ประกาศกองบัญชาตํารวจนครบาล
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู!มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท,า เพื่อบรรจุเป-นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8
------------------------------------------ดวยสํา นัก งานตํา รวจแหงชาติ ไดมอบหมายให กองบัญ ชาการตํา รวจนครบาล
ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป%นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 11, มาตรา ๕๐
และ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑ4และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ
เป%นขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒ (1) วิธีการคัดเลือก และขอ ๓ การบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เป% น ขาราชการตํ า รวจ กอปรกั บ อนุ มั ติ สํ านั กงานตํ ารวจแหงชาติ ลงวั นที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
ทายหนั งสื อ สํ านั กงานกํ าลั งพล ดวนที่ สุ ด ที่ ๐๐๐๙.๑๖1/1006 ลงวั นที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
และอนุ มั ติ สํ า นั ก งานตํ า รวจแหงชาติ เ พิ่ ม เติ ม ลงวั น ที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ4 พ.ศ. ๒๕๕๘ ทายหนั ง สื อ
กองบั ญ ชาการศึ ก ษา ดวนที่ สุ ด ที่ ๐๐๓๔.๕๒๑/๒๗๕ ลงวั น ที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ4 พ.ศ.๒๕๕๘
ใหกองบัญชาการตํารวจนครบาล ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา เพื่อบรรจุเป%น
นักเรียนนายสิบตํารวจโดยใชวิธีการคัดเลือกจึงประกาศรับสมัคร ดังตอไปนี้
๑. ตําแหน,งและอัตราที่เป3ดรับสมัคร
ตําแหน,ง รองผู!บังคับหมู, ประจํา สถานฝ6กอบรมของสํา นักงานตํารวจแห,งชาติ
โดยไดรับการบรรจุเขารับราชการเป%นขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ขั้น 1
(1,360 บาท) จํานวน 1,๐๐0 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้
1.1 นักเรียนนายสิบตํารวจ ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวน 662 อัตรา
(เฉพาะเพศชาย) ใช!อักษรย,อของสายสอบ คือ นสต.1
1.2 นั กเรี ยนนายสิ บตํ ารวจ ในสั งกั ดกองบั งคั บการตํ ารวจจราจร กองบั ญชาการ
ตํารวจนครบาล จํานวน 240 อัตรา (เฉพาะเพศชาย) ใช!อักษรย,อของสายสอบ คือ จร.2
1.3 นักเรียนนายสิบตํารวจ ในสัง กัด กองบัง คับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
กองรอยที่ 4 กองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวน 98 อัตรา (เฉพาะเพศหญิง) ใช!อักษรย,อของ
สายการสอบ คือ ปจ.3
/โดยผูไดรับคัดเลือก...

-2โดยผู ไดรับ คั ด เลือ กจะตองเขารับ การฝOก อบรมหลั ก สูต รนั กเรีย นนายสิ บตํ ารวจ
ตามที่ กําหนด มี ร ะยะเวลาการฝOกอบรม 1 ปP เมื่ อสําเร็จการฝOก อบรมแลว จะไดรับ การแตงตั้ ง เป% น
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหนง ผูบังคับหมู กลุมสายงานปRองกันปราบปราม
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน,งของผู!ที่จะได!รับการบรรจุและแต,งตั้ง
๒.๑ เป%นบุคคลภายนอก โดยผูสมัครสอบตามขอ 1.1 (สาย นสต.1) และตามขอ 1.2
(สาย จร.2) ตองเป%นเฉพาะเพศชาย สวนผูสมัครตามขอ 1.3 (สาย ปจ.3) ตองเป%นเฉพาะเพศหญิง
๒.๒ มีสถานภาพโสด อายุไมต่ํากวาสิบแปดปBบริบูรณ4 และไมเกินยี่สิบเจ็ดปBบริบูรณ4
นับ ถึง วัน ปUดรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ4 พ.ศ. ๒๕๕8) โดยตองเป%นผูที่เกิดตั้งแต
วันที่ 20 กุมภาพันธ4 พ.ศ. 2531 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ4 พ.ศ. 2540)
๒.๓ รางกาย เพศชาย ตองสูงไมนอยกวา ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไมนอยกวา
๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ตองสูงไมนอยกวา ๑๖0 เซนติเมตร
2.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหาม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท!ายประกาศนี้
๒.๕ เป%นผูสําเร็จการศึกษาไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษา
จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปUดรับสมัคร (วันที่ 19 กุมภาพันธ4 พ.ศ. ๒๕๕8)
๒.๖ คุณวุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัครคัดเลือกดังกลาว ตองเป%นคุณวุฒิการศึกษาที่
ก.ตร. หรือ ก.พ. ไดรับรองไวแลว และถามีวุฒิสูง กวาที่กําหนดจะนํามาอางสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเป% น คุ ณ สมบั ติ แ ทนในการสมั ค รคั ด เลื อ กหรื อ การบรรจุ แ ละแตงตั้ ง เขารั บ ราชการตํ า รวจ
ตามประกาศรับสมัครครั้งนี้มิได
สํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ม, ชั ด เจน เช, น ชื่ อ ประกาศนี ย บั ต รที่ แ ตกต, า งจากประกาศ
รับสมัคร เพื่อประโยชนHของผู!สมัครให!เป-นหน!าที่ของผู!สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
เพื่อขอเอกสารยืนยันว,า สํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได!มีการรับรองหลักสูตร
การเรียนที่เรียนสําเร็จมาว,าเป-นไปตามที่กําหนด ตามข!อ ๒.๕ และ ๒.6
2.7 ไม,รับสมัครสอบผู!ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.7.1 ผู!ที่อยู,ระหว,างการผ,อนผันเข!ารับการตรวจเลือกเพื่อเข!ารับราชการทหาร
หรือผ,อนผันเข!ารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH)
2.7.2 ผู!ที่จะต!องเข!ารับการตรวจเลือกเป-นทหารเกณฑHตามขั้นตอนทางทหาร
ในปB พ.ศ. 2558
2.7.3 ผู!ที่รับราชการเป-นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH) และจะปลด
จากกองประจําการหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
๒.๗.๔ ผู!ที่มีอายุครบเกณฑHเข!ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม,ได!เข!ารับการ
ตรวจเลือกทางทหารตามกําหนด
/สําหรับ...

-3สําหรับผู!ที่สําเร็จการฝ6กวิชาทหารชั้นปBที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู!ที่มีอายุระหว,าง
18 ปB ถึง 20 ปB ซึ่งได!ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล!ว (มีหลักฐานทางทหารเป-น สด.9) ที่จะเข!ารับ
การตรวจเลือกเป-นทหารเกณฑHในปB พ.ศ. 2559 และยังไม,ได!ใช!สิทธิขอผ,อนผันเข!ารับการตรวจเลือก
เพื่อเข!ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได!
ทั้งนี้ สําหรับทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH) ที่จะปลดจากกองประจําการ
(พ!นจากการเป-นทหารเกณฑH) ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให!มีสิทธิสมัครสอบได! เนื่องจาก
ผู! ไ ด! รั บ การคั ด เลื อ กตามประกาศรั บ สมั ค รนี้ จะได! รั บ การบรรจุ เ ป- น ข! า ราชการตํ า รวจ
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป-นต!นไป
2.8 ขาราชการตํารวจที่สมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ จะตองลาออก
จากราชการตํารวจกอนวันสมัคร
2.9 สําหรับผูที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ ไมมีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครนี้
๒.10 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไมรับสมัครสอบ
และไมอนุญาตใหเขาสอบ ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน,วยรับสมัคร และกําหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิธีการสมัคร กองบัญชาการตํารวจนครบาล รับสมัครทางระบบอินเตอร4เน็ต
เว็ บ ไซต4 www.policeadmission.org (เขาระบบอิ น เตอร4 เ น็ ต โดยหามผาน www.google.com)
ตั้งแตวันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ4 พ.ศ. 2558 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว!น วันที่ 19 กุมภาพันธ4 พ.ศ. 2558
(วันสุดทายของการรับสมัคร) จะเปUดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา สวนหนวยที่รับผิดชอบดําเนินการ
คือ ศูนย4ฝOกอบรม กองบัญ ชาการตํารวจนครบาล เลขที่ ๓๒๓ ถนนศรีอยุธ ยา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ทางอินเตอร4เน็ต เว็บไซต4 www.thaimetropolice.com โดยกําหนดให!ผู!สมัครตาม
ประกาศนี้สามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่ง ตามข!อ 1.1 – 1.๓ อนึ่งผู!สมัครตามประกาศของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาลนี้แล!ว จะไม,สามารถสมัครสอบของหน,วยงานอื่นของสํานักงานตํารวจแห,งชาติ
(ประกาศรับสมัครของตํารวจภูธภาค 1 – 9, ศูนยHปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต! (ศชต.)
และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)) ได!อีก ซึ่งอยู,ระหว,างดําเนินการ พร!อมกัน
ในขณะนี้
๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.๑ อานและทําความเขาใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน
การกรอกใบสมัครใหละเอียดครบถวนกอนทําการกรอกใบสมั คร เนื่องจากผูสมั ครหนึ่ ง คนสามารถ
เขาระบบอินเตอร4เน็ตเพื่อสมัครไดเพียงครั้งเดียวและเฉพาะตามประกาศรับสมัครของหนวยใดหนวยหนึ่ง
ของสํ านั กงานตํ า รวจแหงชาติ ซึ่ ง อยู ระหวางดํ าเนิ น การพรอมกั นในขณะนี้ เทานั้ น โดยจะไมมี การ
เปลี่ยนแปลงให
/๓.๒.๒ การเข!า...

-4๓.๒.๒ การเข! า ระบบเพื่ อ การสมั ค รสอบทางอิ น เตอรH เ น็ ต เว็ บ ไซตH
www.policeadmission.org ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (อ,านรายละเอียดตามข!อ 3.2.2 (1) –
(9) ให!เข!าใจชัดเจนก,อนเริ่มสมัคร)
(๑) เขาระบบเพื่ อ อานประกาศรั บ สมั ค รใหเขาใจในสาระสํ า คั ญ
ตามที่กําหนดโดยเฉพาะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต างๆ ของผูสมัคร ๒) คุณวุฒิการศึกษา 3) สายสอบ
ที่ประสงค4สมัครสอบ และใหเตรียมรูปถายหนาตรงครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วเทานั้น หนาตรงไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตา (รู ป ถายสมั ค รเขาเรี ย นหรื อ ทํ า งานเทานั้ น กรณี เ ป% น ขาราชการตํ า รวจใหใชรู ป ถาย
แตงเครื่องแบบตํารวจ) โดยถายไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปUดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป เพื่อใชในการสแกนรูป
ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร4มขอมูลการสมัคร ทั้งนี้ผูสมัครจะตองอานและทําความเขาใจขอความขางตน
ทั้งหมดอยางละเอียดถี่ถวน โดยเฉพาะขั้นตอนการสแกนรูปถายใหถูกตองชัดเจน มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิ
ในการรับสมัครสอบได
(๒) กรณีที่เข!าระบบการสมัครและกรอกแบบฟอรHมข!อมูลการสมัคร
กําหนดให!เลือกสมัครตามประกาศรับสมัครของหน,วยงานต,างๆ (หน,วยที่เป3ดรับสมัครและคัดเลือก
นักเรียนนายสิบตํารวจ ตามผนวก ค. ท!ายประกาศนี้) ในสํานักงานตํารวจแห,งชาติ ตามความต!องการ
และเมื่อสอบได!จะได!รับการบรรจุเป-นนักเรียนนายสิบตํารวจประจําในหน,วยงานนั้น ส,วนการแต,งตั้ง
เป-นข!าราชการตํารวจชั้นประทวนในหน,วยงานใดภายหลังสําเร็จการฝ6กอบรมแล!ว จะเป-นไปตามที่กําหนด
ในข!อ ๑ ของประกาศรับสมัครนี้ โดยต!องเข!าสอบข!อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง
ในพื้นที่ตามที่หน,วยสอบนั้นกําหนด ดังนั้นจึงต!องพิจารณาและตัดสินใจให!ถูกต!อง
(๓) เขาระบบกรอกขอมูลการสมัคร โดยจะตองกรอกใหครบทุกชอง
ตามที่กําหนด ในกรณีที่ไมมีขอมูลกรอกในชองใดใหพิมพ4เครื่องหมายขีด ( )
(๔) สแกนรูปถายของผูสมัครสอบตามขอ (1) ที่เตรียมไว (โดยไมตอง
ใชกระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร4) เขาระบบโดยนําไปวางไวตามที่กําหนดในแบบฟอร4มขอมูลการสมัคร
รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ,ายให!ศึกษาที่หน!าแรกของเว็บไซตHในหมวดการสแกนรูป
(5) ตรวจสอบรูปถายผูสมัครที่สแกนเขาระบบและขอความที่กรอก
ในแบบฟอร4มขอมูลการสมัครใหถูกตองครบถวนกอนสงขอมูลการสมัคร เนื่องจากเมื่อสงขอมูลการสมัคร
ทางระบบอินเตอร4เน็ตแลว จะแกไขขอมูลการสมัครอีกไมได หากขอมูลไมถูกตองหรือรูปถายไมชัดเจน
ถูกตองตามที่กําหนด จะถูกตัดสิทธิในการเขาสอบขอเขียน จึงควรตองกรอกขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง
ทุกอยางดวยตนเอง
(๖) สั่งพิมพ4แบบฟอร4มการชําระเงินที่ธนาคาร ภายหลังดําเนินการ
เขาระบบสงขอมูลการสมัครทันที
/(๗) นําแบบฟอร4ม...

-5(๗) นํ า แบบฟอร4 ม การชํ า ระเงิ น ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน4 เ ตอร4
ธนาคารกรุ ง ไทยทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศภายใน ๓ วั น นั บ จากวั น ที่ ส งขอมู ล การสมั ค รและสั่ ง พิ ม พ4
แบบฟอร4มการชําระเงิน หากพ!นกําหนดอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสมัคร ทั้งนี้ ผูสมัครสอบทุกคน
ตองชําระเงินแยกเป%นสองรายการ ดังนี้ ๑) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 450 บาท ๒) คาบริการอินเตอร4เน็ต
และคาธรรมเนียมธนาคาร จํานวน ๓๐ บาท โดยกําหนดให!ผู!ที่กรอกข!อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท!าย
ของการรับสมัคร (วันที่ 17, 18 และ 19 กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕8) จะชําระเงินได!อย,า งช!าที่สุด
ภายในวั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธH พ.ศ. ๒๕๕8 (วั น ป3 ด รั บ สมั ค ร) ก, อ นเวลาป3 ด รั บ ชํ า ระเงิ น ของ
ธนาคารกรุงไทย (ธนาคารอาจให!บริการป3ดชําระเงินไม,พร!อมกัน) ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณH
เมื่อผู!สมัครได!ชําระเงินที่ธนาคารเรียบร!อย และได!ดําเนินการตามข!อ (๗) และ (๘) ส,วนกําหนดเวลา
ในการสมัครสอบของผู!สมัคร ให!ถือวัน เวลา ที่ชําระเงินที่ธนาคารเป-นเกณฑH
ทั้งนี้ หลังจากสงขอมูลการสมัครตามขอ (5) แลว ใหผูสมัครตรวจสอบ
สถานภาพการสมัค รทางระบบอิ น เตอร4 เน็ ต ไดทั น ที หรื อหลัง จากดํา เนิ น การตามขอ (7) (ชํ าระเงิ น
ที่ธนาคาร) แลวใหตรวจสอบสถานภาพการชําระเงินไดทางระบบอินเตอร4เน็ตเชนเดียวกัน ตั้งแตเวลา
12.00 นาฬิกา ของวันถัดไปหลังจากวันชําระเงิน หากพบว,ามีสถานภาพยังไม,ได!ชําระเงิน ให!รีบติดต,อ
สาขาธนาคารที่ทําการชําระเงินโดยด,วน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธH พ.ศ. 2558 มิฉะนั้นอาจถือว,า
เป-นผู!สละสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้
(8) หลั ง จากชํ า ระเงิ น แลว ๑ วั น (ตั้ ง แตเวลา 12.00 นาฬิ ก า
ของวันถัดจากวันชําระเงิน) ใหเขาระบบอินเตอร4เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ4
ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจําตัวสอบ 9 หลักใหโดยอัตโนมัติ) (รายละเอียด
รหัสประจําตัวสอบ ตามผนวก ง. ท!ายประกาศนี้) โดยใหใชกระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพ4ใบสมัครและ
บัตรประจําตัวสอบ โดยให!นําบัตรประจําตัวสอบไปใช!เป-นหลักฐานในการเข!าสอบข!อเขียนคู,กับบัตร
ประจํ า ตัว ประชาชนหรือ บัต รประจํ า ตัว เจ! า หน! า ที่ ข องรัฐ ส,ว นใบสมั ครให!นํ า มายื่น ภายหลั งจาก
ประกาศรายชื่อผู!สอบผ,านข!อเขียนและให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง ในวันที่รายงานตัวยื่น
หลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยไมตองสงเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหนวยรับสมัครทั้งสิ้น
(9) กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (กอนสอบขอเขียน) ใหเขา
ระบบอิน เตอร4เ น็ต เว็บ ไซต4 www.policeadmission.org แลวเลือ กปุpม พิม พ4ใ บสมัคร โดยกรอก
เลขประจําตัว ประชาชน ๑๓ หลัก และสั่ง พิมพ4บัต รประจําตัว สอบ (ใชกระดาษ A4 สีข าว) ออกมา
เชนเดียวกับตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไมตองกรอกขอมูลใหม ในกรณีเขาระบบอินเตอร4เน็ตและมีปqญหา
ไมสามารถเขาระบบการสมั ค รได หรื อ กรณี มี ปq ญ หาดานการเขาระบบตางๆ ใหเขาเว็ บ ไซต4
www.policeadmission.org แลวเลือกปุpมสารพันปqญหาเพื่อศึกษาขั้นตอนดําเนินการหรืออานคําแนะนํา
/และหาก...

-6และหากไมสามารถเขาระบบอินเตอร4เน็ตเพื่อทําการกรอกขอมูลการสมัครได ใหรีบติดตอเจาหนาที่
ประชาสัมพันธ4ของบริษัท จันวาณิชย4จํากัด หมายเลขโทรศัพท4 0 2635 3304, 0 2635 3320,
0 2635 3352 ระหวางเวลา 08.30 - 17.30 นาฬิกา ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ สวนกรณีที่ไมเขาใจ
ในสาระสํ า คั ญ ของประกาศรั บ สมั ค รใหติ ด ตอ ศู น ย4 ฝO ก อบรม กองบั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล
หมายเลขโทรศัพท4 ๐ ๒๒๘๐ ๓๑๐๐ และ ๐ ๒๒๘๐ ๒๒๘๗
การรับสอบตามประกาศรับสมัครนี้ ไม,มีกรณีการให!สิทธิในการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม
เป-นพิเศษ ตามหนังสือสํานักงานตํารวจแห,งชาติ ที่เกี่ยวข!องกับเรื่องสิทธิได!รับคะแนนเพิ่มเป-นพิเศษ
แต,อย,างใด
การสมั ค รสอบตามขั้ น ตอนข! า งต! น ถื อ ว, า ผู! ส มั ค รเป- น ผู! รั บ รองตนเอง
และรับรองความถูกต!องของข!อมูลที่กรอกในแบบฟอรHมข!อมูลการสมัคร ตามพระราชบัญญัติว,าด!วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู!สมัครกรอกข!อมูลอันเป-นเท็จ จะถือว,าใบสมัครนั้น
ไม, ถู ก ต! อ งตามประกาศในการสมั ครสอบและมี ความผิ ดฐานแจ! งความอั นเป- นเท็ จต, อเจ! าพนั กงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
กรณี ผู! ส มั ค รสอบที่ ไ ด! เ ข! า ระบบและสมั ค รสอบตามประกาศรั บ สมั ค รนี้
เพื่อเจตนาเป-นการทดลองสอบข!อเขียนหรือเจตนาอื่นใด โดยมิได!มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน,ง ตรงตามประกาศรับสมัครกําหนด อาจถือว,าเป-นผู!มีความผิดฐานแจ!งความอันเป-นเท็จ
ต,อเจ!าพนักงานหรืออาจส,อไปในทางร,วมขบวนการกระทําการทุจริตการสอบดังกล,าว
การสมั ค รสอบทางระบบอิ น เตอรH เ น็ ต ถื อ ว, า ผู! ส มั ค รสอบรั บ ทราบและเข! า ใจ
ในประกาศรับสมัครและผนวกท!ายประกาศ และถือว,าผู!สมัครได!รับรองตนเองว,ามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน,งตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ
๓.3 กําหนดการสําคัญที่ควรทราบ
3.3.1 ขอแนะนํ า และการประชาสั ม พั น ธ4 เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ใ นการสอบ
ใหตรวจสอบจากทางอิ น เตอร4 เ น็ ต ทางเว็ บ ไซต4 www.thaimetropolice.com
และ
www.policeadmission.org
๓.3.2 ประกาศรายชื่อผูสมัครใหเขาสอบขอเขียน สถานที่สอบขอเขียน ผังที่นั่งสอบ
ในวั น ที่ 6 มี นาคม พ.ศ. 2558 ทางอิ น เตอร4 เ น็ ต เว็ บไซต4 www.thaimetropolice.com และ
www.policeadmission.org โดยจะตองนั่งสอบขอเขียนในพื้นที่ของหนวยสอบที่ไดสมัครสอบไว
3.3.๓ สอบขอเขียน ในวันอาทิตย4ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.3๐ ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ใหผูมาสอบเขาหองสอบ เวลา 12.00 – 13.15 นาฬิกา เทานั้น)
๓.3.4 ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสม
กั บตํ าแหน ง (รอบสอง) ในวั นที่ 23 มี นาคม พ.ศ. 2558 ทางอิ นเตอร4 เน็ ต เว็ บไซต4
www.thaimetropolice.com และ www.policeadmission.org พรอมกับแจงกําหนดการ วัน เวลา
/สถานที่...

-7สถานที่และรายละเอียดตางๆ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ที่ ศูนย4ฝOกอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ดังนี้
1) รายงานตั ว ยื่ น หลั ก ฐานเอกสารเพิ่ ม เติ ม วั ด ขนาดรางกาย
พิมพ4ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กําหนด รายละเอียด ตามผนวก จ. ท!ายประกาศนี้
๒) ตรวจรางกาย โดยแพทย4โรงพยาบาลตํารวจ รายละเอียดตามผนวก ข.
ท!ายประกาศนี้
3) ประกาศรายชื่อผูไมผานการตรวจรางกาย ในวันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ผูไมผานการตรวจรางกายที่มีเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในหมายเหตุ ผนวก ข. ท!ายประกาศนี้
สามารถอุทธรณ4ผลการตรวจของแพทย4โรงพยาบาลตํารวจได ระหวางวันที่ 4 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ที่ ศูนย4ฝOกอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล
4) สอบสัมภาษณ4
๓.3.5 ประกาศรายชื่อผูไดรับคัด เลือก และผูไดรับคัด เลือกสํารอง ในวัน ที่
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทางอิ นเตอร4 เน็ ต เว็ บไซต4 www.thaimetropolice.com และ
www.policeadmission.org
๔. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผู!สมัครต!องสมัครทางอินเตอรHเน็ต โดยกําหนดให!สมัครได!ตามประกาศรับสมัคร
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาลและสามารถเลือกสมัครสอบได!เพียงหนึ่งสายการสอบและเพียงครั้งเดียว
และในหน,ว ยใดหน,ว ยหนึ ่ง เท,า นั ้น การเปลี ่ย นสายการสอบหรือ หน,ว ยสอบ หรือ ข!อ มูล ใดๆ
ในแบบฟอรH ม ข! อ มู ล การสมั ค รภายหลั ง จากวั น ที่ ส, ง ข! อ มู ล การสมั ค รทางระบบอิ น เตอรH เ น็ ต แล! ว
จะกระทําไม,ได! สําหรับค,าธรรมเนียมสอบจะไม,คืนให!ไม,ว,ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงเป%นหนาที่ของ
ผูสมัค รที่จะตองศึกษาขอมู ลและทําความเขาใจเกี่ย วกับ ประกาศรั บสมัค รคัด เลือกในแตละขั้ น ตอน
ของการสมั ค รใหชั ด เจน เพื่ อ จะไดเตรี ย มความพรอมและปฏิ บั ติ ใ หถู ก ตอง ครบถวนทุ ก ขั้ น ตอน
ตามประกาศนี ้ก อนการสมัค รสอบ นอกจากนี ้แ ลวผู สมัค รตองรับ ผิด ชอบขอความในใบสมัค ร
และรับรองตนเองวาเป%นผูมีคุณสมบัติตางๆ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดการผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมมาดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติตางๆ หรือเอกสารไมถูกตอง
ครบถวนตามที่ประกาศรับสมัครกําหนด จะถูกพิจารณาตัด สิทธิในการเป%น ผูเขารับการคัด เลือกหรือ
ผูไดรับคัดเลือกหรือผูไดรับคัดเลือกสํารองแลวแตกรณี และหากมีกรณีปลอมเอกสาร หรือนําเอาเอกสารปลอม
มาแสดงตอเจาหนาที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาด
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กองบัญชาการตํารวจนครบาลจะดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีสอบขอเขียน เพื่อทดสอบ
ความรูความสามารถ และทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ตามจํานวนที่ผูดําเนินการคัดเลือกกําหนด
รายละเอียดวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดในผนวก ฉ. ท!ายประกาศนี้
๖. เกณฑHการตัดสิน การประกาศรายชื่อผู!ส อบผ,า นข!อเขียนและให!เ ข!า ทดสอบ
ความเหมาะสมกับตําแหน,ง
6.1 เกณฑHการตัดสินในการทดสอบความรู!ความสามารถ โดยการสอบข!อเขียน
และการประกาศรายชื่ อ ผู! ส อบผ, า นข! อ เขี ย นและให! เ ข! า ทดสอบความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน, ง
โดยจะเรี ย งลํ า ดั บ จากผู! ที่ ไ ด! ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมาตามลํ า ดั บ ในกรณี ที่ ค ะแนนรวมเท, า กั น
ให!ผู!ที่ได!คะแนนมากกว,าในแต,ล ะวิชาเรียงตามลํา ดับวิชาที่สอบในผนวก ฉ.ท!ายประกาศนี้ ตั้งแต,
ข!อ ๑.๑ จนถึง ๑.6 เป-นผู!อยู,ในลําดับที่สูงกว,า ถ!ายังได!คะแนนในทุกวิชาเท,ากันอีก ให!ผู!ที่ชําระเงิน
ค, า สมั ค รสอบก, อ นเป- น ผู! ที่ อ ยู, ใ นลํ า ดั บ ที่ สู ง กว, า ถ! า เวลาสมั ค รสอบพร! อ มกั น ให! ใ ช! วิ ธี จั บ ฉลาก
โดยจะประกาศรายชื่ อ ผู! ส อบผ, า นข! อ เขี ย นและให! เ ข! า ทดสอบความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน, ง
(ทดสอบสมรรถภาพทางร,างกาย (ว,ายน้ํา – วิ่ง) สอบสัมภาษณH) ตามที่กําหนดรวม จํานวน ๑,๗๐๐ คน
แยกเป-น
6.1.1 นักเรียนนายสิบตํารวจ สาย นสต.1 จํานวน 1,๑๒๕ คน
6.1.2 นักเรียนนายสิบตํารวจ สาย จร.2
จํานวน ๔๐๘ คน
6.1.3 นักเรียนนายสิบตํารวจ สาย ปจ.3 จํานวน 1๖๗ คน
๖.2 การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง เป%นไปตามที่กําหนด ใน ผนวก ฉ.
ท!ายประกาศนี้ ถาไมผานขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง ถือว,าสอบไม,ผ,าน
ในกรณีที่มีผู!สอบผ,านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง หรือมีคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวข!อง ไม,ครบตามจํานวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร ผู!ดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและอาจจะดําเนินการประกาศรายชื่อผู!ส อบผ,า นข!อเขียนในลํา ดับถัดลงไปตามจํา นวน
ที่ผู!ดําเนินการคัดเลือกกําหนด เพื่อให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,งเพิ่มเติมก็ได!
กรณี ที่ คณะกรรมการ หรื อ คณะอนุ กรรมการ หรือ คณะเจ! า หน!า ที่ ที่ เ กี่ย วข! อ ง
กั บ การดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก เห็ น ว, า ผู! เ ข! า สอบข! อ เขี ย นรายใด มี พ ฤติ ก ารณH อ ยู, ใ นข, า ยต! อ งสงสั ย
ส,อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข!อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดําเนินการโดยวิธีอื่นใด
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-9ตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบข!อเขียนได! และหากสรุปได!ว,าการเข!าสอบของผู!ใดเป-นไปโดยทุจริต
หรือส,อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข!อเขียน หรือในกรณีที่ไม,มาเข!าทดสอบเพิ่มเติมตามกําหนด
จะถูกตัดสิทธิจากการเป-นผู!เข!าสอบและให!หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยจะเรียกร!องสิทธิใดๆ มิได!
ส,วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส,อไปในทางทุจริตการสอบ ไม,ว,าจะเป-น
ในขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข!อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เ กี่ยวข!องกับการคัดเลือกนี้
ให!คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานให!ผู!ดําเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณาว,าจะสมควร
ยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด
ที่เกิดการทุจริตหรือส,อไปในทางทุจริตตามแต,จะเห็นสมควร โดยให!ผู!ดําเนินการคัดเลือกที่ได!รับมอบ
อํานาจจากสํานักงานตํารวจแห,งชาติ รายงานพร!อมมีความเห็นเสนอต,อ ผู!บัญชาการตํารวจแห,งชาติ
เพื่ อ อนุ มั ติ ห ลั ก การให! ย กเลิ ก การสอบแล! ว แต, ก รณี ทั้ ง นี้ ห ากอนุ มั ติ ใ ห! มี ก ารยกเลิ ก การสอบให!
ผู!ดําเนินการคัดเลือกประกาศแจ!งให!ผู!สมัครสอบทราบ
๗. การประกาศรายชื่อผู!ได!รับคัดเลือก
ผูไดรับคัดเลือก จะตองผานการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกที่กําหนด ตามขอ ๕ ทุกขั้นตอน
และเป%นผูที่มีผลการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงตามที่กําหนดอยูในเกณฑ4ผาน โดยจะประกาศ
รายชื่อผูไดรับคัดเลือกจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ4ที่กําหนดในขอ ๖.๑ และ ๖.๒ และจัดทําบัญชี
รายชื่อผูไดรับคัดเลือก โดยเรียงลงมาตามลําดับจนครบตามจํานวนที่ประกาศรับสมัคร จํานวน ๑ บัญชี
และจัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกสํารอง จํานวน ๑ บัญชี เพื่อใชในการคัดเลือกครั้งนี้เทานั้น
ทั้งนี้ คําวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ให!ถือเป-นที่สุด
๘. เงื่อนไขการบรรจุและแต,งตั้ง
๘.๑ สํ า นั ก งานตํ า รวจแหงชาติ ไมประสงค4 ที่ จ ะรั บ โอนผู ไดรั บ คั ด เลื อ กที่ เ ป% น
ขาราชการหรือพนักงานของรัฐ หากสอบไดจะตองลาออกจากหนวยงานสังกัดเดิม เพื่อบรรจุเป%นนักเรียน
นายสิบตํารวจ โดยจะเรียกรองสิทธิใดๆ เป%นพิเศษมิได
๘.๒ การบรรจุและแตงตั้ง การเลือกตําแหนง และการรับอัตราเงินเดือน
๘.๒.๑ ผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการบรรจุเป%นนักเรียนนายสิบตํารวจชัน้ พลตํารวจ
รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.๑ ขั้น ๑ (๑,๓๖๐ บาท) หรือเป%นไปตามระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด ดํารงตําแหนง
รองผูบังคับหมู ประจําสถานฝOกอบรมตํารวจตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด โดยมีระยะเวลา
ฝOกอบรม ๑ ปP
/๘.๒.๒...
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ของการฝOกอบรมมาจัดลําดับในแตละสถานฝOกอบรมเพื่อเขาเลือกตําแหนงตามหนวยงานที่เลือกสมัครสอบ
ตามขอ 1.1 และ 1.3 ในสัง กัดกองบัญ ชาการตํารวจนครบาล หรือตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กํา หนด โดยจะไดรั บ การแตงตั้ ง เป% น ขาราชการตํ า รวจชั้ น ประทวนระดั บ ชั้ น ยศสิ บ ตํ า รวจตรี หรื อ
สิบตํารวจตรีหญิง ดํารงตําแหนงผูบังคับหมู กลุมสายงานปฏิบัติการปRองกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน
ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บาท)
๘.๒.๓ ตามขอ ๘.๒.๑ เมื่อสําเร็จการฝOกอบรมแลว จะนําผลคะแนนการสอบ
ของการฝOกอบรมมาจัดลําดับในแตละสถานฝOกอบรมเพื่อเขาเลือกตําแหนงตามหนวยงานที่เลือกสมัครสอบ
ตามขอ 1.๒ ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล หรือตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด โดยจะ
ไดรับการแตงตั้งเป%นขาราชการตํารวจชั้นประทวนระดับชั้นยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหนงผูบังคับหมู
กลุมสายงานปฏิบัติการปRองกันปราบปราม รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑ ขั้น 19 (10,760 บาท) โดยให
กองบัญชาการตํารวจนครบาล มีคําสั่งใหขาราชการตํารวจปฏิบัติราชการในตําแหนงผูบังคับหมูงานปฏิบัติการ
จราจรตามโครงการพระราชดําริ ๑ - ๓ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจจราจร และเมื่อครบ ๖ เดือน
ใหกองบั ญชาการตํ ารวจนครบาล มี คํ าสั่ งแตงตั้ งนอกวาระประจํ าปP แตงตั้ งขาราชการตํ ารวจดั งกลาว
ไปดํารงตําแหนงผูบังคับหมูงานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ ๑ - ๓ กองกํากับการ ๖ กองบังคับการ
ตํารวจจราจร
๘.๓ กรณีมีผูสละสิทธิในการบรรจุเป%นนักเรียนนายสิบตํารวจหรือไมมารายงานตัว
เพื่ อรั บการบรรจุ ต ามระยะเวลาที่ผู ดํา เนิ น การคัด เลื อกกํา หนด หรือ ในกรณีเ ป%น ผูมี คุณ สมบัติ ทั่ว ไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หรือกรณีอื่นใดไมครบถวนตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร
หรือ กฎ ระเบีย บ หรื อขอบั ง คั บที่ เกี่ ยวของ ภายหลั ง จากที่ป ระกาศรายชื่อ เป% น ผู ไดรับ คัด เลื อกหรื อ
ผูไดรับคัดเลือกสํารอง จะเลื่อนผูที่ไดรับคัดเลือกในลําดับสํารองตามลําดับมาทดแทนจนครบจํานวน
และเมื่อมีคําสั่งบรรจุเป%น ขาราชการตํารวจ (นักเรียนนายสิบตํารวจ) แลว ยัง มีผูสละสิทธิห รือมีเหตุ
ไมอาจเขาปฏิ บัติ ห นาที่ไ ดอีก แลวแตกรณี จะไมเลื่ อ นผู ไดรั บคั ด เลื อกในลํ าดั บ สํา รองมาทดแทนอี ก
และถือเป%นการเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
๘.4 การดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติที่เกี่ยวของกอนการบรรจุ
เขารับราชการตํารวจ ตองใชระยะเวลาไมนอยกวา 80 วัน แตเพื่อสิทธิประโยชน4ของผูสอบไดในภาพรวม
ในการไดเขารับราชการตํารวจโดยเร็ว จึงกําหนดใหดําเนินการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร คุณสมบัติอื่น
ที่เกี่ยวของควบคูไปกับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการตํารวจแลวแตกรณี และหากปรากฏภายหลังวา
ผูไดรับคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หรือกรณีอื่นใดไมครบถวน
/ตรงตามประกาศ…

-๑๑ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รหรื อ ไมถู ก ตองตามกฎ ระเบี ย บ หรื อ ขอบั ง คั บ ที่ กํ า หนด จะถื อ วาเป% น
ผูขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากไดรับการบรรจุเป%นนักเรียนนายสิบตํารวจ
หรือไดรับการแตงตั้งไปแลว จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการโดยตนสังกัด
๙. ข!อปฏิบัติ
๙.๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการคัดเลือก
ในรูปคณะกรรมการทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความรูความสามารถ ความเสมอภาค และความเป%นธรรม
สําหรับขั้นตอนการดําเนินการสอบไดกําหนดไวอยางรัดกุม ไมมีผูใดสามารถใหความชวยเหลือใหสอบได
อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย4สินใหแกผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหสอบไดโดยเด็ดขาด หากพบเห็น
การกระทําที่เกี่ยวของกับการทุจริตหรือทราบวามีผูใดกระทําการทุจริตดังกลาว ใหรีบแจง ศูนย4ฝOกอบรม
กองบัญชาการตํารวจนครบาล หมายเลขโทรศัพท4 ๐ ๒๒๘๐ ๓๑๐๐ และ ๐ ๒๒๘๐ ๒๒๘๗ เพื่อจะได
ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย สวนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะหารือเพื่อเสริมสรางความเขาใจในการ
ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กครั้ ง นี้ ใหติ ด ตอสอบถามไดโดยตรงที่ ผู กํ า กั บ การ ศู น ย4 ฝO ก อบรม
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 08 ๑๖๒๒ ๐๗๔๘
ทั้งนี้ ผู!สมัครคัดเลือกที่ทุจริตการสอบหรือมีส,วนเกี่ยวข!องกับการทุจริตการสอบ
เข!ารับราชการมาก,อนหรือในครั้งนี้ จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม,สามารถสมัครเข!ารับราชการตํารวจ
หรือเข!ารับราชการอื่นใดได!อีกตลอดไป
๙.2 ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบขอเขี ย นเป% น ไปตามผนวก ช. ท! า ยประกาศนี้
และหากตรวจพบว,าผู!ใดปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไม,ว,าจะด!วยวิธีการใดก็ตาม จะถูกตัดสิทธิจาก
การเข! า สอบหรื อ จะถื อ ว, า สอบไม, ผ, า นทุ ก ขั้ น ตอนแล! ว แต, ก รณี และหากมี ผู! ทุ จ ริ ต ในการสอบ
จะดําเนินการทางกฎหมายกับผู!ที่เกี่ยวข!องทุกคน
๙.3 ดวยปรากฏวาในการสอบขอเขียนครั้งที่ผานมา มีผูระบายรหัสชุด ขอสอบ
ในกระดาษคําตอบผิดพลาดเป%นจํานวนมาก ทําใหเสียสิทธิในการสอบ จึงใหระมัดระวังและตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดขอสอบใหถูกตอง ตามรายละเอียดและตัวอยางในผนวก ช. ท!ายประกาศนี้
๙.4 ประกาศตาง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ซึ่ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ค รั้ ง นี้ จ ะ ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ ท า ง อิ น เ ต อ ร4 เ น็ ต เ ว็ บ ไ ซ ต4
www.thaimetropolice.com และwww.policeadmission.org รวมทั้งจะปUดประกาศไวบริเวณสถานที่
ตามขอ ๓.๑ จึงเป%นหนาที่ของผูสมัครที่จะตองสนใจติดตามและปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศที่กําหนด
จะอางวาไมทราบประกาศในภายหลังมิได
/สําหรับผู!สมัคร…

-๑๒สําหรับผู!สมัครคัดเลือกที่ประสงคHจะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใดให!ยื่นคําขอ
เพื่อขอทราบผลการสอบได!ภายในเวลา 15 วัน นับแต,วันประกาศผลการสอบในแต,ละขั้นตอนเป-นต!นไป
กรณีที่มีผู!ส มัครคัดเลือกหรือผู!ใดประสงคHจะโต!แย!งประกาศรับสมัคร ให!ยื่นคํา
โต!แย!งได!ที่ ศูนยHฝ6กอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต,วันประกาศ
เป-นต!นไป หากพ!นกําหนดไม,มีผู!หนึ่งผู!ใดจะใช!สิทธิในการโต!แย!งดังกล,าว ถือว,ายอมรับในข!อกําหนด
และเงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ4 พ.ศ. ๒๕๕8

พลตํารวจโท
( ศรีวราห4 รังสิพราหมณกุล )
ผูบัญชาการตํารวจนครบาล

ผนวก ก.
หนา ๑ ใน ๒ หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------ผู!สมัครสอบที่จะได!รับการบรรจุและแต,งตั้งต!องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม,มีลักษณะต!องห!ามตามที่กําหนด
ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. เป%นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย4ทรงเป%นประมุข
๓. ไมเป% น ขาราชการการเมื อ ง ผู ดํา รงตํา แหนงทางการเมือ ง สมาชิ ก สภาทองถิ่ น
หรือผูบริหารทองถิ่น
๔. ไมเป%นผูดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
๕. ไมเป% น ผู อยู ในระหวางถู ก สั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตติ ํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๖. ไมเป%นผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
๗. ไมเป%นบุคคลลมละลาย
๘. ไมเป%นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเป%นโทษสําหรับ
ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙. ไมเป% น ผู เคยถู ก ลงโทษใหออก หรื อปลดออก หรือ ไลออกจากรัฐ วิ ส าหกิ จหรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ
1๐. ไมเป%นผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอืน่
๑๑. ไมเป%นผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๑๒. ไมเป%นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๑๓. ถาเป%นผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตที่ใชกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ตองลงบัญชี
ทหารกองเกิน (ตามเกณฑ4อายุที่กําหนด) ตามกฎหมายนั้นแลว
ไม,รับสมัครสอบผู!ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
1. ผู!ที่อยู,ระหว,างการผ,อนผันเข!ารับการตรวจเลือกเพื่อเข!ารับราชการทหาร
หรือผ,อนผันเข!ารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH)
2. ผู!ที่จะต!องเข!ารับการตรวจเลือกเป-นทหารเกณฑHตามขั้นตอนทางทหาร
ในปB พ.ศ. 2558
3. ผู!ที่รับราชการเป-นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH) และจะปลดจาก
กองประจําการหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
๔. ผู!ที่มีอายุครบเกณฑHเข!ารับการตรวจเลือกทางทหารทีไ่ ม,ได!เข!ารับการตรวจ
เลือกทางทหารตามกําหนด
/3) ผูที่มีผลการ…

ผนวก ก.
หนา 2 ใน ๒ หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------สําหรับผู!ที่สําเร็จการฝ6กวิชาทหารชั้นปBที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู!ที่มีอายุระหว,าง
18 ปB ถึง 20 ปB ซึ่งได!ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล!ว (มีหลักฐานทางทหารเป-น สด.9) ที่จะเข!ารับ
การตรวจเลือกเป-นทหารเกณฑHในปB พ.ศ. 2559 และยังไม,ได!ใช!สิทธิขอผ,อนผันเข!ารับการตรวจเลือก
เพื่อเข!ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได!
ทั้งนี้ สําหรับทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑH) ที่จะปลดจากกองประจําการ
(พ!นจากการเป-นทหารเกณฑH) ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให!มีสิทธิสมัครสอบได! เนื่องจาก
ผู! ไ ด! รั บ การคั ด เลื อ กตามประกาศรั บ สมั ค รนี้ จะได! รั บ การบรรจุ เ ป- น ข! า ราชการตํ า รวจในวั น ที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป-นต!นไป
๑๔. ไมเป%นผูมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑๕. ไมเป%นผูมีตาบอดสี
๑๖. ไมเป%นผูมีแผลเป%น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต4 ที่สวนตาง ๆ ของรางกาย
ซึ่งมีขนาดใหญหรือมากจนแลดูนาเกลียด
๑๗. ไมเป%นโรคหรืออาการใด ตามผนวก ข. ท!ายประกาศนี้
หมายเหตุ

1. ผลการตรวจร,างกายของคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเป-นที่สุด
2. กรณีผู!มีสิทธิเข!ารับการพิมพHลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา จะต!อง
ชําระเงินตามที่ส,วนราชการที่เกี่ยวข!องกําหนด เป-นจํานวนเงิน 100 บาท และกรณี
ที่มีสิทธิเข!ารับการตรวจร,างกายและทดสอบสุขภาพจิต จะต!องชําระเงินตามที่ส,วนราชการ
ที่เกี่ยวข!องกําหนด (เป-นเงินจํานวนไม,เกิน 1,800 บาท) โดยทั้งสองกรณี จะไม,มีสิทธิ
เรียกเงินคืนไม,ว,ากรณีใดๆ

--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พันตํารวจเอก
( อุเทน นุยพิน )
ผูกํากับการ ศูนย4ฝOกอบรม
กองบัญชาการตํารวจนครบาล

ผนวก ข.
หนา 1 ใน 9 หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------ผู!สมัครสอบต!องไม,เป-นโรคหรืออาการ ดังนี้
๑. ร,างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหนาผิดรูปจนดูนาเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตตาง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝPปาก หรือ จมูก เชน ปาก หรือ จมูกแหวง
ริมฝPปากแบะ เชิด หรือหุบไมลงจนนาเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน
๑.๔ แขนขา
๑.๔.๑ ยาวไมเทากันหรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัดเจน
๑.๔.๒ โคงเขาหรือโคงออก
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเทา
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิว้ มือหรือนิ้วเทาดวน
๑.๕.๓ นิว้ มือหรือนิ้วเทา มีจาํ นวนมากกวาหรือนอยกวาปกติ
๑.๕.๔ นิว้ บิดเกและทํางานไมถนัด
๑.๕.๕ ชองระหวางนิว้ มือหรือนิ้วเทาติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเทาผิดรูปจนดูนาเกลียด
๒. กระดูกและกล!ามเนื้อ
๒.๑ ขอเคลื่อนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะทีต่ ิดตอกับขอนัน้ ใชการไมได
๒.๒ ขอหลวมหลุดบอย ๆ
๒.๓ ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกลามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอน
๒.๖ เทาปุก ( CLUB FOOT )
๒.๗ กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS )
๒.๘ กระดูกหัก ตอไมติด หรือติดแลวแตมีความพิการผิดรูป
๒.๙ กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเหี่ยวลีบ

/๓. ผิวหนัง …
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-------------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป%นที่นารังเกียจแกผูอื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากตอการรักษา
๓.๓ เนือ้ งอก (NEOPLASM) ทีห่ นา มีขนาดวัดเสนผาศูนย4กลางตัง้ แตหาเซนติเมตรขึน้ ไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตาเหลจนปรากฏเห็นไดชัด
๔.๒ ตอกระจก
๔.๓ แผลเป%นทีต่ าหรือกระจกตาดําขุน จนสามารถตรวจพบไดดวยตาเปลา
๔.๔ ลูกตาสั่น
๔.๕ หนังตาตก หรือหนังตามวนออกนอก หรือหนังตามวนเขาใน
๔.๖ หนังตาแหวงจนเสียรูป
๔.๗ หนังตาปUดไมสนิท
๔.๘ ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ตอเนื้องอกเขาไปในลูกตาดําเกินกวาหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นไดชัดแลดูนาเกลียด
๔.๑๑ ตอหิน
๔.๑๒ ชองหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กวางไมเทากันจนดูนาเกลียด
๔.๑๓ เคยผาตัดกระดูกมาสตอยด4ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไมไดยินตามปกติพิกดั
๔.๑๕ แกวหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเสนผาศูนย4กลาง
๔.๑๖ หูน้ําหนวกมีหนองเรือ้ รัง
๕. ฟ`น
๕.๑ ฟqนผุมากหลายซี่มองเห็นไดอยางชัดเจน
๕.๒ มีรากฟqนเหลืออยูในชองปากมากกวาสามซี่
๕.๓ ไมมีฟqนเกินกวาหาซี่ เวนแตใสฟqนปลอมแทนทีเ่ รียบรอยแลว
๕.๔ เป%นโรคปริทันต4จนเห็นลักษณะอาการไดชัดเจน
๕.๕ การขบฟqนผิดปกติอยางมากจนขัดตอการเคี้ยวอาหารหรือทําใหรูปลักษณ4ของใบหนา
เปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด
/๖. ระบบหัวใจ ...
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-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเตนเร็วกวาหนึ่งรอยสิบครั้งตอนาที หรือชากวาสี่สิบหาครั้งตอนาที หรือมี เอ.วี.บลอค
( A.V.BLOCK ) หรือเตนผิดปกติชนิดออร4คิวลาร4ไฟบริลเลชั่น หรือออร4คิวลาร4 ฟลัตเตอร4
๖.๒ ความดันเลือดสูงกวา ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิการแตกําเนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคัง่
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รัว่ /ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ
๖.๙ หลอดเลือดดําขอดอยูที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป%นมากจนเห็นไดชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโปpงพอง
๗.๓ มีนา้ํ หรือหนอง หรือลม ในชองเยือ่ หุมปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
8. ระบบทางเดินอาหาร
8.1 ตับหรือมามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใชมือคลํา
8.2 ตับแข็ง
8.3 ฝPที่ตบั
8.4 ดีซาน
8.5 ทองมาน
8.6 รูแผลเรื้อรังจากฟPสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหนาทอง
8.7 ไสเลือ่ นทุกชนิด
8.8 ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นไดชัด
8.9 ทวารหนักอักเสบ หรือสวนสุดทายของลําไสปลิน้ ออกมานอกทวารหนัก
8.10 ฝPคัณฑสูตร
/๙. ระบบทางเดิน ...
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-------------------------------------------๙. ระบบทางเดินป`สสาวะ อวัยวะสืบพันธุH รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหยอน หรือพอง
๙.๒ นิว่ ที่ไตหรือทอไต
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
๙.๔ ถุงน้ําที่ลกู อัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือทออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝqงมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุมปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไมลงถุง ยกเวนจะไดรับการผาตัดรักษามาแลว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสาทอยางรุนแรง
๑๐.๓ เป%นใบ หรือพูดไมชัด หรือพูดติดอาง
๑๐.๔ ปqญญาออนหรือภาวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลือ่ นไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป%นพิษ ( THYROTOXICOSIS )
๑๑.๒ โรคเกŠาท4
๑๑.๓ โรคอวนพีจากตอมไทรอยด4ผดิ ปกติ ( MYXEDEMA )
๑๑.๔ เบาหวาน
๑๑.๕ รางกายโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอวนพี ( OBESITY ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย ( BODY MASS INDEX )
ตัง้ แตสามสิบหากิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะกอกําเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD
FORMING ORGANS ) ผิดปกติอยางถาวร และอาจเป%นอันตราย

/๑๑.๘ โรคติดเชือ้ ...
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-------------------------------------------๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป%นที่นารังเกียจแกสังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได
๑๑.๘.๕ โรคเอดส4
๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไมรายที่มีขนาดใหญ
๑๑.๙.๒ เนื้องอกรายไมวาจะเป%นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให!โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู,ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจ
เห็นว,าไม,ควรเป-นข!าราชการตํารวจ
หมายเหตุ
1. โรคหรืออาการดังกล,าวตาม ผนวก ข. ข!อ 1 - 14 และรายละเอียดที่เกี่ยวข!อง
เป-นไปตามที่คณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจ เป-นผู!กําหนดตามกฎ ก.ตร. ว,าด!วยคุณสมบัติ
และลักษณะต!องห!ามของการเป-นข!าราชการตํารวจ พ.ศ. 2547
2. การตรวจร,างกายจากคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจ ผู!ที่ไม,เป-นโรคหรือ
อาการตามที่ กํ า หนดไว! ถื อ ว, า ผ, า น ผู! ที่ เ ป- น โรคหรื อ อาการตามที่ กํ า หนดไว! ถื อ ว, า ไม, ผ, า น และ
ผลการตรวจร,างกายจากคณะกรรมการแพทยHนี้ให!ถือเป-นที่สุด
3. กรณีผู!ส มัครสอบที่จะมาเข!า รับการตรวจร,า งกายตามกํา หนดและเป-นผู!ที่เ คยมี
ประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ข. มาก,อนและหายเป-นปกติแล!ว
ก,อนถึงกําหนดการตรวจร,างกายของคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจตามการสอบแข,งขันครั้งนี้
ให!นําประวัติและใบรับรองแพทยHเกี่ยวกับการรักษาที่หายเป-นปกติดังกล,าว มายื่นในวันรายงานตัว
เข!าตรวจร,างกาย เพื่อให!ผลการวินิจฉัย การตรวจโรคหรืออาการตามกําหนดเป-นไปโดยถูกต!องและ
เพื่อเป-นการรักษาสิทธิประโยชนHของผู!สมัครสอบเอง
4. สําหรับผู!ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณHผลการตรวจร,า งกายให!ดํา เนินการยื่นอุทธรณHไ ด!
ภายในระยะเวลาที่ก ารประกาศรายชื่อ ผู!ไ ม,ผ,า นการตรวจร,า งกายกํา หนดไว!เ ท,า นั้น (ตามข!อ
3.4.5 3)) โดยคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจจะรับเรื่องอุทธรณHเฉพาะกรณีผู!สมัครสอบที่มี
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการดังกล,าวที่หายเป-นปกติแล!ว ก,อนถึงกําหนดตรวจ
ร,างกายตามข!อ 3 แต,ไม,ได!นํามายื่นในขั้นตอนการตรวจร,างกาย เท,านั้น ส,วนกรณีที่คณะกรรมการ
แพทยHโรงพยาบาลตํารวจจะเรียกตัว ผู!อุทธรณHมาตรวจเพิ่มเติมหรือไม, เป-นอํานาจของคณะกรรมการ
แพทยHเป-นผู!พิจารณาแล!วแต,กรณี
5. คณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาลตํารวจ ไม,รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทยH
อื่นใดและไม,รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทยHโ รงพยาบาลตํา รวจเป- น
ผู!ตรวจในช,วงที่หน,วยสอบกําหนดระยะเวลาไว!ในการตรวจร,างกายของการคัดเลือกครั้งนี้
/6. รายละเอียด...
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-------------------------------------------6. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร,างกายเพิ่มเติมคณะกรรมการแพทยHโรงพยาบาล
ตํารวจ ในข!อ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 และ 11
๑. ร,างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
1.1 ศีรษะและหนาผิดรูปดูจนนาเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตตาง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝPปาก หรือ จมูก
เชน ปาก หรือ จมูกแหวง ริมฝPปากแบะ เชิด หรือหุบไมลง
- รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน
- การขยับของคอหรือไหล หากเป%นนอยขยับไดปกติ ใหถือวา ผ,าน
- หากเป%นมาก เห็นชัดเจนและขยับไดไมเต็มที่ กม เงย หมุนเอียงคอ
ขยับไหลยกไดไมสุด เกาหลังไดไมถึงกลางหลัง ใหถือวา ไม,ผ,าน
๑.๔ แขน ขา
๑.๔.๑ ยาวไมเทากันหรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัดเจน
- ขายาวไมเทากัน หางกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด
วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุมดานในทั้ง ๒ ขาง ตองนอนตัวตรง
ไมบิดเอียง
- แขนยาวไมเทากัน หางกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก
กระดู กหั วไหล (Acromion) ถึ งปลายนิ้ วกลาง ขณะที่ ข อไหลหุ บเขา
และขออื่นอยูในทากลาง (Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โคงเขาหรือโคงออก
- เขาโคงออก เขาโกง ประมาณความกวาง ๔ นิ้ ว มื อ
(7 - 8 เซนติเมตร) ยืนตรง ฝpามือ ๔ นิ้ว สอดผานได
- เขาชิด ปลายเทาจะหาง ( Valgus Knee ) หากหางกัน
เกิน ๔ นิ้วมือ (7 - 8 เซนติเมตร) ที่ตาตุมดานใน
- แขนคอก ( Cubitus Varus )
1.4.3 บิดเก
๑.๕ มือหรือเทา
๑.๕.๑ บิดเก
- โดยดูจากการทํางานของมือและเทา มือกําแบ
กระดกขอมือ ทําวันทยหัตถ4ไมได

/๑.๕.๒ ...

ผนวก ข.
หนา 7 ใน 9 หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------๑.๕.2 นิ้วมือหรือนิว้ เทาดวน
๑.๕.3 นิ้วมือหรือนิว้ เทา มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทํางานไมถนัด
- โดยดูจากการทํางานของมือและเทา มือกําแบ กระดก
ขอมือ ทําวันทยหัตถ4ไมได
๑.๕.5 ชองระหวางนิ้วมือหรือนิว้ เทาติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเทาผิดรูป
- กรณีเดินแบะอยางหนึ่ง และเทาแบนไมมีอุงเทา
ซึ่งเป%นแบบติดแข็ง (Rigid type) หรือแบบยืดหยุนขั้นรุนแรง
(Severe Flexible type) พิสูจน4โดยการพิมพ4รอยเทา และ/หรือ
ฟUล4มเอกซเรย4
๒. กระดูกและกล!ามเนื้อ
๒.1 ขอเคลื่อนไหวไมสะดวกจนทําใหอวัยวะที่ติดตอกับขอนั้นใชการไมได
2.2 ขอหลวมหลุดบอยๆ
2.3 ขออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
2.4 คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกลามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอน
- Scoliosis ใชการยืน กมตัว ใหลําตัวขนานกับพื้น แลวดูวาหลังบิดนูน
ขึ้นผิดปกติหรือไม
- กรณีเอกซเรย4 หากพบ Scoliosis ใหถือวาไม,ผา, น
2.6 เทาปุก (CLUB FOOT)
2.7 กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
2.8 กระดูกหัก ตอไมติด หรือติดแลวแตมีความพิการผิดรูป
2.9 กลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งเหี่ยวลีบ
3. ผิวหนัง
3.1 โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป%นที่นารังเกียจแกผูอื่น
- รวมถึงเนือ้ งอกเล็กๆ เป%นปุpมๆ ที่ผวิ หนัง (MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM)
- กรณีแผลเป%น (คีลอยด4) หรือปาน ตามสวนตางๆ ของรางกาย
มีขนาดเกิน 16 ตารางเซนติเมตร

/๓.๒ แผลเรื้อรัง...

ผนวก ข.
หนา ๘ ใน 9 หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕8
-------------------------------------------3.2 แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากตอการรักษา
3.3 เนือ้ งอก (NEOPLASM) ที่หนา มีขนาดวัดเสนผาศูนย4กลางตัง้ แต
หาเซนติเมตรขึน้ ไป
3.4 คนเผือก
4. ตา หู คอ จมูก
4.4 ลูกตาสั่น (Nystagmus)
4.10 ตาโปนจนเห็นไดชัด
๔.๑๒ ชองหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กวางไมเทากันและความ
กวางตางกันมาก
5. ฟ`น
5.1 ฟqนผุมากหลายซี่มองเห็นไดอยางชัดเจน
- ฟqนผุตั้งแต 5 ซีข่ ึ้นไป
๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเตนเร็วกวา ๑๑๐ ( หนึง่ รอยสิบ ) ครั้งตอนาที หรือชากวา ๔๕
( สี่สิบหา ) ครั้งตอนาที หรือมี เอ.วี.บล็อค ( AV Block ) หรือเตนผิดปกติชนิด
เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร4
6.3 ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ซึ่งบงชี้วามีโรคหรือพยาธิสภาพทางหัวใจรวมดวย
๗. ระบบหายใจ
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ใหอยูในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แพทย4ของโรงพยาบาลตํารวจ
๙. ระบบทางเดินป`สสาวะ อวัยวะสืบพันธุH รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหยอน หรือพอง
- ผลการตรวจปqสสาวะมีไขขาว (ALBUMIN) หรือน้ําตาล
๙.๘ ฝqงมุกที่อวัยวะเพศ
- รวมถึงฉีดหรือทําสิง่ ผิดธรรมชาติทอี่ วัยวะเพศ
- ใหรวมถึงการฉีดสารน้ํามันหรือสารสังเคราะห4อื่นใด เขาไปในอวัยวะ
อื่นใดในรางกาย
/๙.๙ หนังหุม...

ผนวก ข.
หนา ๙ ใน 9 หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕๘
-------------------------------------------๙.๙ หนังหุมปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเว!น จะไดรับการผาตัดรักษามาแลว
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป%นพิษ ( Thyrotoxicosis )
- ใหใชการตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไมจําเป%นตอง
เจาะ Thyroid Function Test เวนแตหากอาการไมครบ ใหยืนยัน
ผลการวินิจฉัยดวยการเจาะ Thyroid Function Test ได
๑๑.๓ โรคอวนพีจากตอมไทรอยด4ผิดปกติ ( MYXEDEMA )
- รวมถึงเตานมผิดปกติในผูชาย ( Gynecomastia ) และความ
ผิดปกติตางๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร4โมนทางรางกาย
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะกอกําเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD
AND BLOOD FORMING ORGANS ) ผิดปกติอยางถาวร และอาจเป%น
อันตราย
- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินนอยกวา 9 g / dl ใน
ผูหญิงและนอยกวา 10 g / dl ในผูชาย หรือ
- ความสมบูรณ4ของเม็ดเลือดแดง ( CBC ) พบความผิดปกติของ
ลักษณะเม็ดเลือดแดง ( Abnormal Red Blood Cell Morphology)
ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) นอยกวา 60 fl ทั้งนี้ใหอยูในการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการแพทย4โรงพยาบาลตํารวจ
--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พันตํารวจเอก
( อุเทน นุยพิน )
ผูกํากับการ ศูนย4ฝOกอบรม
กองบัญชาการตํารวจนครบาล

ผนวก ค.
หนา ๑ ใน 2 หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕๘
-------------------------------------------หน,วยที่เป3ดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข!าเป-นนักเรียนนายสิบตํารวจ
1) ตํารวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู 2 ตําบลหนองยาว
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หมายเลขโทรศัพท4 0-3622-5225 www.p1.police.go.th
2) ตํารวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู 8 ตําบลบานสวน
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมายเลขโทรศัพท4 0-3827-8200-2 www. police.p2.go.th
และ www.trainingcenter2.com
3) ตํารวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู 13 ถนนสุรนารายณ4
ตํา บลจอหอ อํ า เภอเมือ ง จั ง หวัด นครราชสี มา 30310 หมายเลขโทรศั พท4 0-4437-1388 - 9
www.ppr3.go.th
4) ตํารวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู 14 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 หมายเลขโทรศัพท4 0-4323-6672, 0-43245932 www.police4.go.th
5) ตํารวจภูธรภาค 5 ที่ ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 เลขที่ 145 หมู 13 ถนนลําปาง-เชียงใหม
ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท4 0-5482-9882, 0-54829600 www.police5.go.th/training
6) ตํ า รวจภู ธ รภาค 6 ที่ ศู นยH ฝ6 ก อบรมตํ า รวจภู ธรภาค 6 เลขที่ 837 หมู 10 ตํ า บล
นครสวรรค4ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค4 60000 หมายเลขโทรศัพท4 0-5622-1201 - 5
www.police6.go.th
7) ตํารวจภูธรภาค 7 ที่ ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109 ถนนขางวัง ตําบล
พระปฐมเจดี ย4 อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม 73000 หมายเลขโทรศั พ ท4 0-3425-4312
www.police7.go.th
8) ตํารวจภูธรภาค 8 ที่ ศูนยHฝ6กอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู 3 ถนนพอขุนทะเล
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร4ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท4 0-7740-542๓-๕
http://school8.education.police.go.th
9) ตํารวจภูธรภาค 9 ที่ กองบังคับการอํานวยการ ถนนแหลงพระราม อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000 หมายเลขโทรศัพท4 0-7431-1161, 0-7431-1146 www.p9.police.go.th

/10) ศูนยHปฏิบัติการ…

ผนวก ค.
หนา 2 ใน 2 หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------10) ศูนยHปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต! ที่ ศูนยHฝ6กอบรม ศูนยHปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต! 53 ถนนสุขยางค4 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท4
0-7320-3690 www.sochoto.police.go.th
11) กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ ศูนยHฝ6กอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 323
ถนนศรี อยุ ธยา แขวงดุ สิ ต ก รุ ง เ ท พ ฯ 10300 หมายเลขโทรศั พท4 0-2280-๓ ๑ ๐ ๐
www.thaimetropolice.com
๑2) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เลขที่ 1279 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 หมายเลขโทรศัพท4 0-2279-8250-9, 0-279-9520-34, 0-2278-8000 www.bpp.go.th
--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พันตํารวจเอก
( อุเทน นุยพิน )
ผูกํากับการ ศูนย4ฝOกอบรม
กองบัญชาการตํารวจนครบาล

พผนวก ง.
หนา 1 ใน 1 หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕๘
-------------------------------------------รายละเอียดการให!รหัสประจําตัวสอบแก,ผู!สมัครสอบ

หน,วยสอบ
ภ.๑
ภ.๒
ภ.๓
ภ.๔
ภ.๕
ภ.๖
ภ.๗
ภ.๘
ภ.๙
ศชต.
บช.น.
บช.ตชด.

รหัสหน,วยสอบ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

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

หมายเหตุ

ตัวอย,าง รหัสประจําตัวสอบ (รหัสประจําตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป%น เลข ๒ หลักแรก คือ หนวยสอบ
เลขหลักที่ ๓ – ๔ คือ รหัสสายสอบ และเลข ๕ หลักหลัง คือ จํานวนผูสมัครสอบ)

110202004

030100001

120401015

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

--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พันตํารวจเอก
( อุเทน นุยพิน )
ผูกํากับการ ศูนย4ฝOกอบรม
กองบัญชาการตํารวจนครบาล

ผนวก จ.
หนา ๑ ใน 2 หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕๘
-------------------------------------------เอกสารฉบั บ จริ ง และหลั ก ฐานต, า งๆ ที่ ผู! ไ ด! รั บ การประกาศรายชื่ อ เป- น ผู! ส อบผ, า นข! อ เขี ย นและ
ให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง (รอบสอง) ต!องนํามาแสดงและยื่นกับเจ!าหน!าที่ ดังนี้
๑. ใบสมั ค ร (สั่ ง พิ ม พ4 แ บบใบสมั ค รตนเองจากระบบอิ น เตอร4 เ น็ ต ) ในการรั บ สมั ค ร
และคัดเลือกตามประกาศนี้ และลงลายมือชื่อในชองที่กําหนด (ฉบับจริง)
๒. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมหมดอายุ) พรอมสําเนา
จํานวน ๓ ฉบับ
๓. ทะเบียนบานฉบับปqจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใชแทนทะเบียนบานตามที่ทางราชการออกให
พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๔. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยตองมีขอความ
ระบุ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษานั้ น ๆ ภายในวั น ปU ด รั บ สมั ค ร
พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๕. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ และหากเป%น
ภาษาตางประเทศใหแปลเป%นภาษาไทยดวยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สําเร็จก็ได จํานวน ๓ ฉบับ
6. หลักฐานทางทหารอยางใดอยางหนึ่ง พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
6.๑ ทหารกองหนุน ใหใชสมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใชประกอบกับสมุด
ประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตใหลาระหวางรอรับ สด.๘
6.๒ ทหารกองเกินที่ผานการตรวจเลือกตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ใหใชใบรับรองผลการตรวจเลื อกทหารกองเกิ น เขารับ ราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓)
สําหรับผูที่ยังไมไดเขารับการตรวจเลือก (อายุยังไมถึง 21 ปP) ใหใชใบสําคัญ (แบบ สด.๙) สวนผูที่ไดใชสิทธิ
ผอนผันแลวหรืออยูระหวางการผอนผันเขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับราชการทหาร ไม,รับสมัครสอบ
6.๓ ผูสําเร็จการศึกษาวิชาทหารชัน้ ปPที่ ๓ ขึน้ ไป ใหใชหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
6.๓.๑ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใชประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือ
6.๓.๒ หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงวาไดสําเร็จการฝOกวิชาทหาร
ชั้นปPที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีห ลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป%น ทหารกองประจําการและเลขเครื่องหมาย
แสดงวาไดปลดเป%นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสําคัญนั้นแลว
/ในกรณีหนังสือ...
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-------------------------------------------ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวิทยฐานะดังกลาวขางตน ยังไมมีหลักฐานประทับ
วันขึ้นทะเบียนเป%นทหารกองประจําการ และเลขเครื่องหมายแสดงวาไดปลดเป%นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ใหมีหนังสือรับรองจากผูบังคับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไปที่มีหนาที่เกี่ยวกับการนําปลดเป%นกองหนุน
ประเภทที่ ๑ เป%นผูรับรองวาอยูระหวางดําเนินการนําปลดเป%นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคูกัน
7. หนังสือรับรอง ตามผนวก ฌ. ท!ายประกาศนี้ จํานวน ๑ ฉบับ (เขาระบบอินเทอร4เน็ต
และสั่งพิมพ4แบบ) และสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ
8. หลักฐานอื่นๆ ถามี เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป%นตน พรอมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
9. แบบบันทึกขอมูลบุคคล (เขาระบบอินเตอร4เน็ตและสั่งพิมพ4แบบฟอร4มทายประกาศรับสมัคร)
เขียนรายละเอียดดวยลายมือของตนเอง ตามผนวก ญ. ท!ายประกาศนี้ จํานวน 1 ฉบับ
หลักฐานตามข!อ ๒ - 6 และ ข!อ 8 ต!องนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให!ครบถ!วน
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับที่นํามายื่นกับเจ!าหน!าที่ ให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองว,า “ สําเนาถูกต!อง ”
และลงลายมือชื่อไว! สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให!ทันที หากสูญหายเจ!าหน!าที่จะไม,รับผิดชอบ
สําหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู!สมัครยื่นไว!กับเจ!าหน!าที่ ถือเป-นเอกสิทธิของกองบัญชาการศึกษา
ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู!สอบผ,านข!อเขียนหากไม,นําหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือ
ยื่นไม,ครบถ!วน จะถูกตัดสิทธิในการเข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง
กําหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพร!อมกับการประกาศรายชื่อผู!สอบผ,านข!อเขียน
และให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง
--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พันตํารวจเอก
( อุเทน นุยพิน )
ผูกํากับการ ศูนย4ฝOกอบรม
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
\
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-------------------------------------------วิธีการคัดเลือก
๑. ทดสอบความรู!ความสามารถ ดวยวิธีสอบขอเขียน ขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑5๐ ขอ
๑๕๐ คะแนน ใชเวลาทําขอสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบดวย
๑.๑ ความสามารถทั่วไป
จํานวน 40 ข!อ
ทดสอบความรูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใชขอมูลหรือปqญหา
ทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบดวย การใชเหตุผลเชิงตรรกะ
อุ ป มาอุ ป ไมยอนุ กรมและมิ ติ สั มพั นธ4 ความสามารถในการคิ ดเชิ งจํ านวน ประกอบดวย คณิ ตศาสตร4 พื้ นฐาน
ไดแก การคํ านวณขั้ นพื้ นฐาน เปอร4 เ ซ็ น ต4 รอยละ การเที ย บบั ญ ญั ติ ไตรยางศ4 การแกสมการและอสมการ
เซต ตรรกศาสตร4 และสถิ ติ พื้ น ฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาคากลาง และการวั ด
การกระจาย
๑.๒ ภาษาไทย
จํานวน ๒๕ ข!อ
ทดสอบความรูความสามารถการใชภาษาและความเขาใจภาษา ไดแก ทักษะการใชภาษาดานการอาน
การเขียน และการสื่อสารอยางมีวิจารณญาณ การใชถอยคํา สํานวน การใชคําใหตรงกับความหมาย กฎเกณฑ4
และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห4ความ สรุปความ หรือตีความจากขอความสั้นๆ หรือจากบทความ
การพิจารณาเลือกใชภาษา ในงานเขียนรูปแบบตาง ๆ
๑.๓ ภาษาต,างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จํานวน 40 ข!อ
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการอานเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) คําศัพท4 (Vocabulary)
โครงสรางของประโยคตางๆ (Structure ) หลักไวยากรณ4 (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป%นตน
๑.๔ ความรู!ความสามารถด!านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน ๒5 ข!อ
ทดสอบความรู เกี่ ยวกั บการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ไดแก ความรู เบื้ องตนเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี สารสนเทศ
ระบบการทํ า งานของคอมพิ ว เตอร4 การสื่ อสารขอมู ล และเครื อ ขายคอมพิ ว เตอร4 ทั ก ษะการสื่ อ สารขอมู ล
ผานเครือขายตาง ๆ
๑.๕ กฎหมายที่ประชาชนควรรู!
จํานวน 10 ข!อ
ทดสอบความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันที่ประชาชนควรรู
๑.6 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
จํานวน 10 ข!อ
ทดสอบความรูเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
ในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล

2. การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง
2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย ดังนี้
2.1.1 ว,ายน้ํา ระยะทาง 25 เมตร
- ชาย ผูทําเวลาไมเกิน 30 วินาที ถือวา ผาน
- หญิง ผูทําเวลาไมเกิน 50 วินาที ถือวา ผาน
จึงจะมีสิทธิเขาสอบขัน้ ตอนตอไป
2.2.2 วิ่ง แบงตามเกณฑ4 ดังนี้
- ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผูทําเวลาไมเกิน 4 นาที 55 วินาที ถือวา ผาน
- หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผูทําเวลาไมเกิน 5 นาที ถือวา ผาน
จึงจะมีสิทธิเขาสอบขั้นตอนตอไป
/ 2.2 สอบสัมภาษณ4...
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-------------------------------------------2.2 สอบสัมภาษณ4 จะเป%นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ที่จะแตงตั้ง จากพฤติกรรมที่ปรากฏ เชน ความรูที่อาจใชประโยชน4ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ
ประสบการณ4 ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอยาง
อื่นที่เกี่ยวของ เป%นตน โดยถือเป%นเกณฑ4การตัดสินวา ผูที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ4เห็นวาเหมาะสม
จึงจะถือวา ผ,าน ผูที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ4เห็นวาไมเหมาะสมจะถือวา ไม,ผ,าน
2.3 การตรวจรางกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย4โรงพยาบาลตํารวจ
ผูที่ไมเป%นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว ถือวาผ,าน ผูที่เป%นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว ถือวา ไม,ผ,าน
และผลการตรวจรางกายของคณะกรรมการแพทย4นี้ใหถือเป%นที่สุด
2.4 การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ประวั ติ แ ละความประพฤติ ผู ที่ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และความเหมาะสมกับตําแหนง เห็นวามีคุณสมบัติ
ประวั ติ แ ละความประพฤติ ห รื อ ชื่ อ เสี ย งเหมาะสมที่ จ ะเขาเป% น ขาราชการตํ า รวจถื อ วาผ, า น
ผูที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และความเหมาะสมกับตําแหนง
เห็นวามีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไมเหมาะสมที่จะเขาเป%นขาราชการตํารวจถือวาไม,ผ,าน
สําหรับผูที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือตองหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง จะพิ จารณาจากขอเท็จจริ งและพฤติการณ4
แหงการกระทําความผิด วาเป%นผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีหรือไม รวมทั้งความนารังเกียจ
ของสังคมและเกียรติของขาราชการตํารวจ โดยจะนําผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการดําเนินคดี
สิ้ น สุ ด ในชั้ น พนั ก งานสอบสวนแลว หรื อ พนั ก งานอั ย การที่ มี คํ า สั่ ง ไมฟR อ งแลว หรื อ ในชั้ น ศาลที่ มี
คําพิพากษาถึงที่สุดแลว ในแตละคดีมาเป%นหลักการและขอมูลที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแลวแตกรณี
ผู!ที่ผ,า นการทดสอบความเหมาะสมกั บตํา แหน,ง ตามที่กํ า หนดจะได!ค ะแนน ๕๐ คะแนน
ผู!ที่ไม,ผ,านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได! ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พันตํารวจเอก
( อุเทน นุยพิน )
ผูกํากับการ ศูนย4ฝOกอบรม
กองบัญชาการตํารวจนครบาล

ผนวก ช.
หนา ๑ ใน 8 หนา

ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข!อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร,างกายและการสอบสัมภาษณH
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู!มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท,า เพื่อบรรจุเป-นนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. 2558
๑. ระเบียบในวันสอบข!อเขียน
๑.๑ อุปกรณHที่นําเข!าห!องสอบได! มี ดินสอดําเบอร4 ๒B ขึ้นไป สําหรับระบายกระดาษคําตอบ,
ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา, บัตรประจําตัวสอบ, บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ไมหมดอายุ) หรือบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ (ทีไ่ มหมดอายุ) เทานั้น ส,วนยางลบทางหน,วยสอบจะเป-นผู!จัดเตรียมให!
๑.๒ หามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ4อิเล็กทรอนิกส4ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาขอมือ สรอยคอ แหวน ตุมหู อุปกรณ4ทําดวย
โลหะทุกชนิด ที่นอกเหนือ จากขอ ๑.๑ เขาในอาคารสอบหรือหองสอบหรือพื้นที่หวงหามหรือเขตรักษา
ความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ไม,มีการรับฝากหรืออนุญาตให!วางไว!ภายในอาคาร/ห!องสอบ เมื่อเริ่มลงมือสอบแลว
หากมีการตรวจคนพบ ถือวาเจตนาทุจริตในการสอบ
๑.๓ การแตงกายของผูเขาสอบ โดยกําหนดให!สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม,มีปก กางเกงวอรHม
รองเท!ากีฬา
๑.๔ เมื่อไปถึงสนามสอบใหตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไววา สอบหองใด ชั้นใด อาคารใด
๑.๕ ถามีปqญหา เชน หาหองสอบไมพบ หรือไมมีรหัสประจําตัวสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ
ใหรีบติดตอ กองอํานวยการประจําสนามสอบนั้นๆ กอนเวลาเรียกเขาหองสอบ ไม,น!อยกว,า 2 ชั่วโมง
๑.๖ ในวันสอบขอเขียนผูเขาสอบทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล,าวนั้นต!องไม,หมดอายุและจะต!องอยู,ในสภาพ
ที่สมบูรณH ชัดเจน ทั้งรูปถ,ายและตัวอักษร เพื่อใชแสดงคูกัน หากไม,มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแต,ไม,สมบูรณH
ชัดเจนแล!วแต,กรณี จะไม,อนุญาตให!เข!าสอบ
๑.๗ ในการสอบครั้งนี้ ไดกําหนดใหผูเขาสอบอยูในหองสอบเพื่อทําขอสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบ
แลว จะไมอนุญาตใหผูสอบออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ ยกเวนกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือมี
เหตุสุดวิสัย ใหติดตอเจาหนาที่คุมสอบ หากผูใดไมปฏิบัติตามจะถูกปรับใหสอบตก
๒. การสอบข!อเขียน
๒.๑ กําหนดสอบข!อเขียนตั้งแต, เวลา 13.3๐ น. เป-นต!นไป (ใช!เวลาทําข!อสอบ 3 ชั่วโมง)
โดยกําหนดให!ผู!เข!าสอบต!องเข!าห!องสอบ ในเวลา ๑๒.0๐ น. ทุกคน เพื่อดําเนินการตรวจพิสูจน4ตัวบุคคล
และแนะนําการระบายรหัสชุดขอสอบในกระดาษคําตอบ สําหรับผู!มาภายหลังจาก (เวลา 13.15 น.)
จะไม,อนุญาตให!เข!าห!องสอบ โดยเด็ดขาด
/๒.๒ ปฏิบตั ติ าม...

ผนวก ช.
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ท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธH พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------------------------------๒.๒ ปฏิบัตติ ามคําสัง่ และคําแนะนําของหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาทีค่ ุมสอบ โดยเคร,งครัด
๒.๓ เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบหามพูด หรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่
คุมสอบหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหองสอบ
๒.๔ หามสูบบุหรี่ในหองสอบ
2.5 ขณะสอบขอเขียน เจาหนาทีค่ ุมสอบจะมีการตรวจคนตัวผูเขาสอบตามมาตรการ
ปRองกันการทุจริตสอบโดยตลอดจนกวาจะเสร็จสิน้ ภารกิจการตรวจคนดังกลาว
๒.6 จะเริ่มลงมือทําขอสอบได เมื่อหัวหนาหองสอบสั่งใหลงมือสอบแลว
๒.7 เมื่ อสอบเสร็ จแลวใหยกมื อขึ้ นโดยไมตองลุ กจากโตŠ ะ หรื อเมื่ อหมดเวลาสอบแลว
เจาหนาที่สั่งใหหยุดทําปqญหาขอสอบตองหยุดทันที เจาหนาที่จะเดินมารับกระดาษคําตอบและปqญหา
ขอสอบคืน แลวใหผูเขาสอบลงชื่อสงกระดาษคําตอบและปqญหาขอสอบ ถ!าไม,ลงชื่อส,งเป-นหลักฐานไว!
จะถือว,าไม,ได!เข!าสอบ
๒.8 ป`ญหาข!อสอบเป-นลิขสิทธิ์ของสํานักงานตํารวจแห,งชาติ (กองบัญชาการตํารวจนครบาล)
ห!ามนําออก หรือคัดลอก นําออกนอกห!องสอบเป-นอันขาด ต!องส,งคืนให!ครบทุกหน!าและทุกแผ,น ผู!ใดฝzาฝ{น
จะมีความผิดทางกฎหมาย และจะพิจารณาให!หมดสิทธิในการคัดเลือก
๓. ห!ามกระทําการทุจริตในการสอบ ผู!ที่ทุจริตในการสอบถือว,าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณH
ที่ถือว,าทุจริตในการสอบ ได!แก,
๓.๑ นําตําราหรือเอกสารอื่นใดเขาหองสอบ นําหรือพยายามนําปqญหาขอสอบออกนอกหองสอบ
๓.๒ พูด ถาม ใหสัญญาณ หรือติดตอกับผูสอบอืน่ หรือบุคคลภายนอก
๓.๓ ดู หรือพยายามดูคําตอบจากผูสอบอื่น หรือยอมใหผูอื่นดูคาํ ตอบของตน
๓.๔ ไมเชื่อฟqงคําแนะนํา คําตักเตือน หรือคําสั่งของเจาหนาที่คุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผูเขาสอบ หรือใชบัตรประจําตัวไมถูกตองตามที่กําหนด
๓.๖ ตอบปqญหาในกระดาษคําตอบแทนกัน
๓.๗ นํา โทรศัพ ท4มือ ถือ หรือ เครื่อ งมือ และอุป กรณ4สื่อ สารอิเ ล็ก ทรอนิก ส4ทุก ประเภท
หรือสิ่งของตามที่กําหนดในขอ ๑.๒ เขาไปในหองสอบ หรือในบริเวณเขตหวงหามหรือเขตรักษาความปลอดภัย
ของสนามสอบขอเขียนกําหนด เพื่อใชหรือจะใชทุจริตหรือเพื่อกรณีอื่นใดในการสอบ เชน เครื่องมือสื่อสาร
เครื่องอิเล็กทรอนิกส4 เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เป%นตน
๓.๘ มีพฤติการณ4อนื่ ๆ ที่ชวยในการตอบปqญหาขอสอบอันมิใชโดยสุจริต หรือชวยเหลือผูเขาสอบ
รายอื่นใหตอบปqญหาขอสอบอันมิใชโดยสุจริต
/๔. ระเบียบ...
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------------------------------------------4. ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคําตอบ
(๑) ตัวอย,างกระดาษคําตอบ

วันอาทิตยHที่ 11 พฤศจิกายน 2555

วันตยที
อาทิ
่ 112558
พฤศจิกายน
วันอาทิ
่ 15ตมียที
นาคม

2555

/(๒) ตั ว อย, า ง...

ผนวก ช.
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(๒) ตัวอย,างการนําเลขรหัสชุดข!อสอบที่ปกป`ญหาข!อสอบ มาระบายลงในกระดาษคําตอบตามช,องที่
กําหนด

วันอาทิตยที่ 15 มีนาคม 2558

/๔.๑ ใหตรวจดู…
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----------------------------------------------๔.๑ ใหตรวจดู ว ากระดาษคํ า ตอบมี ร อยดางดํ า สกปรก หรื อ ยนยั บ ฉี ก ขาด หรื อ ไม
ถากระดาษคําตอบมีรอยดางดํา สกปรก หรือยนยับ ฉีกขาด ใหแจงเจาหนาที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยน
และให!รอคําชี้แจงในการทําความเขาใจการระบายรหัสประจําชุดขอสอบใหชัดเจน
๔.๒ ใหตรวจดูวาคํานําหนาชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในชองรหัสประจําตัวสอบ (9 หลัก)
ในกระดาษคําตอบหนาแรก ตรงกับรหัสประจําตัวสอบของผูเขาสอบหรือไม หากไมถูกตองตรงกันใหแจง
เจาหนาที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยนกระดาษคําตอบสํารองใหมใหถูกตอง ซึ่งกํา หนดให!ผู!เข!าสอบต!องใช!
กระดาษคําตอบที่มีเลขรหัสประจําตัวสอบระบาย (9 หลัก) ไว!ตรงกัน กับรหัสประจําตัวสอบหรือต!องเป-น
กระดาษคํ าตอบสํ ารองที่ เ จ! า หน! า ที่ คุ ม สอบเปลี่ ย นให! เ ท, า นั้ น พร! อ มทั้ ง ต! อ งรั บ ผิ ด ชอบการกรอก
รายละเอียดที่เกี่ยวข!อง และหากใช!กระดาษคําตอบ ไม,ถูกต!องตามที่กําหนดไว!นี้ ถือว,ามีเจตนาทุจริต
ในการสอบ
๔.๓ ใชปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเทานั้น เพื่อลงลายมือชื่อในชองที่กําหนด
๔.๔ เมื่ อเปิด ผนึ ก ซองปq ญ หาขอสอบ ใหตรวจวามี เ ลข (๗ หลั ก ) รหั ส ชุ ด ขอสอบ
ที่ด านลางซายมือ และใหนําเลขดัง กลาว (๗ หลัก) มาระบายลงในชองที่กําหนดในกระดาษคําตอบ
ใหถูกตองครบถวน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ดวยดินสอดําเบอร4 2B ขึ้นไป
ใหถูกตอง โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในแตละแถวนั้น จะเริ่มตนที่เลข 0 และเรียงลงมาเป%นเลข 1
ไปจนถึ ง เลข 9 หากระบายผิ ด ถื อ วาเป% น การกระทํ า ผิ ด ระเบี ย บการสอบขอเขี ย น โดยจะถื อ วา
กระดาษคําตอบนั้นเสียและถือวาสอบตก
4.5 กรณี ใ ช! ก ระดาษคํ า ตอบสํ า รอง ใหใชปากกาหมึ ก ซึ ม หรื อ ปากกาลู ก ลื่ น เทานั้ น
เขี ย นขอความลงในชองวางที่ กระดาษคํ าตอบหนาแรกดานบน ไดแก 1) คํ านํ าหนาชื่ อ ชื่ อ – สกุ ล
2) เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก) 3) สถานที่สอบ 4) หองสอบ 5) วัน เดือน ปP 6) รหัสประจําตัว
สอบในชองวางสี่เหลี่ยม (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดขอสอบ (7 หลัก) แลวใหใชเฉพาะดินสอดําเบอร4 2B ขึ้นไป
ระบายรหั สประจํ าตั วสอบ และรหั สชุ ดขอสอบของตั วเองในชองวงกลมที่ กํ าหนด ตามตั วอยางคํ าแนะนํ า
ที่แสดงไวในกระดาษคําตอบ (คือระบายใหดําเขมเต็มวงเสมอกันหมด) โดยใหระมัดระวังการระบาย
รหัสประจําตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ใหระบายรหัสประจําตัวสอบแตละชองนั้น
จะเริ่มตนที่เลข 0 และเรียงลงมาเป%นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกชอง (9 หลัก) หากระบายผิดจะถือวาเป%น
ความรับผิดชอบของผูเขาสอบ และจะไมตรวจใหคะแนน
๔.6 หามเขี ยนสิ่ งใดลงในกระดาษคํ าตอบนอกจากที่ กํ าหนดไว อยาพั บ หรื อทํ าให
กระดาษคําตอบ มีรอยดางดํา สกปรก หรือยนยับ ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไมตรวจกระดาษคําตอบใหโดยถือวา
เป%นกระดาษเสีย

/๔.7 เมื่อไดรับ...
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----------------------------------------------๔.7 เมื่อไดรับปqญหาขอสอบแลวใหปฏิบตั ิ ดังนี้
๔.7.๑ ตรวจดูป`ญหาข!อสอบ วามีปqญหาขอสอบ คําถาม คําตอบ ครบถวนทุกขอ ทุกแผน
ทุกหนาหรือไม หากพบสิ่งใดบกพรอง ใหรีบแจงเจาหนาที่คุมสอบเพื่อขอเปลี่ยน หากมีคําสั่งใหลงมือสอบแลว
เจาหนาที่คุมสอบจะไมแกไขหรือเปลี่ยนใหโดยเด็ดขาด เพราะถือวาไดใหเวลาตรวจดูแลวกอนเริ่มลงมือ
ทําขอสอบและใหอานคําแนะนําที่หนาปกของปqญหาขอสอบใหเขาใจครบถวนกอนเริ่มลงมือทําขอสอบ
๔.7.๒ ในการตอบปqญหาขอสอบใหใชดินสอดําเบอร4 ๒B ขึ้นไปเทานั้น ระบายใน
ขอวงกลมเล็ก ที่เห็นวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว โดยใหระบายดําเขมเต็มวงแตอยาใหล้ําออกไปนอกวง
หากตองการเปลี่ยนแปลงใหลบดวยยางลบอยางออนจนสะอาดจริงๆ แลวระบายใหม
๔.7.๓ ขณะตอบปqญหาขอสอบ หากมีกรณีสงสัยวาคําถามหรือคําตอบในปqญหาขอสอบ
จะผิดหรือบกพรอง หรือไมครบถวน ไมตองถามเจาหนาที่คุมสอบ แตใหตอบลงไปตามที่เห็น สมควร
ห!า มเว!นว,า งไว! กรณีที่มีความคลาดเคลื่อนจากป`ญหาข!อสอบไม, ถูกต!องหรือคําตอบที่ให!เลือกตอบ
ไม,ถูกต!องหรือไม,ครบถ!วนแล!วแต,กรณี ทางคณะกรรมการดําเนินการสอบที่เกี่ยวข!องจะพิจารณาป`ญหา
ข!อสอบในข!อนั้นๆ โดยจะตรวจให!คะแนนแก,ผู!เข!าสอบทุกคน
๔.๘ เมื่อเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหลงมือสอบแลว จะไมเปลี่ยนกระดาษคําตอบหรือปqญหา
ขอสอบใหอีกโดยเด็ดขาด
๔.๙ กรณีที่ผูเขาสอบทําขอสอบโดยใชปqญหาขอสอบและ/หรือกระดาษคําตอบที่ไมใชของตน
จะถือวาเป%นความรับผิดชอบของผูเขาสอบเองและถือวาหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้หรือเป%นไปตามที่กําหนด
ในขอ 3.6 โดยในการตรวจกระดาษคําตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบ จะตรวจกระดาษคําตอบ
ใหตามเฉลยคําตอบเทานั้น ผูเขาสอบจะเรียกรองสิทธิใดๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได หรือหากเป%นกรณี
ตั้งใจทุจริตสอบจะดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของและถือวาสอบตกทุกวิชา
๔.๑๐ ผูที่ระบายรหัสชุดขอสอบผิด ระบายไมครบ หรือเกิน ระบายถูกแตจางเกินไป ระบายรหัส
ชุ ดขอสอบซ้ํ ากั บผู อื่ น หรื อไมระบายรหั สชุ ดขอสอบ หรื อระบายดวยเครื่ องเขี ยนอยางอื่ น หรื อทํ าให
กระดาษคําตอบมีรอยดางดํา สกปรก ยนยับ หรือฉีก เป-นเหตุให!เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม,สามารถ
บันทึกข!อมูลได!ว,าเป-นรหัสชุดข!อสอบใด จะถือว,ากระดาษคําตอบนั้นเสียเกิดจากการกระทําของผู!เข!าสอบเอง
และถือว,าเป-นผู!สอบตก กรณีที่ระบายคําตอบจาง ระบายคําตอบดําไมเต็มวง หรือระบายดวยเครื่องเขียน
อยางอื่ นหรื อดวยกรณีใดๆ ทําใหเครื่องตรวจกระดาษคํ าตอบไม, ตรวจให! คะแนนทั้ง หมดหรือ บางข! อ
คณะอนุ ก รรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การตรวจกระดาษคํ า ตอบจะถื อ ผลตามที่ เ ครื่ อ งตรวจ
กระดาษคําตอบตรวจให! ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล,าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว!เป-นหลักฐาน
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----------------------------------------------๔.๑๑ เนื่องจากมีผูสมัครสอบเป%นจํานวนมาก และการสอบครั้งนี้เป%นขอสอบแบบปรนัยจะตรวจ
บันทึกคะแนนโดยใชเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจ
กระดาษคํ า ตอบเทานั้ น สวนการดํ า เนิ น การตรวจกระดาษคํา ตอบโดยบุ คคลจะเป% น การตรวจสอบ
เครื่องตรวจและระบบโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
5. ระเบียบการตรวจร,างกายและทดสอบสุขภาพจิต
5.1 ในวันตรวจรางกายทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณ4
ชัดเจน ทั้งรูปถายและตัวอักษร เพื่อใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแตไมสมบูรณ4ชัดเจน
แลวแตกรณี จะไมอนุญาตใหเขาตรวจรางกาย
5.2 การแตงกายเป%นไปตามที่กําหนด รวมทั้งตองเตรียมสิ่งของที่เกี่ยวของไปในวันตรวจ
รางกายตามที่กําหนด
5.3 ในขั้ น ตอนการเขารั บ การตรวจรางกายและการทดสอบสุ ข ภาพจิ ต หามนํ า
โทรศัพ ท4มือ ถือ หรือเครื่องมือ และอุปกรณ4สื่อสารอิเล็กทรอนิกส4ทุกประเภทไปเด็ดขาด หากตรวจพบทาง
คณะกรรมการแพทย4 โรงพยาบาลตํารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิในการเขารับตรวจรางกายและการทดสอบ
สุขภาพจิต
5.4 ใหไปเขารับการตรวจรางกายตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศรายชื่อ
ผูสอบผานขอเขียนและใหเขาทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (ประกาศผลสอบขอเขียน)
5.5 กรณีที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคในผนวก ก. และ ข. มากอน
และหายเป%นปกติแลว ใหนําประวัติและใบรับรองแพทย4เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป%นปกติดังกลาวมายื่น
ในวันรายงานตัวเขาตรวจรางกาย เพื่อใหผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามที่กําหนดเป%นไป
โดยถูกตองและเพื่อเป%นการรักษาสิทธิประโยชน4ของผูสมัครสอบ
6. ระเบียบในการสอบสัมภาษณH
6.1 ในวันสอบสัมภาษณ4ทุกคนตองแสดงบัตรประจําตัวสอบ คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ โดยบัตรดังกลาวนั้นตองไมหมดอายุและจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณ4
ชัดเจนทั้งรูปถายและตัวอักษร เพื่อใชแสดงคูกัน หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือมีแตไมสมบูรณ4ชัดเจน
แลวแตกรณีจะไมอนุญาตใหเขาสอบ

/6.2 การแตงกาย...
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--------------------------------------------6.2 การแตงกายของผูเขาสอบใหแตงกายสุภาพ โดยใหสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว
(หามกางเกงยีนส4) และสวมรองเทาหุมสน เป%นตน
6.3 ตองมาเตรียมพรอมในการเขาสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเครงครัด
6.4 กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐสูญหายใหรีบติดตอ
กองอํานวยการการสอบสัมภาษณ4กอนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ4 ไมนอยกวาครึ่งชั่วโมง
--------------------------------ตรวจแลวถูกตอง
พันตํารวจเอก
( อุเทน นุยพิน )
ผูกํากับการ ศูนย4ฝOกอบรม
กองบัญชาการตํารวจนครบาล

ผนวก ซ.
แบบหนังสือรับรอง
เขียนที่................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ....................
ขาพเจา...............................................................................................................................
ตําแหนง................................................................สังกัด...............................................................................
เกี่ยวของเป%น.................................................................................................................................................
กับผูสมัคร ขอรับรองวาผูสมัครชื่อ...............................................................................................................
รหัสประจําตัวสอบ...........................................................................ซึ่งสมัครคัดเลือกเขารับราชการ
เป%นขาราชการตํารวจ เพื่อบรรจุเป%นนักเรียนนายสิบตํารวจ ตามประกาศกองบัญชาการศึกษา เป%นผูมี
ความประพฤติดี ไมเคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย และขอรับรองวาผูสมัครสอบมีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครทุกประการ พรอมนี้ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(ที่ไมหมดอายุ) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาดวยแลว
(ลงชื่อ)..........................................................ผูรับรอง
(.....................................................)
ตําแหนง........................................................
หมายเหตุ ๑. ผูรับรองผูสมัครตองเป%นขาราชการตํารวจยศรอยตํารวจเอก หรือขาราชการทหาร
ระดั บ ยศรอยเอก เรื อ เอก เรื อ อากาศเอก หรื อ ขาราชการพลเรื อ นระดั บ ๕ ขึ้ น ไป
ซึ่งเป%นขาราชการประจํา และตองรับผิดชอบขอความที่ตนรับรองนั้นทุกประการ
(เจ!าหน!าที่รฐั วิสาหกิจหรือพนักงานส,วนท!องถิ่น รับรองไม,ได!)
๒. ที่อยูของผูรับรองที่สามารถติดตอได
บานเลขที่......................หมู....... .....ถนน..............................ตรอก/ซอย...........................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย4........................โทร. ............................................
๓. ใหสั่งพิมพ4ในระบบอินเตอร4เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ4ตามแบบฟอร4มนี้ และใหผูรับรอง
เขียนดวยลายมือของตนเอง
......................................................................

ผนวก ฌ.
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รหัสประจําตัวสอบ..............................................

เลขประจําตัวประชาชน
ข!อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู!มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึก ษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเที ยบเท,า เพื่อบรรจุเ ป-น
นักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕8
-----------------------------------เขียนที่............................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ..................
เรียน ผูดําเนินการคัดเลือก
ตามที่ ขาพเจาไดยื่ นใบสมั ครคั ดเลื อกเขารั บ ราชการเป% นขาราชการตํ ารวจ เพื่ อบรรจุ
เป%นนักเรียนนายสิบตํารวจ และขาพเจาขอแจงขอมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติ
และพื้นฐานความรูของขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
๑. ชือ่ ตัว..........................................................นามสกุล....................................................
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใหนําหลักฐานมาประกอบ)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................
๒. ชือ่ เลน ชื่อที่เคยใชอยูกอนเปลี่ยน (ถามี).....................................................................
๓. สัญชาติปqจจุบนั ...........................................สัญชาติเมื่อเกิด..........................................
ศาสนา.................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหนง........................................................................................
๕. หลักฐานทางทหาร........................................................................................................
๖. ภูมิลาํ เนาตามทะเบียนบานเลขที่...............หมูที่...............ถนน.....................................
ตรอก/ซอย......................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...................................โทรศัพท4.................................................
ภูมิลําเนาที่อาศัยในปqจจุบันเลขที่.............หมูที่..............ถนน.........................................
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด...................................โทรศัพท4..........................................................................................................
หมายเหตุ ๑. ใหกรอกขอความใหครบทุกชอง ในชองทีป่ ระสงค4ไมกรอกขอมูลใหขีดเครือ่ งหมาย ( - )
๒. ในชองที่ถามวา เคยหรือไมเคย ใหกรอกขอความวา “เคย” หรือ “ไมเคย

-2๗. ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการของบิดามารดาและภรรยา
สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
๘. - บิดา (ผูใหกําเนิด)
ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล.........................................ยังมีชวี ิตอยู/ถึงแกกรรม
ชื่อเดิม (ถามี) .................................................................อาชีพ....................................................................
ตําแหนง...................................................สถานที่ทาํ งาน..............................................................................
ที่อยูปqจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท4.........................................
เชื้อชาติ...................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปqจจุบนั ...................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา...............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่…………………………..…………ผลคดี...................................................................
- มารดา (ผูใหกําเนิด)
ชื่อเต็ม.......................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชวี ติ อยู/ถึงแกกรรม
ชื่อเดิม (ถามี) ................................................................อาชีพ.....................................................................
ตําแหนง....................................................สถานที่ทาํ งาน..............................................................................
ที่อยูปqจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท4..........................................
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปqจจุบนั ..................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา.....................................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………………ผลคดี...................................................................
- ภรรยาหรือสามี
ชื่อเต็ม......................................ชื่อเดิม (ถามี)...............................................................
ชื่อสกุลเดิม ............................................................ชื่อสกุลปqจจุบนั .............................................................
วัน เดือน ปPเกิด..................................................ที่เกิด................................................................................
เชื้อชาติ....................................สัญชาติเมื่อเกิด..................................สัญชาติปqจจุบนั ..................................
อาชีพ..................................................................ตําแหนง.............................................................................
สถานที่ทาํ งาน............................................................ที่อยูปqจจุบัน................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา......................................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่…………...…………………………ผลคดี...................................................................
จังหวัดที่สมรส...............................................................................................................................................
การสมรสครัง้ กอนของผูสมัครและคูสมรสอีกฝpาย.........................................................................................
หยา เลิกราง.................................................................................................................................................

-3๙. ประวัติครอบครัวผูสมัครสอบ
- พี่นองรวม – มารดา
(๑) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเป%น....................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปP
สัญชาติ.....................ที่อยูปqจจุบัน.................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา..................................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี................................................................
(๒) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปP
สัญชาติ....................ที่อยูปqจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(3) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปP
สัญชาติ....................ที่อยูปqจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(4) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปP
สัญชาติ....................ที่อยูปqจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(5) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปP
สัญชาติ....................ที่อยูปqจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................

-4- ญาติ (พีน่ องของบิดาและมารดา)
(1) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปP
สัญชาติ....................ที่อยูปqจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(๒) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปP
สัญชาติ....................ที่อยูปqจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(3) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปP
สัญชาติ....................ที่อยูปqจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(4) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปP
สัญชาติ....................ที่อยูปqจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................
(5) ชื่อ...................................นามสกุล.............................เกี่ยวของเป%น......................
อาชีพ............................................ตําแหนง...................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..................................................................................................................อายุ....................ปP
สัญชาติ....................ที่อยูปqจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพงขอหา............................................................................................................
(ถามี) ถูกดําเนินคดีในทองที่………………………………….……ผลคดี..................................................................

-5๑๐. บุคคลที่ติดตอดวยเสมอหรือใหการสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไมใช
ผูรับรอง ญาติ ผูบังคับบัญชา หรือนายจาง)
(๑) ชื่อ...................................นามสกุล............................เกี่ยวของเป%น.......................
อาชีพ..............................................ตําแหนง.................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
(๒) ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวของเป%น........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง.................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
(๓) ชื่อ..................................นามสกุล............................เกี่ยวของเป%น........................
อาชีพ..............................................ตําแหนง.................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
๑๑. การศึกษา
(๑) จบมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน..........................................................................
เขา...............................ออก...................................ผลการศึกษา…………………………………………………………..
(๒) จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทาโรงเรียน.....................................................
เขา...............................ออก...................................ผลการศึกษา…………………………………………………………..
(๓) จบอาชีวะศึกษา สถานศึกษา............................................................................
เขา...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………....……………….
(๔) จบอุดมศึกษาหรือเทียบเทา สถานศึกษา..........................................................
เขา..............................ออก....................................ผลการศึกษา………………….……………………………………….
(๕) แขนงพิเศษอืน่ ๆ .............................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๒. ปqจจุบนั ประกอบอาชีพ....................................ตําแหนง.............................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด......................................................โทรศัพท4.......................................................................................
และไดรับเงินเดือน ................................................................................................................................บาท
ใครเป%นหัวหนาหรือผูบังคับบัญชา.................................................................................................................
๑๓. ประกอบการงานอื่นๆ ..............................................................................................
สถานที่ทาํ งาน...............................................................................................................................................
ถนน..................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด................................................โทรศัพท4...................................รายได (ถามี)......................................

-6๑๔. ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานที่ผานมา (ถาเคยรับราชการ หรือทํางาน
มาแลว หลายแหง ใหระบุทุกแหงตามลําดับกอนหลัง)
(๑) กระทรวง ทบวง กรม.......................................................................................
ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน..........................................................................
วัน เดือน ปPที่เขารับราชการหรืองานที่ทํา...................................................................................................
ชื่อผูบังคับบัญชาหรือนายจาง........................................................................................................................
เหตุทอี่ อก......................................................................................................................................................
๑๕. ความรูพิเศษหรือความสามารถพิเศษ.........................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๖. ถาทํางานในสํานักงานอื่น นอกจากงานราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิด ใน
ทางงาน อยางใดหรือไม................................................................กี่ครั้ง..........................................................
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไมอยางไร.....................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑๗. ถารับราชการ เคยถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการหรือไม............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษ
หรือไมอยางไร...............................................................................................................................................
๑๘. เคยถูกกลาวหาหรือถูกฟRองวากระทําผิดอาญาหรือไม....................กีค่ รั้ง...................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................
ถูกลงโทษหรือไมอยางไร...............................................................................................................................
(ถาหากไดรับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอยางอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอํานาจศาล
ก็ใหระบุไดดวย)
๑๙. เคยถูกศาลสัง่ พิทักษ4ทรัพย4ตามพระราชบัญญัติลมละลายหรือไม...............................
เมื่อใด............................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไมตองคําพิพากษาใหลมละลาย......................................................................................................
๒๐. เคยตองคําพิพากษาใหลมละลายหรือไม....................................................................
เมื่อใด....................................................พนคดีแลวหรือยัง............................................................................
ถาพนแลวเมื่อใด............................................................................................................................................
๒๑. เคยถูกฟRองรองในคดีแพงหรือไม.....................................กี่เรื่อง..................................
เรื่องอะไร........................................................................เมื่อใด.....................................................................
ศาลพิพากษาอยางไร.....................................................................................................................................

-7๒๒. เป%นหรือเคยเป%นหนี้สนิ ผูใดจนไดชื่อวาเป%นผูมีหนีส้ ินลนพนตัวหรือไม........................
......................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยาเสพติดใหโทษประเภทใดหรือไม...................................................
ถาเคยประเภทใด..........................................................................................................................................
๒๔. เป%นหรือเคยเป%นสมาชิกในองค4การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบางหรือไม
..................สถานทีต่ ั้ง....................................................................................................................................
ออกจากองค4การหรือสมาคมหรือสโมสรนัน้ หรือไม เมือ่ ใด เพราะเหตุใด...................................................
.....................................................................................................................................................................
๒๕. เป%นหรือเคยเป%นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมืองใดหรือไม....................................ชื่อพรรคการเมือง............................................................
สถานทีต่ ั้ง......................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรั บ รองวา ขอความที่ ก ลาวขางตนนี้ เ ป% น ความจริ ง ทุ ก ประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร

(ลงชื่อ) ....................................................ผูสมัคร
(.................................................)
คําเตือน
๑) ผูสมัครจะตองรับผิด ชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองวาเป%น ผูมี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในขอมูลประกอบใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนทุกชอง ในกรณี “ไมเคย” หรือ “ไมมี”
ใหเขียนวา “ไมเคย” หรือ “ไมมี” หามใชการ “ - ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
จะถูกตัดสิทธิในการเป%นผูสอบได หากมีกรณีปลอมหรือใช!หลักฐานปลอมไปแสดงต,อเจ!าหน!าที่จะถูก
ดําเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) การปกปU ดขอเท็ จจริ งจะถื อวาเป% นผู ขาดคุ ณสมบั ติ ตาม พ.ร.บ. ตํ ารวจแหงชาติ
พ.ศ.2547 หรือ กฎ ก.ตร. วาดวยคุณ สมบัติแ ละลัก ษณะตองหามของการเป%น ขาราชการตํา รวจ
พ.ศ.๒๕๔๗ แลวแตกรณี

