอง ผบก.ฯ
ผกก.ฯ
รอง ผกก.ฯ
สว.ฯ
รอง สว.ฯ
ผบ.หมู่ฯ

พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.หญิง
พ.ต.ท.หญิง
ร.ต.อ.
ส.ต.ต.หญิง
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---------------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
ในการสอบแข่งขันบุ ค คลภายนอกผู้ มี วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
หรื อ ประกาศนียบัต รวิ ชาชี พหรื อเที ยบเท่า เพื่ อ บรรจุ และแต่งตั้ ง เป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน
๑. ระเบียบการปฏิบัติในการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ และการสอบข้อเขียน
๑.๑ อุปกรณ์ที่นาเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดาเบอร์ ๒B ขึ้นไป สำหรับระบำยกระดำษคำตอบ, ปำกกำหมึก ซึม
หรือ ลูก ลื่น สีน้ำเงิน , บัต รประจำตัว ประชำชนหรือ บัต รประจำตัว อื่น ใดที่ท ำงรำชกำรออกให้โ ดยมีภ ำพถ่ำ ย
ของผู้ ส มัครติดอยู่ เท่ำนั้น ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
๑.๒ ห้ำมนำอำวุธ กระดำษหรือตำรำ เครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสำร เครื่องมือหรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิด เครื่ องประดับต่ำงๆ เช่น นำฬิกำข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เป็นต้น อุปกรณ์ทำด้วยโลหะทุกชนิดหรือสิ่ ง
ของอื่นใดที่นอกเหนือ จำกข้อ ๑.๑ เข้ำในอำคำรสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่ห วงห้ำมหรือเขตรักษำควำมปลอดภัย
โดยเด็ดขำด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร/ห้องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้วหำกมีกำรตรวจ
ค้นพบ ถือว่ำเจตนำทุจริตในกำรสอบ
๑.๓ กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบ โดยกาหนดให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา
๑.๔ กำรประกำศรำยชื่อให้เข้ำทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ/ข้อเขียน วัน เวลำ และสถำนที่สอบและผังที่นั่ง
สอบ คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบจะแยกประกำศเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
๑.๔.1 ประกำศเฉพำะรำยชื่ อ ผู้ ใ ห้ เ ข้ ำ สอบ วั น เวลำ และสถำนที่ ส อบ ทำงอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์
www.immigration.go.th
๑.๔.2 ก่อ นวัน สอบ 1 วัน จะประกำศรำยชื่อให้เข้ำ สอบพร้อมทั้ง วัน เวลำ สถำนที่สอบ ผังที่นั่งสอบ
อำคำร และห้องสอบ/แถวสอบ โดยละเอียดให้ทรำบอีกครั้งทำงอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigration.go.th และที่
สถำนที่สอบอีกส่วนหนึ่ง
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลกำรประกำศดังกล่ำว ตำมข้อ 1.4.1 – 1.4.2 ให้ชัดเจน
๑.๕ ในกรณีที่มีปัญหำใดๆ เช่น หำห้องสอบไม่พบ หรือไม่มีที่นั่งสอบ เนื่องจำกไม่ปรำกฏรหัส ประจำตัว สอบ
ในผัง ที่นั่ง สอบ หรือ บั ตรประจำตัว ประชำชนสูญหำยฯลฯ ให้รีบ ติด ต่อ กองอำนวยกำรประจำสนำมสอบนั้น ๆ
ก่อนเวลำเรียกเข้ำห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
๑.๖ ในกำรเข้ำสอบผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงตนให้ถูกต้องโดยแสดงบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัว
อื่นใดที่ทำงรำชกำรออกให้โดยมีภำพถ่ำยของผู้สมัครติดอยู่ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร หากไม่มีบัตรหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ
๑.๗ เมื่อเริ่มเวลำสอบแล้วผู้เข้ำสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบเพื่อทำข้อสอบตลอดระยะเวลำสอบ จะไม่อนุญำต
ให้ผู้เข้ำสอบออกจำกห้องสอบจนกว่ำจะหมดเวลำสอบ ยกเว้น กรณีฉุกเฉินอย่ำงยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัยที่จะทำให้เกิด
ปัญหำภำยในห้องสอบให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม จะถูกปรับให้สอบตก
1.8 ปฏิบัติตำม...
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1.8 ปฏิบัติตำมคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้ำห้องสอบ หรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด
1.9 เมื่ออยู่ในห้ องสอบ ขณะสอบห้ำมพูด หรือติดต่อกับผู้ เข้ำสอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก และไม่ออกจำก
ห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของหัวหน้ำห้องสอบหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยห้องสอบ
1.10 ห้ำมสูบบุหรี่ในห้องสอบ
1.11 ขณะสอบเจ้ำหน้ำที่คุมสอบจะมีกำรตรวจค้นตัวผู้เข้ำสอบตำมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตสอบโดยตลอด
จนกว่ำจะเสร็จสิ้นภำรกิจกำรตรวจค้นดังกล่ำว
1.12 จะเริ่มลงมือทำข้อสอบได้ เมื่อหัวหน้ำห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว
1.13 เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ย กมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจำกโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลำสอบแล้วเจ้ำหน้ำที่สั่งให้หยุดทำ
ปัญหำข้อสอบต้องหยุ ดทัน ที เจ้ำหน้ำที่จะเดินมำรับกระดำษคำตอบและปัญหำข้อสอบคืนแล้ วให้ผู้เข้ำสอบลงชื่อ
ส่งกระดำษคำตอบและปัญหำข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ
1.14 ปัญหำข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ห้ำมนำปัญหำข้อสอบ
ทั้งฉบับหรือแต่บำงส่วนหรือคัดลอก ออกนอกห้องสอบเป็นอันขำดต้องส่งคืนปัญหำข้อสอบให้ครบทั้งชุดทุกหน้ำและ
ทุกแผ่น ผู้ใดฝ่ำฝืนจะมีควำมผิดทำงกฎหมำยและจะพิจำรณำ ให้หมดสิทธิในกำรสอบ
2. ห้ำมกระทำกำรทุจริตในกำรสอบ ผู้ที่ทุจริตในกำรสอบถือว่ำสอบตกทุกวิชำ โดยพฤติกำรณ์ที่ถือว่ำทุจริตในกำรสอบ
และต้องถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยกำหนดแล้วแต่กรณี ได้แก่
2.๑ นำตำรำหรือเอกสำรอื่นใดเข้ำห้องสอบ นำหรือพยำยำมนำปัญหำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
2.๒ พูด ถำม ให้สัญญำณใดๆ หรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภำยนอก
2.๓ ดู หรือพยำยำมดูคำตอบจำกผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคำตอบของตน
2.๔ ไม่เชื่อฟังคำแนะนำ คำตักเตือน หรือคำสั่งของเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
2.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้ำสอบ หรือเข้ำสอบแทนผู้อื่นโดยใช้บัตรประจำตัวประชำชนของผู้อื่นหรือปลอมแปลงเพื่อทำให้
สำคัญผิดว่ำตนเป็นบุคคลที่เข้ำสอบแทน
2.๖ ระบำยรหั ส ในกระดำษค ำตอบโดยใช้ ร หั ส ของผู้ อื่ น โดยมี เ จตนำท ำข้อ สอบแทนบุ คคลผู้ นั้น หรื อน ำเอำ
กระดำษคำตอบของผู้อื่นมำทำแทน
2.๗ น ำโทรศัพท์มื อถือ หรื อเครื่ องมือและอุ ปกรณ์สื่ อ สำรอิเล็ ก ทรอนิกส์ ใดๆ หรื อสิ่ งของต้องห้ ำมตำมที่ระบุ
ในข้ อ ๑.๒ เข้ ำ ไปในห้ อ งสอบ หรื อ ในบริ เ วณเขตหวงห้ ำ มหรื อ เขตรั ก ษำควำมปลอดภั ย ของสนำมสอบโดย
มีเจตนำที่จะใช้ในกำรทุจริต เช่น เครื่องมือสื่อสำร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องคำนวณเลข นำฬิกำคำนวณเลข เป็นต้น
2.๘ พฤติกำรณ์อื่น ใดซึ่งผู้ คุมสอบเห็ น ว่ำผู้เข้ำสอบมีเจตนำทุจริตในกำรสอบ เช่น ฝ่ ำฝื นคำสั่ งหรือคำแนะนำ
ตักเตือนของผู้คุมสอบ, ไม่ให้ควำมร่วมมือกับผู้คุมสอบในกำรตรวจค้นตัว หรือพฤติกำรณ์อื่นๆ ซึ่งผู้คุมสอบเห็นว่ำน่ำจะ
มีเจตนำทุจริต เป็นต้น
3. กำรทดสอบ...
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3. การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กำหนดทดสอบ ระหว่ำงเวลำ 10.00 – 12.00 น. หรือ 14.00 – 16.00 น. (ใช้เวลำทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง) ทั้งนี้
ผู้เข้ำสอบต้องเข้ำห้องสอบในเวลำ 08.30 น. หรือ 12.30 น. สำหรับผู้มำภำยหลังจำกเวลำ 09.45 น. หรือ 13.45 น.
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด (กำรทดสอบมี 2 รอบ/วัน ผู้สมัครเข้ำรับกำรทดสอบเพียงรอบเดียว)
4. การสอบข้อเขียน
กาหนดสอบระหว่างเวลา 13.3๐ - 16.30 น. (ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้อง
สอบในเวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินกำรตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและแนะนำกำรระบำยรหัสชุดข้อสอบในกระดำษคำตอบ
สาหรับผู้มาภายหลังจากเวลา 13.15 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
5. ระเบียบการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
5.1 ในวันตรวจร่ำงกำย ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทำงรำชกำร
ออกให้โดยมีภำพถ่ำยของผู้สมัครติดอยู่ โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจน
ทั้งรูปถ่ำยและตัวอักษร หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
5.2 กำรแต่งกำยและกำรเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวข้องในวันตรวจร่ำงกำยให้เป็นไปตำมที่กำหนด
5.3 ในขั้นตอนกำรเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต ห้ำมนำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือ และ
อุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิ กส์ ทุกประเภทไปเด็ดขำด หำกตรวจพบทำงคณะกรรมกำรแพทย์ โรงพยำบำลตำรวจ
จะพิจำรณำตัดสิทธิในกำรเข้ำรับตรวจร่ำงกำยและกำรทดสอบสุขภำพจิต
5.4 ให้ไปเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำยตำม วัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดในประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและ
ให้เข้ำสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ประกำศผลสอบข้อเขียน)
5.5 กรณีที่เคยมีประวัติกำรรักษำโรคหรืออำกำรตำมบัญชีโรคในผนวก ก.และ ข. มำก่อนและหำยเป็นปกติแล้ว
ให้นำเอกสำรหลักฐำนประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับกำรรักษำที่หำยเป็นปกติดังกล่ำวมำก่อนวันเข้ำตรวจร่ำงกำย
แล้วนำมำยื่นในวันรำยงำนตัวเข้ำตรวจร่ำงกำย เพื่อให้ผลกำรวินิจฉัย กำรตรวจโรคหรืออำกำรตำมที่กำหนดเป็นไป
โดยถูกต้อง และเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบ
6. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
6.1 ในวันสอบสัมภำษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทำงรำชกำรออกให้
โดยมีภำพถ่ำยของผู้สมัครติดอยู่ โดยบัตรดังกล่ำวนั้นต้องไม่หมดอำยุและจะต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ำย
และตัวอักษร หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
6.2 กำรแต่งกำยของผู้เข้ำสอบให้แต่งกำยสุภำพ
6.3 ต้องมำเตรียมพร้อมในกำรเข้ำสอบ ตำมกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ โดยเคร่งครัด
6.4 กรณีบัตร...
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6.4 กรณี บั ตรประจ ำตั ว ประชำชนสู ญ หำยให้ รี บติ ด ต่ อ กองอำนวยกำรกำรสอบสั ม ภำษณ์ ก่ อ นถึ งเวลำเรี ย ก
สอบสัมภำษณ์ ไม่น้อยกว่ำครึ่งชั่วโมง เพื่อพิจำรณำกำรให้สิทธิหรือตัดสิทธิในกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์ แล้วแต่กรณี
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจตรีหญิง
(ขวัญตำ เจษฎำนนท์)
ผู้บังคับกำรอำนวยกำร สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง

รอง ผบก.ฯ
ผกก.ฯ
รอง ผกก.ฯ
สว.ฯ
รอง สว.ฯ
ผบ.หมู่ฯ

พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.หญิง
พ.ต.ท.หญิง
ร.ต.อ.
ส.ต.ต.หญิง

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

ม.ค.62
ม.ค.62
ม.ค.62
ม.ค.62
ม.ค.62
ม.ค.62
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ผนวก ฉ.
แบบหนังสือรับรอง

เขียนที่................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ...................
ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................................................................
ตำแหน่ง................................................................สังกัด...................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น.....................................................................................................................................................กับผู้สมัคร
ขอรับรองว่ำผู้สมัครชื่อ.......................................................................................................................................................
รหัสประจำตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็น ข้ำ รำชกำรตำรวจชั้น ประทวน ตำมประกำศรับ สมัค รสำนัก งำน ตรวจคนเข้ำ เมือ ง เป็นผู้มีควำมประพฤติดี
ไม่เคยมีชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสีย และขอรับรองว่ำผู้สมัครสอบมีวุฒิกำรศึกษำ ตรงตำมประกำศรับสมัครทุกประกำร
พร้อมนี้ได้แนบสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอำยุ) พร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้องมำด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง
(.....................................................)
ตำแหน่ง........................................................

หมายเหตุ ๑. ผู้รับรองผู้สมัครต้องเป็นข้ำรำชกำรประจำกำร มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก
เรื อ อำกำศเอก ขึ้ น ไป ข้ ำ รำชกำรอั ย กำร ข้ ำ รำชกำรตุ ล ำกำร ข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ชำนำญงำนขึ้ น ไป ประเภทวิ ช ำกำรระดั บ ชำนำญกำรขึ้ น ไป
ประเภทอำนวยกำรหรื อประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไป และต้องรับผิดชอบข้อควำม
ที่ตนรับรองนั้นทุกประกำร
๒. ที่อยู่ของผู้รับรองที่สำมำรถติดต่อได้
บ้ำนเลขที่......................หมู่.............ถนน..............................ตรอก/ซอย............................
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต........................................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทร. .............................................
๓. ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตำมแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง
เขียนด้วยลำยมือของตนเอง

1/7

ผนวก ช.
แบบบันทึกข้อมูลบุคคล

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

ข้อ มูล ประกอบการรั บสมัค รบุค คลภายนอกผู้ มี วุฒิประกาศนีย บัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน
-----------------------------------เขียนที่........................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ....................

เรียน ผู้ดำเนินกำรสอบแข่งขัน
ตำมที่ ข้ ำพเจ้ ำได้ ยื่ นใบสมั ครสอบแข่ งขั น เพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นข้ ำรำชกำรต ำรวจชั้ นประทวน
และข้ ำพเจ้ ำขอแจ้ งข้ อมู ล ประกอบใบสมั ครเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บ ใบสมั ครคุ ณสมบั ติ และพื้ นฐำนควำมรู้ ข องข้ ำ พเจ้ ำ
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตัว.....................................................................นำมสกุล............................................................
(หำกเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล ให้นำหลักฐำนมำประกอบ)
ชื่อ – สกุล (ภำษำอังกฤษ) ............................................................................................................
๒. ชื่อเล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ำมี)........................................................................................
๓. สัญชำติปัจจุบัน..................................................สัญชำติเมื่อเกิด.....................................................
ศำสนำ......................................................
4. หลักฐำนทำงทหำร..........................................................................................................................
5. ภูมิลำเนำตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่.....................หมู่ที่..................ถนน..............................................
ตรอก/ซอย...........................................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต...............................................
จังหวัด..................................................โทรศัพท์...........................................................
ภูมิลำเนำที่อำศัยในปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่.....................ถนน...............................................
ตรอก/ซอย...........................................ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...........................................โทรศัพท์............................................................
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกข้อควำมให้ครบทุกช่อง ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมำย ( - )
๒. ในช่องที่ถำมว่ำ เคยหรือไม่เคย ให้กรอกข้อควำมว่ำ “เคย” หรือ “ไม่เคย
6. ได้แนบเอกสำร...
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6. ได้ แ นบเอกสำรและหลั ก ฐำนต่ ำ งๆ ซึ่ ง ได้ ล งชื่ อ รั บ รองส ำเนำถู ก ต้ อ งแล้ ว มำพร้ อ มนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรของบิดำมำรดำและภรรยำ
สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
7. - บิดำ (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม..............................................................ชื่อสกุล.................................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) .........................................................................อำชีพ................................................................................
ตำแหน่ง.......................................................................สถำนที่ทำงำน...............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................................................................โทรศัพท์..........................................
เชื้อชำติ............................................สัญชำติเมื่อเกิด.......................................สัญชำติปัจจุบัน..........................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ..............................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………………..…………ผลคดี.....................................................................................
- มำรดำ (ผู้ให้กำเนิด)
ชื่อเต็ม..............................................................ชื่อสกุล.................................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) .........................................................................อำชีพ................................................................................
ตำแหน่ง.......................................................................สถำนที่ทำงำน...............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................................................................โทรศัพท์..........................................
เชื้อชำติ............................................สัญชำติเมื่อเกิด.......................................สัญชำติปัจจุบัน..........................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ..............................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………………..…………ผลคดี.....................................................................................
- ภรรยำหรือสำมี
ชื่อเต็ม..............................................................ชื่อสกุล.................................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ำมี) .........................................................................อำชีพ................................................................................
ตำแหน่ง.......................................................................สถำนที่ทำงำน...............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................................................................โทรศัพท์..........................................
เชื้อชำติ............................................สัญชำติเมื่อเกิด.......................................สัญชำติปัจจุบัน..........................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ..............................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่………………………………………..…………ผลคดี.....................................................................................
จังหวัดที่สมรส...................................................................................................................................................................
กำรสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่ำย.............................................................................................................
หย่ำ เลิกร้ำง....................................................................................................................................................................
8. ประวัติครอบครัว...
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8. ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ
- พี่น้องร่วม – มำรดำ
(๑) ชื่อ...........................................นำมสกุล.........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.....................................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.....................................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………………………….….……ผลคดี..................................................................................
(2) ชื่อ...........................................นำมสกุล.........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.....................................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.....................................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………………………….….……ผลคดี..................................................................................
(3) ชื่อ...........................................นำมสกุล.........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.....................................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.....................................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………………………….….……ผลคดี..................................................................................
(4) ชื่อ...........................................นำมสกุล.........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.....................................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.....................................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………………………….….……ผลคดี..................................................................................
(5) ชื่อ...........................................นำมสกุล.........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.....................................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.....................................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………………………….….……ผลคดี..................................................................................
- ญำติ (พี่น้อง...
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- ญำติ (พี่น้องของบิดำและมำรดำ)
(๑) ชื่อ.............................................นำมสกุล........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.....................................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.....................................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………………………….….……ผลคดี..................................................................................
(2) ชื่อ.............................................นำมสกุล........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.....................................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.....................................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………………………….….……ผลคดี..................................................................................
(3) ชื่อ.............................................นำมสกุล........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.....................................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.....................................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………………………….….……ผลคดี..................................................................................
(4) ชื่อ.............................................นำมสกุล........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.....................................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.....................................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………………………….….……ผลคดี..................................................................................
(5) ชื่อ.............................................นำมสกุล........................................เกี่ยวข้องเป็น.....................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................................
สถำนที่ทำงำน.....................................................................................................................................อำยุ.....................ปี
สัญชำติ..............................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
เคยมีประวัติทำงคดีอำญำหรือคดีแพ่งข้อหำ.....................................................................................................................................(ถ้ำมี)
ถูกดำเนินคดีในท้องที่…………………………………………….….……ผลคดี..................................................................................
9. บุคคลที่ติดต่อ...

5/7
9. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่ผู้รับรอง ญำติ
ผู้บังคับบัญชำ หรือนำยจ้ำง)
(๑) ชื่อ..............................................นำมสกุล.................................เกี่ยวข้องเป็น........................
อำชีพ.......................................................ตำแหน่ง............................................................................................................
สถำนที่ทำงำน...................................................................................................................................................................
(2) ชื่อ..............................................นำมสกุล.................................เกี่ยวข้องเป็น........................
อำชีพ.......................................................ตำแหน่ง............................................................................................................
สถำนที่ทำงำน...................................................................................................................................................................
(3) ชื่อ..............................................นำมสกุล.................................เกี่ยวข้องเป็น........................
อำชีพ.......................................................ตำแหน่ง............................................................................................................
สถำนที่ทำงำน...................................................................................................................................................................
๑0. กำรศึกษำ
(๑) จบมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียน............................................................................................
เข้ำ.........................................ออก...........................................ผลกำรศึกษำ………………………………………………………..…..
(2) จบมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียน............................................................................................
เข้ำ.........................................ออก...........................................ผลกำรศึกษำ………………………………………………………..…..
(3) จบมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียน............................................................................................
เข้ำ.........................................ออก...........................................ผลกำรศึกษำ………………………………………………………..…..
(4) จบมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียน............................................................................................
เข้ำ.........................................ออก...........................................ผลกำรศึกษำ………………………………………………………..…..
(5) จบมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียน............................................................................................
เข้ำ.........................................ออก...........................................ผลกำรศึกษำ………………………………………………………..…..
๑1. ปัจจุบันประกอบอำชีพ............................................ตำแหน่ง........................................................
สถำนที่ทำงำน...................................................................................................................................................................
ถนน................................................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต..................................................
จังหวัด........................................................................โทรศัพท์.........................................................................................
และได้รับเงินเดือน ....................................................................................................................................................บำท
ใครเป็นหัวหน้ำหรือผู้บังคับบัญชำ.....................................................................................................................................
๑2. ประกอบกำรงำนอื่นๆ ................................................................................................................
สถำนที่ทำงำน...................................................................................................................................................................
ถนน............................................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต....................................................
จังหวัด................................................โทรศัพท์..........................................รำยได้ (ถ้ำมี)...................................................
13. ประวัติ...
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๑3. ประวัติกำรรับรำชกำร หรือกำรทำงำนที่ผ่ำนมำ (ถ้ำเคยรับรำชกำร หรือทำงำนมำแล้วหลำยแห่ง
ให้ระบุทุกแห่งตำมลำดับก่อนหลัง)
กระทรวง ทบวง กรม........................................................................................................
ชนิดของงำน.........................................................................เงินเดือน...............................................................................
วัน เดือน ปีที่เข้ำรับรำชกำรหรืองำนที่ทำ.......................................................................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชำหรือนำยจ้ำง............................................................................................................................................
เหตุที่ออก..........................................................................................................................................................................
๑4. ควำมรู้พิเศษหรือควำมสำมำรถพิเศษ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
๑5. ถ้ ำ ทำงำนในสำนั ก งำนอื่ น นอกจำกงำนรำชกำร เคยถู ก กล่ ำ วหำว่ ำ กระทำผิ ด ในทำงงำน
อย่ำงใดหรือไม่.............................................................................กี่ครั้ง...............................................................................
เมื่อใด.............................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร..............................................................................
....................................................................................................................... ...................................................................
..........................................................................................................................................................................................
๑6. ถ้ ำรั บ รำชกำร เคยถู กกล่ ำ วหำว่ ำกระท ำผิ ด วิ นั ยตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ยระเบี ย บข้ ำรำชกำร
หรือไม่....................................กี่ครั้ง..................................เมื่อใด.......................................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร...................................................................................................................................................
๑7. เคยถูกกล่ำวหำหรือถูกฟ้องว่ำกระทำผิดอำญำหรือไม่..............................กี่ครั้ง...........................
เรื่องอะไร..........................................................................................เมื่อใด.......................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่ำงไร....................................................................................................................................................
(ถ้ ำ หำกได้ รั บ กำรรอกำรลงโทษหรื อ รอกำรก ำหนดโทษหรื อ โทษอย่ ำ งอื่ น รวมทั้ ง ฐำนละเมิ ด อ ำนำจศำล
ก็ให้ระบุได้ด้วย)
๑8. เคยถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติล้มละลำยหรือไม่.................................................
เมื่อใด................................................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไม่ต้องคำพิพำกษำให้ล้มละลำย...........................................................................................................................
19. เคยต้องคำพิพำกษำให้ล้มละลำยหรือไม่........................................................................................
เมื่อใด..........................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง...........................................................................................
ถ้ำพ้นแล้วเมื่อใด.................................................................................................................................................................
๒0. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.............................................กี่เรื่อง.............................................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด...........................................................................................
ศำลพิพำกษำอย่ำงไร...........................................................................................................................................................
21. เป็นหรือเคย...
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๒1. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่ำเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่............................................
.............................................................................................................................................................................................
๒2. เคยเสพหรือเสพยำเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่.......................................................................
ถ้ำเคยประเภทใด.................................................................................................................................................................
๒3. เป็ น หรื อ เคยเป็ น สมำชิ ก ในองค์ ก ำรหรื อ สมำคมหรื อ สโมสรในอดี ต บ้ ำ งหรื อ ไม่ ...............
สถำนที่ตั้ง............................................................................................................................................................................
ออกจำกองค์กำรหรือสมำคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่ เมื่อใด เพรำะเหตุใด..........................................................................
.............................................................................................................................................................................................
๒4. เป็นหรื อเคยเป็น กรรมกำรพรรคกำรเมือง สมำชิกพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ ในพรรค
กำรเมืองใดหรือไม่...............................................ชื่อพรรคกำรเมือง..................................................................................
สถำนที่ตั้ง.........................................................................................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำขอรั บรองว่ ำ ข้ อควำมที่ กล่ ำวข้ ำงต้ นนี้ เป็ นควำมจริ งทุ กประกำรและมี คุ ณสมบั ติ เฉพำะ
สำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตำมประกำศรับสมัคร
(ลงชื่อ) ............................................................. ผู้สมัคร
(...........................................................)

คาเตือน
๑) ผู้ส มัค รจะต้อ งรับ ผิด ชอบในกำรตรวจสอบหลัก ฐำนและรับรองตนเองว่ำเป็น ผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอี ยดต่ำงๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดง
หลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ให้เขีย นว่ำ “ไม่เ คย” หรือ “ไม่มี”
ห้ำ มใช้ก ำร “ - ” ในกรณีที่มีก ำรผิด พลำดอันเกิด จำกผู้ส มัค ร จะถูก ตัด สิทธิใ นกำรเป็น ผู้ส อบได้
หากมีกรณีปลอมหรื อใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้า หน้า ที่ จะถูกดาเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) กำรปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ตำม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547 หรือ
กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี

ผนวก ซ.
แบบบันทึกการขอรับสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษในการสอบแข่งขัน
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เขียนที่.................................................................
วันที่............เดือน........................................พ.ศ.2562
ข้ำพเจ้ำ.........................................................................มีที่อยู่ปัจจุบัน...................................................
..........................................................................................................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ ..............................................เป็นบุตรโดยกำเนิดของ.........................................................................
ซึ่งเป็นข้ำรำชกำร (พลเรือน, ทหำร, ตำรวจ) หรือ ประชำชน หรือ...................................................ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่หรือ
ช่วยเหลือรำชกำรตำรวจในกรณี.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................. จนเป็นเหตุให้ (กรณีในกรณีหนึ่งตำมข้อ 1–3 )
ข้อ ๑
ถึ ง แก่ ก รรม เนื่ อ งจำกเป็ น ข้ ำ รำชกำรตำรวจที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ร ำชกำรหรื อ เป็ น บุ ค คลทั่ ว ไป
ที่ช่วยเหลือรำชกำรตำรวจ
ข้อ ๒
ได้รับบำดเจ็บสำหัส เนื่องจำกเป็นข้ำรำชกำรตำรวจที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือเป็นบุคคลทั่วไป
ที่ช่วยเหลือรำชกำรตำรวจ (รักษำตัวเกิน ๒๐ วัน)
ข้อ ๓
ได้รับบำดเจ็บจนทุพพลภำพ เนื่องจำกเป็นข้ำรำชกำรตำรวจที่ ปฏิบัติห น้ำที่รำชกำร
หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่ช่วยเหลือรำชกำรตำรวจ
โดยได้นำเอำเอกสำรหลั กฐำนที่เกี่ยวข้องมำยื่นประกอบ กำรพิจำรณำ ดังนี้
สำเนำบัตรประจำตัวของ บิดำ / มำรดำ ที่เป็นข้ำรำชกำรตำรวจที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่ช่วยเหลือรำชกำรตำรวจ
สำเนำเอกสำรหลักฐำนแสดงสิทธิตำมข้อใดข้อหนึ่ง (ตำมข้อ ๑ - ๓)
สำเนำสูติบัตรหรือเอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงควำมเป็นบุตรโดยกำเนิด
สำเนำบัตรประจำตัวสอบผู้ขอรับสิทธิ
เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มี
- ............................................................................................................................. ............
- …………………………………………………………………………………………………..…………..….….….
ลงชื่อ....................................................ผู้ขอรับสิทธิ
(....................................................)

หมายเหตุ - ให้ผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษนำเอกสำรหลักฐำน และแบบบันทึกกำรขอรับสิทธิฯ มำยื่น จำนวน ๒ ชุด
- แบบบันทึกให้เข้ำระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสั่งพิมพ์ได้ใช้กระดำษ A๔ สีขำว
- มติกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ถือเป็นที่สุด

