
 

    
ประกาศกองบญัชาการศกึษา 

เรือ่ง   รบัสมัครและคดัเลอืกข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเขา้รับการฝกึอบรม 
                     เพื่อแตง่ตัง้เปน็ข้าราชการต ารวจชัน้สญัญาบตัร พ.ศ. ๒๕๕5 

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

ด้วย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา ด าเนินการรับสมัคร  
และคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งข้าราชการต ารวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕5  
  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๑ และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ             
พ.ศ. ๒๕๔๗  และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจเป็นข้าราชการต ารวจ         
ชั้นประทวนและการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการต ารวจชั้นประทวนหรือชั้นพลต ารวจเป็นข้าราชการต ารวจ           
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2547  ข้อ 3 (5)  และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน
บุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2547  ข้อ 2 (1) กอปรกับอนุมัติส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ายหนังสือ ส านักงานก าลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/9463                      
ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และอนุมัติส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 
ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/0063  ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555   
และอนุมัติส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ายหนังสือ ส านักงานก าลังพล            
ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/๒๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕  ให้ กองบัญชาการศึกษา ด าเนินการ             
รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ              
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕5  ในสายปูองกันปราบปราม  สายอ านวยการและสนับสนุน และสายสอบสวน           
จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือก  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ต าแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร 
     รับสมัครและคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง

ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕5 
ด ารงต าแหน่ง รองสารวัตร ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน ๕๖0 อัตรา ดังนี้ 

     1.1  กลุม่ขา้ราชการต ารวจยศดาบต ารวจหรอืจา่สบิต ารวจ จ านวน  ๑๖๙ อัตรา แยกเป็น 
  1.1.1  สายปูองกันปราบปราม  จ านวน  93  อัตรา       

  ๑.1.1.1  สายปูองกันปราบปราม  เพศชายหรือเพศหญิง  จ านวน  
๖๒  อัตรา    ใช้อักษรย่อของสายการสอบ  คือ  ปป.11 

  ๑.1.1.๒  สายปูองกันปราบปราม  เพศชาย    จ านวน ๓๑  อัตรา      
ใช้อักษรย่อของสายการสอบ  คือ  ปป.12 

/1.1.2  สายอ านวยการ... 
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  1.1.2  สายอ านวยการและสนับสนุน   จ านวน ๗๖ อัตรา   ใช้อักษรย่อ 
ของสายการสอบ  คือ  อก.2   

       1.2 กลุ่มข้าราชการต ารวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี  จ านวน  ๓๙๑  อัตรา แยกเป็น                           
     1.๒.1  สายปูองกันปราบปราม   จ านวน  ๑๐๖  อัตรา       
      ๑.๒.1.1  สายปูองกันปราบปราม  เพศชายหรอืเพศหญงิ  จ านวน ๗๑ อัตรา  
ใช้อักษรย่อของสายการสอบ  คือ  ปป.31 

      ๑.๒.1.๒  สายปูองกันปราบปราม  เพศชาย    จ านวน ๓๕  อตัรา      
ใช้อักษรย่อของสายการสอบ  คอื  ปป.32 

  1.2.๒  สายอ านวยการและสนับสนุน  จ านวน ๒06 อัตรา   ใช้อักษรย่อ 
ของสายการสอบ  คือ  อก.4   

  1.2.3  สายสอบสวน    จ านวน   79   อตัรา    ใช้อักษรย่อของสายการสอบ                  
คือ  สส.5 

  ทั้งนี้ ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิได้จัดสรรอตัราการรับสมัครและคัดเลือกให้หน่วยงานต่างๆ 
มี ส่วนกลาง โดยกองบัญชาการศึกษา  กองบัญชาการต ารวจนครบาล  ต ารวจภูธรภาค 1 -9                  
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานงบประมาณ  
และการเงิน  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงาน
พิสูจน์หลักฐานต ารวจ  และกองบินต ารวจ ในสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
โดยก าหนดให้แต่ละหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น  ประกาศรับสมัคร และคัด เลือกพร้อมกัน                        
โดยให้ข้าราชการต ารวจมีสิทธิเลือกสมัครและคัดเลือกสายใดสายหนึ่ง และในภาคใดภาคหนึ่ง                 
หรือในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดสรรอัตราให้ได้ตามความประสงค์  
โดยเมื่อเลือกสมัครแล้วต้องสอบข้อเขียนและเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งตามสถานที่                 
ของแต่ละหน่วยสอบนั้นก าหนด และหากเป็นผู้ได้รับคัดเลือกแล้วจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในภาคหรือ
หน่วยงานตามที่ได้รับจัดสรรอัตรา  ดังนั้น จึงก าหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่ง            
ได้เพียงสายเดียว และในหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น 

2.  คุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ ง 
     2.1  กลุม่ขา้ราชการต ารวจยศดาบต ารวจหรอืจา่สบิต ารวจ 

      2.1.1  ผูส้มคัรสายปอูงกนัปราบปราม (ปป.11 และ ปป.12)  ตามขอ้ 1.1.1  

จะต้องมีคุณสมบตัิและคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่  ดงันี ้
 

/๒.๑.1.1  เป็นข้าราชการ… 
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      ๒.๑.1.1  เป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ยศดาบต ารวจหรือ        
จ่าสิบต ารวจ สาย ปป.11  เพศชายหรือเพศหญิง สาย ปป.12  เฉพาะเพศชาย   (จ านวนอัตรารับสมัคร 

ตามข้อ ๑.๑.๑.) 
      2.1.1.2  ต้องมีคุณสมบัตขิ้อใดขอ้หนึ่ง  ดงันี้ 
         (1)  ส าเร็จหลกัสูตรนักเรียนพลต ารวจหรือเทียบหลกัสูตร
นักเรียนพลต ารวจที ่ก.ตร. ก าหนด 
         (2)  ส าเร็จหลกัสูตรสืบสวนคดีอาญาชัน้ประทวน 
         (3) ส า เ ร ็จ หล ัก ส ูต ร ก า ร ฝ ึก อบ รมพลต า ร ว จขอ ง
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
         (4)  ส า เ ร ็จหล ักสูต รการฝ ึกอบรมบุคคลภายนอก                 
เข้ารับราชการต ารวจรถไฟของกองต ารวจรถไฟ 
         (5)  ส าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่บรรจุ
หรือโอนมาเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวนและชั้นพลต ารวจ ผนวกกับการฝึกอบรมชัยยะหรือ
หลักสูตรการฝึกอบรมต่อต้านและปราบปรามการก่อความไม่สงบ 
         (6)  ส าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมที่หน่วยต่าง ๆ จัดให้มีขึ้น
เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันปราบปรามโดยเฉพาะ ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผู้อนุมัติ  
โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
           (7 )   ส า เ ร ็จ ห ล ัก ส ูต ร โ ร ง เ ร ีย น ช ุม พล ท ห า ร เ ร ือ                
หรือโรงเรียนสื่อสารของกองทัพเรือ หรือโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของกองทัพเรือ           
หรือนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นสูงสุดที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติฝากเรียนกับกองทัพเรือ และผ่าน                 
การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที ่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าร าชการต ารวจ             
ชั ้นประทวนหร ือพลต าร วจผนวกกับการฝึกอบรมชัยยะหรือหลักสูตรการฝึกอบรมต่อต้าน                 
และปราบปรามการก่อความไม่สงบ 
         (8)  ส าเร็จหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจหรือเทียบ
หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ตามที่ ก.ตร. ก าหนด   

     2.1.2  ผูส้มัครสายอ านวยการและสนบัสนนุ (อก.2) ตามขอ้ 1.1.2  จะต้องมี

คุณสมบตัิโดยเปน็ข้าราชการต ารวจชัน้ประทวน ยศดาบต ารวจหรือจ่าสบิต ารวจ  เพศชายหรือเพศหญิง 

 

 

/2.2  กลุม่ขา้ราชการ... 
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       2.2  กลุม่ขา้ราชการต ารวจผูม้วีฒุปิรญิญาตรี 
     2.2.1  ผูส้มคัรสายปอูงกนัปราบปราม (ปป.31 และ ปป.32) ตามขอ้ 1.2.1 

จะต้องมีคุณสมบตัิและคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหนง่  ดงันี ้  
      2.2.1.1  เป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  สาย ปป.31  เพศชาย

หรือเพศหญิง  สาย ปป.32  เฉพาะเพศชาย  (จ านวนอัตรารับสมัคร ตามข้อ ๑.๒.๑)  โดยต้องมีอายรุาชการ

ไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร (วนัที่ 3 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2555) 
        2.2.1.๒  เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย          
การปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์   โดยในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมายจากต่างประเทศ 
หรือกรณีที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาส าเร็จวิชา 
กฎหมายไทย ๓ วิชา คือ  ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน  ทั้งนี ้ จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาบัตร             
ในระดับปริญญาตรีหรือเป็นการศึกษาเพ่ิมเติมภายหลังก็ได้  โดยการศึกษาปริญญาตรีหรือการศึกษา
เพ่ิมเติมดังกล่าว ต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบัน
ของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5)   
     2.2.2  ผู้สมัครสายอ านวยการและสนับสนุน (อก.4) ตามข้อ 1.2.๒ จะต้องมี

คุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี้ 
      2.2.2.1  เป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  เพศชายหรือเพศหญิง 
โดยต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5)   
      2.2.2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี (ทุกสาขา) โดยต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ      
ภายในวันปิดรับสมัคร  (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2๕๕5)   
      2.2.๓  ผู้สมัครสายสอบสวน (สส.5) ตามข้อ 1.2.๓ จะต้องมีคุณสมบัติ

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี้ 
      2.2.๓.1  เป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  เพศชายหรือเพศหญิง   
โดยต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2๕๕5)   
      2.2.๓.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต 
โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของ
สถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5)   
 

/๒.๓  การนับ… 
 



 
- 5 - 

       ๒.๓  การนับอายุราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี ส าหรับข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ                   
ของข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่  ๔/๒๕๕๓                                          
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 2๕๕๓  โดยเป็นไปตามหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ท่ี 0034.52/3023  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ทั้งนี้ ให้เริ่มนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณดังกล่าว ตั้งแต่           
วนัที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕0 ถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5)   
           ๒.๔  วุฒิการศึกษาที่ ใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นวุฒิการศึกษา                         
ที ่ส านักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าที่ก าหนดจะน ามาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้            
และเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา                      
เพื่อขอให้ยืนยันว่า ส านักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จมาแล้วหรือไม่ 
             ๒.๕  ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนพิจารณาทางวินัย หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหา    
ว่ากระท าผิดอาญา ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ส่วนการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย            
ที่เกี่ยวข้อง 
           ๒.6  ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ  สามเณร  หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ให้มีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกได้  แต่ต้องลาสิกขาหรือลาบวชจากศาสนานั้นก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในขั้นตอน
ต่างๆ ตามประกาศนี้   

  ๓.  วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และก าหนดการที่ควรทราบ 
         ๓.๑  วิธีการสมัคร  กองบัญชาการศึกษา  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ 
www.policeadmission.com ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5                         
(ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ยกเว้น  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2๕๕5 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัคร                      
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการ คือ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา          
อาคารวิทยาลัยการต ารวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
เว็บไซต์ www.rcm.edupol.org   โดยก าหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้เพียง
สายเดียวและในหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่เปิดรับสมัคร เท่านั้น 
         ๓.๒  ขัน้ตอนการสมคัร 
       ๓ .๒ .๑ อ่ านและท าความเข้ าใจเกี่ ยวกับประกาศรับสมัคร คั ดเลื อก                  
และขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนท าการกรอกใบสมัครโดยเฉพาะสายการสอบ           
หน่วยสอบ และคุณสมบัติผู้สมัคร  เนื่องจากผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือสมัครได้
เพียงครั้งเดียวและไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ 
 

/๓.๒.๒  การเขา้... 
 

http://www.policeadmission.com/
http://www.rcm.edupol.org/
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         ๓.๒.๒  การเข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  www.policeadmission.com                        
เพื่อเข้าสมัครให้ด าเนินการตามขั้นตอน   ดังนี้ 
       (๑)  เข้าระบบเพ่ืออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระส าคัญ            
ตามที่ก าหนดโดยเฉพาะในเรื่อง  ๑) คุณสมบัติต่างๆ ของผู้สมัคร  ๒) คุณวุฒิการศึกษา  3) หน่วยที่
ประสงค์จะสมัครและแตง่ตัง้ โดยให้เตรียมรูปถ่ายแต่งเครือ่งแบบตามระเบียบครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วเท่านั้น  
หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน ๑ รูป                  
เพ่ือใช้ในการสแกนรูปในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร กรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามก าหนด              
จะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน ทั้งนี้ให้อ่านและท าความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด 
       (2)  ในการสมัครครั้งนี้ มีก าหนดให้เลือกหน่วยที่ประสงค์จะแต่งตั้ง               
ไปปฏิบัติงาน โดยต้องเลือกสมัครตามประกาศรับสมัครและเข้าสอบข้อเขียน และทดสอบความเหมาะสม              
กับต าแหน่งตามที่หน่วยรับสมัครก าหนด และจะได้รับการแต่งตั้งในหน่วยงานนั้น  ดังนั้น จึงต้องพิจารณา  
และตดัสนิใจใหถ้กูตอ้ง  โดยเมื่อเขา้ระบบเพ่ือกรอกข้อมูลการสมัคร จะต้องกรอกให้ครบทุกช่องตามที่ก าหนด 
ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด  ( — ) 
       (3)  น าเฉพาะรูปถ่ายของผู้ที่จะสมัครสอบขนาด 1 นิ้วเท่านั้น            
ที่เตรียมไว้  เข้าเครื่องสแกนเนอร์ (โดยไม่ต้องใช้กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เพ่ือสแกนเข้าระบบไว้ในที่           
ที่ก าหนดตามแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ่าย ให้ศึกษาที่หน้าแรก             
ของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูป 
      (4)  ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร            
ให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัคร       
อีกไม่ได้ จึงควรต้องกรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง 
      (5)  สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินที่ธนาคาร ภายหลังด าเนินการ         
เข้าระบบสง่ข้อมูลการสมัครทันท ี
      (6)  น าแบบฟอร์มการช าระเงิน ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม   
การช าระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องช าระเงิน ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร         
จ านวน ๓๐ บาท ในอตัราเดยีวกนัทัว่ประเทศ  โดยก าหนดให้ผู้ที่กรอกข้อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท้าย
ของการรับสมัคร ( วันที่  1 – 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕5 ) จะช าระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายใน                  
เวลาที่ธนาคารปิดรับช าระเงินทุกสาขาของวันที่  3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕5 (วันปิดรับสมัคร)                   
ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินที่ธนาคารเรียบร้อย และได้ ด าเนินการ              
ตามข้อ (6) และข้อ (7) ส่วนก าหนดเวลาในการสมคัรสอบของผูส้มคัรใหถ้อื วัน เวลา ที่ช าระเงินที่ธนาคาร          
เป็นเกณฑ์   

/(7)  หลังจาก… 
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       (7)  หลังจากช าระเงินแล้วอย่างน้อย 1 วัน (นับแต่วันช าระเงิน                     
ที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง  โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชนเพ่ือสั่งพิมพ์ใบสมัคร                
และบัตรประจ าตัวสอบ (ระบบจะออกรหัสประจ าตัวสอบ 9 หลักให้โดยอัตโนมัติ) โดยให้ใช้กระดาษ A๔ สีขาว 
ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบ และน าบัตรประจ าตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
ข้อเขียนคู่กับบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบการสอบข้อเขียน 
ส่วนใบสมัครให้น ามายื่นภายหลังจากประกาศรายชื่อ เป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบ                 
ความเหมาะสมกับต าแหน่งในวันที่มารายงานตัวยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม โดยยังไม่ต้อง                 
ส่งใบสมัครเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น 

      ส าหรบัผูท้ีเ่ขา้ระบบสง่ขอ้มลูการสมคัรแลว้หรอืไดช้ าระเงินที่ธนาคารแล้ว 
สามารถตรวจสอบสถานะผูส้มคัรไดต้ามระบบในหนา้แรกของเว็บไซต์ ภายหลังด าเนินการแล้วอย่างน้อย 1 วัน 

  (8)  กรณีท าบัตรประจ าตัวสอบสูญหาย (ก่อนวันสอบข้อเขียน)            
ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  www.policeadmission.com แล้วเลือกปุุมพิมพ์ใบสมัคร โดยกรอก
เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ (ใช้กระดาษ A๔ สีขาว) ออกมา 
เช่นเดียวกับตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ต และมีปัญหา
ไม่สามารถเข้าระบบการสมัครได้หรือกรณีมีปัญหาด้านการเข้าระบบต่างๆ ให้เข้าเว็บไซต์  
www.policeadmission.com แล้วเลือกปุ ุมสารพันปัญหา เพ่ือศึกษาขั้นตอนด าเนินการหรือ             
อ่านค าแนะน า และหากไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เนต็เพื่อท าการกรอกขอ้มูลการสมัครได้ ให้รีบติดตอ่
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ บริษัท จันวาณิชย์ ซิเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง  จ ากัด หมายเลขโทรศัพท์                              
๐ ๒๖35 3304, 0 2635 3320, 0 2635 3352  ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 นาฬิกา ทุกวัน                    
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระส าคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ กองการสอบ 
กองบัญชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๙๔๑ ๐๙๗๙ ตอ่ ๑๐๖, 108-๑๐๙ 

  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง 
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์             
พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศ            
ในการสมัครสอบ และอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  

  การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต  ถือว่าผู้สมัครสอบรับทราบ       
และเขา้ใจในประกาศรบัสมคัรและผนวกท้ายประกาศ  และถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติ             
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ 

 
 

/๓.๓  ส าหรบั... 
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       ๓.๓  ส าหรับผู้สมัครสอบที่อยู่ ในเกณฑ์ที่ ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิ เศษ              
ตามหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0034.52/3023 ลง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
เรื่อง สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามรายละเอียดระบุในผนวก ก. ท้ายประกาศนี้   ให้ผู้ประสงค์
ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
     3.3.1  ให้รวบรวมหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิการเพ่ิมคะแนนเป็นพิเศษ
ดังกล่าว พร้อมแบบฟอร์ม ตามผนวก จ. ท้ายประกาศนี้ และส าเนาบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 2 ชุด 
ยื่นด้วยตนเอง ที่ต้นสังกัดในระดบักองบัญชาการ หรือกองบังคับการ กรณีเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ             
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการหน่วยต้นสังกัด หากพ้นก าหนดไม่น าหลักฐานเอกสารมายื่นหรือ
น ามายื่นแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถพิจารณารับรองสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษให้ได้ จะถือว่าหมดสิทธิ 
     3.3.2  ให้ผู้ที่ยื่นหลักฐานเอกสารไว้ตามข้อ 3.3.1  ไปรับหนังสือการรับรองสิทธิ 
ได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษจากหน่วยต้นสังกัด ตั้งแตว่นัที ่23 – 29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555   เพื่อน าไปยื่น
ด้วยตนเอง  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวสอบยังหน่วยสอบที่ได้สมัครสอบไว้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2555 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2555  หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการขอรับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ                   
ตามประกาศรับสมัครนี้ 
     ทั้งนี ้การด าเนินการตามข้อ 3.3 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตาม
ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด รวมทั้งการติดตามการประกาศรายชื่อและจ านวนคะแนน  
เพิ่มเป็นพิเศษดังกล่าว ของหน่วยสอบที่ ได้สมัครสอบไว้ตามก าหนดในข้อ 3.4.3  กรณีมีความ
คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อหน่วยสอบที่สมัครสอบไว้  หากพ้นก าหนดในวันที่ 8 มีนาคม                  
พ.ศ. 2555  จะไม่มีการประกาศเพิ่มรายชื่อและหรือจ านวนคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษให้อีกเด็ดขาด             
และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

๓.4  ก าหนดการส าคัญที่ควรทราบ 
      ๓.4.๑  ขอ้แนะน าการปฏิบัติในการสอบทางเวบ็ไซต ์www.rcm.edupol.org และ 
www.policeadmission.com 
       ๓.4.๒  ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน  วัน เวลา ที่นั่งสอบ และ
สถานที่สอบข้อเขียน (ตามประกาศของหน่วยท่ีตนเองสมัครสอบไว้) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5             
ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.rcm.edupol.org และ www.policeadmission.com และที่ กองการสอบ 
กองบัญชาการศึกษา 
       ๓.4.3  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 
 

  /๓.4.4  สอบข้อ... 

http://www.rcm.edupol.org/
http://www.policeadmission.com/
http://www.policeadmission.com/
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     ๓.4.4  สอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ตั้งแต่เวลา 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ใช้เวลาท าข้อสอบ ๒ ชั่วโมง 30 นาที) 
     ๓.4.๕  ประกาศรายชื่อผูส้อบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม              
กับต าแหนง่ เรียงตามล าดบัคะแนน ในวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕5 ทางอนิเตอรเ์นต็ เวบ็ไซต ์ www.rcm.edupol.org 
และ www.policeadmission.com พร้อมกับแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดต่างๆ           
เพื่อด าเนินการ ดังนี ้
      ๑)  รายงานตัว ยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียด              
ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้  (ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕5)  โดยเฉพาะคุณวุฒิการศึกษา          
ที่ต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรตามที่ก าหนดไว้ 
      ๒)  ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ระหว่างวันที่ 2 - 5 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕5)  ม ี
         -  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ว่ายน้ า-วิ่ง (สาย ปป.11,         
ปป.12, ปป.31, ปป.32  และ สส.5) 

-  การสอบสัมภาษณ์ (ทุกสายการสอบ) 
        ๓.4.๖ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกส ารอง เรียงตาม  
ล าดับคะแนน ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕5 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.rcm.edupol.org            
และ  www.policeadmission.com 
  ๔.  เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก 
        ผู้สมัครต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว โดยก าหนดให้สมัครได้ตาม
ประกาศรับสมัครของ กองบัญชาการศึกษา หรือหน่วยที่เปิดรับสมัครคัดเลือก และสามารถเลือกสมัคร
สอบได้เพียงหนึ่งสายการสอบและในหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น จะเปลี่ยนสายการสอบหรือหน่วยสอบ 
หรือข้อมูลใดๆ ภายหลังจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้วไม่ได้  ค่าบริการ               
ทางอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมธนาคาร จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร      
ที่จะต้องศึกษาข้อมูลและท าความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครและคัดเลือกของแต่ละหน่วยในแต่ละ
ขั้นตอนการสมัครให้ชัดเจน เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้ วนทุกขั้นตอน           
ตามประกาศนี้ก่อนการสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่มาด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสอบหรอืมีคุณสมบัตติ่างๆ หรือหลักฐานเอกสารไม่ถกูตอ้งครบถว้นตาม
ประกาศรับสมัครก าหนด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเป็นผู้เข้าสอบ หรือผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับ
คัดเลือกส ารองแล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอมหรือใช้เอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

/๕.  วธิกีาร... 

http://www.policeadmission.com/
http://www.rcm.edupol.org/
http://www.policeadmission.com/
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  ๕.  วิธีการคัดเลือก 
       กองบัญชาการศึกษา จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนเพ่ือทดสอบความรู้
ความสามารถ และทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามจ านวนที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด
รายละเอียดวิธีการคัดเลือกตามที่ก าหนด ในผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ 

  ๖.  เกณฑ์การตัดสิน สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ  การประกาศรายชื่อผู้สอบ              
ผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  
 ๖.๑  เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน
และการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยจะ
เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า
ในแต่ละวิชาเรียงตามล าดับวิชาในแต่ละสายการสอบ ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้  แยกเป็น                      
สายปูองกันปราบปราม (ปป.11, ปป.12, ปป.31 และ ปป.32)  เรียงตามล าดับวิชา ตั้งแต่ข้อ 1.1.1 
จนถึงข้อ 1.1.5  สายอ านวยการและสนับสนุน (อก.2, อก.4) เรียงตามล าดับวิชา ตั้งแต่ข้อ 1.3.1  
จนถึงข้อ 1.3.5   สายสอบสวน (สส.5) เรียงตามล าดับวิชา  ตั้งแต่ข้อ 1.2.1 จนถึงข้อ 1.2.7 เป็นผู้ที่
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนในทุกวิชาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ช าระเงินสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
โดยจะประกาศรายชื่อให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ว่ายน้ า, วิ่ง, สัมภาษณ์ ตามที่
ก าหนดแล้วแต่กรณี) ตามสายการสอบ  จ านวน  617  คน  ดังนี้ 
        6.1.1  สายปูองกันปราบปราม  จ านวน  102  คน 
         ๖.๑.๑.๑  สายปูองกันปราบปราม เพศชายและเพศหญิง  (ปป.11)  

                  จ านวน  ๖๘  คน 
     ๖.๑.๑.๒  สายปูองกนัปราบปราม เพศชาย (ปป.12) จ านวน  ๓๔  คน 

     6.1.2  สายอ านวยการและสนับสนนุ (อก.2)  จ านวน  ๘๔  คน 
     6.1.๓  สายปูองกนัปราบปราม  จ านวน   117  คน 

     ๖.๑.๓.๑  สายปูองกันปราบปราม  เพศชายและเพศหญงิ    (ปป.31)  
       จ านวน  ๗๘  คน 

     ๖.๑.๓.๒  สายปูองกนัปราบปราม เพศชาย (ปป.32) จ านวน  ๓๙  คน 
        6.1.๔  สายอ านวยการและสนับสนนุ  (อก.4)    จ านวน  ๒๒๗  คน 
        6.1.๕  สายสอบสวน   (สส.5)    จ านวน  ๘๗  คน 
       ๖.๒  เกณฑ์การตัดสินตามข้อ ๖.๑ จะมีการเพ่ิมคะแนนผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพ่ิม
เป็นพิเศษตามข้อมูลที่ประกาศในข้อ 3.3  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๕๒/๓๐๒๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง สิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ               
เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครสอบแขง่ขันเพื่อแต่งตัง้เลื่อนชัน้เปน็ขา้ราชการต ารวจชัน้สัญญาบัตร รายละเอียด 
ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้  โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษในกรณีต่างๆ จะน าคะแนนท่ีได้รับเพิ่ม 
 

/ไปรวมกับ… 
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ไปรวมกับผลคะแนนสอบข้อเขียน หลังการประมวลผลการสอบข้อเขียนก่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบ
ผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง แต่เมื่อน าคะแนนไปรวมกับคะแนนสอบ
ข้อเขียนแล้วต้องไม่เกินคะแนนเต็มของการสอบข้อเขียนตามที่ก าหนด ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับเพ่ิมจะเป็นไปตาม
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ  ระดับกองบัญชาการ  หรือกองบังคับการ  กรณีเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ หรือคณะกรรมการ ระดับส านักงานต ารวจแห่งชาตพิิจารณาแล้วแต่กรณีและถือเป็นท่ีสุด 
       ในกรณีที ่คณะกรรมการ  หร ือคณะอน ุกรรมการ  หร ือคณะเจ ้าหน ้าที่                           
ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการคัดเลือก เห็นว่าข้าราชการต ารวจผู้เข้าสอบข้อเขียนรายใดมีพฤติการณ์
อยู่ในข่ายต้องสงสัยส่อไปในทางทุจริตหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบข้อเขียนหรือขั้นตอนอื่นใด                                        
จะเรียกตัวมาทดสอบหรือด า เนินการโดยวิธ ีอื ่นใดตามที ่เห ็นสมควรภายหลังว ันสอบข้อเขียน             
และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ใดไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบ             
หรือในกรณีที่ไม่มาด าเนินการเพิ่มเติมตามก าหนด จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิ 
ในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
       ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการสมัครคัดเลือก             
การสอบข้อเขียน หรือขั้นตอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบ
รายงานให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดหรือจะ
พิจารณายกเลกิการสอบเฉพาะวชิาใดหรอืการสอบขัน้ตอนใดทีเ่กดิจากการทจุรติ หรือส่อไปในทางทุจริต
ตามแตจ่ะเหน็สมควร โดยใหผู้ด้ าเนนิการคดัเลอืกทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจาก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รายงาน
พร้อมมีความเห็นเสนอส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่ออนุมัติให้ยกเลิกการสอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หาก
อนุมัติให้มีการยกเลิกการสอบ ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกประกาศแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกทราบด้วย  
       ๖.๓  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก   
      ผู้ ได้รับคัดเลือก จะต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกที่ก าหนด                      
ตามข้อ ๕ ทุกขั้นตอน  และเป็นผู้ที่มีผลการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งตามที่ก าหนด                
อยู่ในเกณฑ์ผ่าน  โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์             
ที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๖.1 และ 6.2 และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลงมาตามล าดับ                
จนครบตามจ านวนที่ประกาศรับสมัคร จ านวน 1 บัญชี และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส ารอง  
จ านวน 1 บัญชี  ซึ่งจะใช้บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกส ารองในการรับสมัครและคัดเลือกครั้งนี้ครั้งคราวเดียว 
ตามข้อ ๗  

  ทั้งนี้  จะถือว่าค าวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเป็นที่สุด 
 
 

/๗.  เงือ่นไข… 
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๗.  เงือ่นไขในการแตง่ตัง้ 
     ๗.๑  เมื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกแล้ว ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรม 

ตามที่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด กรณีมีผู้ที่ไม่ส าเร็จการฝึกอบรม จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร และให้ถือว่าหมดสิทธิในการคัดเลือก 

     ๗.๒  กรณีมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุที่ไม่อาจเข้ารับการฝึกอบรมได้ จะเรียกผู้ได้รับ
คัดเลือกส ารองตามล าดับมาเข้ารับการฝึกอบรมแทนจนครบจ านวนที่ประกาศรับสมัคร แต่หาก
ระยะเวลาการฝึกอบรมเหลือไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตร 
จะไม่เรียกผู้ได้รับคัดเลือกส ารองตามล าดับมาเข้ารับการฝึกอบรมแทนอีก และถือเป็นการเสร็จสิ้น                
การรับสมัครและคัดเลือกในครั้งนี้   

     ๗.๓ การแต่งตั้งและการรับอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย               
และที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด โดยจะได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิม                  
และใช้คะแนนสอบในขั้นตอนการฝึกอบรมมาจัดล าดับเพ่ือเข้าเลือกต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ในภาค            
หรือหน่วยงานที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดสรรอัตราให้  โดยในสายปูองกันปราบปราม (ปป.12 และ   
ปป.32) จะได้รับการแต่งตั้งในสังกัดส านักงานนายต ารวจราชส านั กประจ า และกองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล  หรือเป็นไปตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  โดยเมื่อได้รับการแต่งตั้งเลื่อนชั้น 
เป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรแล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งตามระยะเวลา            
ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด จึงจะมีสิทธิขอรับการพิจารณาแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งอื่นได้   

  ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร              
ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดในการรับสมัครจะน ามาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้                   

     ๗.๔ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายใด          
มีคุณสมบัติ หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือไม่ ถูกต้อง  
ตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ                
ในการเข้ารับการคัดเลือกครั ้งนี ้ ไม่ว่าจะอยู ่ในขั ้นตอนการฝึกอบรม หรือขั ้นตอนการแต่งตั ้ง             
เป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร หรือหากได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร             
ไปแล้ว จะถูกตัดสิทธิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้วแต่กรณี โดยให้ต้นสังกัดของผู้ได้รับคัดเลือก               
ในแต่ละขั้นตอนแล้วแต่กรณี เป็นผู้ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป     

     ๘.  ข้อปฏิบัติ 
     ๘.๑  กองบัญชาการศึกษา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการคัดเลือก              

ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ขั้นตอน            
การด าเนินการสอบได้ก าหนดไว้อย่างรัดกุม  ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อ  

 
/หรือยอม... 
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หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  หากพบเห็นการกระท าที่เกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระท าการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา 
ทราบโดยด่วนที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๑ ๐๙๗๙ ต่อ ๑๐๖, 108-109 หรือ ๐๘ 8737 3677                 
เพื่อจะได้ด าเนินการตามระเบียบและกฎหมาย 
     ส่วนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะหารือเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินการ
รับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่  ผู้บังคับการกองการสอบ หมายเลขโทรศัพท์            
08 5680 9880 หรือ ผู้ก ากับการ ฝุายจัดการสอบ กองการสอบ 08 1987 7267 

     ๘.๒  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และการทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง             
ให้เป็นไป ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้ และหากตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือกรณีที่ได้ปฏิบัติผิดไปจากระเบียบ
ดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม จะถือว่าสอบไม่ผ่านทุกขั้นตอน  
       ๘.๓  ข้าราชการต ารวจที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยฐานประพฤติ     
ชั่วอย่างร้ายแรง  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้กระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ ก าชับผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษข้าราชการต ารวจที่กระท าผิดวินัย กรณีทุจริตในการสอบสถานหนัก              
และ มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงกรณีข้าราชการต ารวจที่กระท าผิดในความผิดทุจริตในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก มีระดับโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี และจะด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน  
     ทั้งนี้ ข้าราชการต ารวจทีท่จุรติการสอบในการด าเนินการคัดเลือกครั้งที่ผ่านมา                
ถูกด าเนินการทางวินัยโดยถูกไล่ออกหรือปลดออกทุกราย 
       ๘.๔  ประกาศต่างๆ  ของกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                
ซึ่งเกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้ จะประกาศ ให้ทราบทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  www.rcm.edupol.org               
และ www.policeadmission.com  และจะปิดประกาศไว้บริเวณสถานที่ ตามข้อ ๓.1 จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศที่ก าหนด จะอ้างว่ าไม่ทราบประกาศ            
ในภายหลังมิได้ 
     ส าหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการคัดเลือก           
ในแต่ละขั้นตอน ให้ยื่นค าขอเพื่อขอทราบผลการสอบได้ ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบข้อมูล   
ในแต่ละขั้นตอนเป็นต้นไป 
 
 
 

/กรณทีี.่.. 
 



 
- 14 - 

    กรณีทีม่ีผู้สมัครคัดเลือกหรือผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งประกาศรับสมัคร  
ให้ยื่นค าอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วัน
ประกาศเป็นต้นไป หากพ้นก าหนดไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่ าว              
ถือว่ายอมรับในข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕5 

        พลต ารวจโท 
                (เรืองศักดิ์ จรติเอก) 
                          ผู้บัญชาการศกึษา 
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ผนวก  ก. 

หน้า  ๑  ใน  ๒  หน้า 

ท้ายประกาศ  กองบญัชาการศกึษา   ลงวนัที่   ๑๙    มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕5 
-------------------------------------------- 

หลกัเกณฑแ์ละสทิธกิารไดร้บัคะแนนเพิม่เปน็พเิศษ 

ข้อ ๑  ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับบ าเหน็ จความชอบเป็นกรณีพิเศษ                        
(พ.ป.ผ. หรือ พ.ส.ร.) ได้รับคะแนนเพิ่ม  ดังนี้ 
  ๑.๑  ผู้ได้รับ พ.ป.ผ. หรือ พ.ส.ร. ๔ ขั้น  ได้ ๔ คะแนน  
  ๑.๒  ผู้ได้รับ พ.ป.ผ. หรือ พ.ส.ร. ๓ ขั้น  ได้ ๓ คะแนน  
  ๑.๓  ผู้ได้รับ พ.ป.ผ. หรือ พ.ส.ร. ๒ ขั้น  ได้ ๒ คะแนน 
  ๑.๔  ผู้ได้รับ พ.ป.ผ. หรือ พ.ส.ร. ๑ ขั้น  ได้ ๑ คะแนน  

ผู้สมัครสอบได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (พ.ป.ผ. หรือ พ.ส.ร.) หลายครั้ง ให้น า
จ านวนขั้นในครั้งที่ได้รับสูงสุดเพียงครั้งเดียวมาเป็นคะแนน 

ข้อ ๒  ผู้สมัครคัดเลือกที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพ หรือ
ได้รับเหรียญกล้าหาญ หรือเป็นบุตรโดยก าเนิดของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บ                     
จนทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย                    
หรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู จะได้รับคะแนนเพิ่ม ๓ คะแนน  

ข้อ ๓  ข้าราชการต ารวจผู้สมัครคัดเลือกที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี            
และ จะนะ) โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือหลายหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และระยะเวลาการปฏิบัติงานจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ แต่รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่                           
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จะได้รับคะแนนเพิ่ม  ดังนี้ 

 ๓.๑  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป     ได้รับ  ๓  คะแนน 
    ๓.๒  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี ได้รับ  ๒  คะแนน 

 ๓.๓  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2 ปี ได้รับ  ๑  คะแนน 

 ทั้งนี้ผู้สมัครคัดเลือกที่ได้รับคะแนนเพิ่ม ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ยังสามารถใช้สิทธิตามข้อ ๓ ได้อีก 
ในการคัดเลือกคราวเดียวกันนี้ แต่เมื่อน าคะแนนเพิ่มไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียนแล้ว  ต้องไม่เกิน
คะแนนเต็มของการสอบข้อเขียนตามที่ก าหนด 

ตามขอ้ ๑-๓ ผู้สมัครคดัเลอืกทีไ่ดร้บัคะแนนเพิ่มเปน็พเิศษ จะน าคะแนนทีไ่ดร้บัเพิม่ไปรวมกบัผล
คะแนนสอบขอ้เขยีน หลังการประมวลผลการสอบขอ้เขยีน ก่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและ
ให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

/ขอ้ ๔ การพิจารณา... 
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ข้อ ๔  การพิจารณาว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษ              
กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือบาดเจ็บทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา             
ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาและรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิจริง โดยคณะกรรมการดังกล่าวเป็ น
คณะกรรมการระดับกองบัญชาการและระดับกองบังคับการ ส าหรับกองบังคับการขึ้นตรงต่อ ตร.               
ซึ่งคณะกรรมการในแต่ละระดับให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอ
คณะกรรมการระดับ ตร. เพื่อพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง  โดยการพิจารณาของ ตร. ถือเป็นข้อยุติ 
 

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

 

ตรวจแลว้ถูกต้อง 

                           พลต ารวจตร ี
( จักรกฤษศณ ์ สิงห์ศิลารักษ์  ) 

                                               ผูบ้ังคับการกองการสอบ 
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การยืน่เอกสารหลกัฐาน 

เอกสารฉบบัจรงิและหลกัฐานตา่งๆ ทีผู่ส้อบผา่นข้อเขยีนและไดร้บัการประกาศรายชือ่ใหเ้ขา้ทดสอบ                
ความเหมาะสมกบัต าแหนง่ ตอ้งน ามาแสดงและยืน่กบัเจา้หนา้ที ่ดงันี้ 
(ยืน่ที ่หนว่ยทีไ่ดส้มคัรในวนัที ่26 – 30 มนีาคม พ.ศ. 2555 ตามก าหนดทีร่ะบไุว)้ 

๑.  ผู้สอบผ่านข้อเขียน ตามข้อ 1.1.1 (ปป.11 และ ปป.12) และข้อ 1.1.2 (อก.2) 

๑.1  ใบสมัครคดัเลือก จ านวน 1 ฉบบั (สั่งพิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อเปน็ผู้มี
รายชื่อสอบผา่นข้อเขียนและให้เขา้ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหนง่)  

1.2  หนังสือรับรองผู้บังคับบญัชา พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (ตามแบบที่ 1 ในผนวก ฉ.)  
1.3  บตัรประจ าตวัสอบ 
1.4  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งยศต ารวจชั้นประทวน ที่ได้รับยศในปัจจุบันเป็นดาบต ารวจ

หรือจ่าสบิต ารวจ  จ านวน 1 ฉบับ 
1.5  บตัรประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรฐั ทีไ่มห่มดอายุ พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
1.6  เฉพาะสาย ปป.11 และ ปป.12  ต้องน าประกาศนยีบตัรหลักสตูรหรอืหลกัฐาน 

ท่ีแสดงว่ามีคุณสมบัตขิ้อใดข้อหนึ่ง ตามข้อ 2.1.1  พรอ้มส าเนา  จ านวน 2 ฉบบั 
1.7  หลักฐานอื่น  ๆถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา จ านวน 2 ฉบับ 

หลักฐานตามขอ้ 1.5-1.7  ต้องน าหลกัฐานตน้ฉบบัจรงิไปแสดงใหค้รบถ้วน ทั้งนี้ ส าเนา
หลักฐาน ทุกฉบบัทีน่ ามายืน่กบัเจา้หนา้ที ่ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อไว้              
ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ   

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่   ถือเป็นเอกสิทธิของ  
กองบัญชาการศึกษา ที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 
  ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดหรือ       
ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 

 
 
 

/ผู้สมคัรสอบ... 
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ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ          
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน       
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ได้รับคัดเลือกส ารองแล้วแต่กรณี และหากมีกรณี                 
น าเอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

2. ผู้สอบผ่านข้อเขียน ตามข้อ 1.2.1  (ปป.31 และ ปป.32)  ข้อ 1.2.2 (อก.4)                         

และขอ้ 1.2.๓ (สส.5) 

2.1  ใบสมัครคัดเลือก จ านวน 1 ฉบับ (สั่งพิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ต เมื่อเป็นผู้มีรายชื่อ
สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 

2.2  หนังสือรับรองผู้บังคับบญัชา พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (ตามแบบที่ ๒ ในผนวก ช.)  
2.3  บัตรประจ าตัวสอบ 
2.4  ส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และส าเนาสมุดประวัติ ก.พ. 7 หน้าที่มีรายงาน

ระบุการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจครั้งแรก จ านวน 2 ฉบับ 
2.5  หลักฐานการได้รับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ  (กรณีที่ใช้นับอายุ

ราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการสมัครสอบ) 
2.6  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่หมดอายุ พร้อมส าเนา จ านวน 2 ฉบับ 
2.7  ปริญญาบัตร หรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

ท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจาก         
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมส าเนา จ านวน 3 ฉบับ 
หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถาบันศึกษาที่ส าเร็จก็ได้               
พร้อมส าเนา จ านวน 3 ฉบับ 

2.8  กรณีสมัครสอบคัดเลือก ในสายปูองกันปราบปราม (ปป.31 และ ปป.32) ผู้ที่

ใช้วุฒิปริญญาตรีทางกฎหมายจากต่างประเทศ หรือปริญญาตรีทางการปกครอง หรือปริญญาตรีทาง           
รัฐประศาสนศาสตร์ มาสมัครคัดเลือกต้องน าหลักฐานระเบียบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยานมาแสดง              
พร้อมส าเนา จ านวน 3 ฉบับ 

/2.9  หลักฐานอื่น .ๆ.. 
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2.9  หลักฐานอื่น  ๆถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา จ านวน 2 ฉบับ 
หลักฐานตามข้อ 2.6 - 2.9  ต้องน าหลักฐานต้นฉบับจริงไปแสดงให้ครบถ้วน ทั้งนี้ 

ส าเนาหลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”            
และลงลายมือชื่อไว้ ส าหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ  

ส าหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิ  
ของ กองบัญชาการศึกษา ทีจ่ะด าเนนิการใดๆ ตามทีเ่หน็สมควร 
   ผู้สอบผา่นขอ้เขยีนหากไมน่ าหลกัฐานไปยืน่ ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ าหนด
หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน       
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ได้รับคัดเลือกส ารองแล้วแต่กรณี และหากมีกรณี                 
น าเอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด 

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

 

ตรวจแลว้ถูกต้อง 

                           พลต ารวจตร ี
( จักรกฤษศณ ์ สิงห์ศิลารักษ์  ) 

                                               ผูบ้ังคับการกองการสอบ 
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วธิกีารคดัเลอืก 

การสอบขอ้เขยีน ขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 120 ขอ้ 1๒๐ คะแนน ใชเ้วลาท าขอ้สอบ  2 ชัว่โมง 30 นาท ี

๑. ทดสอบความรูค้วามสามารถโดยวธิสีอบขอ้เขยีน  มีรายละเอียดวิชาที่สอบ   ดังนี ้
 1.1  สายปอูงกนัปราบปราม  (ปป.11, ปป.12, ปป.31 และ ปป.32)   (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)  

ประกอบด้วย 
  1.1.1  ประมวลกฎหมายอาญา      จ านวน   35   ขอ้ 
  1.1.2  ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา   จ านวน   35   ขอ้ 
  1.1.3  กฎหมายลักษณะพยาน     จ านวน   20   ขอ้ 
   (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 
  1.1.4  พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547   จ านวน   20   ขอ้ 
            และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม, กฎ ก.ตร.ทีเ่กี่ยวข้อง 
       (1)  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติ   
                              ราชการของข้าราชการต ารวจ  พ.ศ. 2547 
   (2)  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง  พ.ศ. 2547 
   (3)  กฎ ก.ตร. ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  พ.ศ. 2551  
     และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
  1.1.5  พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์    จ านวน   10   ขอ้ 
  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546      

 1.2  สายสอบสวน (สส.5)  (คะแนนเตม็ 120 คะแนน)   ประกอบด้วย 

  1.2.1  ประมวลกฎหมายอาญา      จ านวน   25   ขอ้ 
  1.2.2  ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา    จ านวน   25   ขอ้ 
  1.2.3  กฎหมายลักษณะพยาน     จ านวน   15   ขอ้ 
   (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 
   1.2.4 พระราชบัญญัตวิิธปีฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จ านวน   15   ขอ้ 
   1.2.5 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  จ านวน   10   ขอ้ 
    และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

/1.2.6 พระราชบัญญตัิ... 
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  1.2.6  พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547   จ านวน   20   ขอ้ 
            และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม, กฎ ก.ตร.ทีเ่กี่ยวข้อง 
   (1)  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธิีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏบิัติ   
                              ราชการของข้าราชการต ารวจ  พ.ศ. 2547 
   (2)  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง  พ.ศ. 2547 
   (3)  กฎ ก.ตร. ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  พ.ศ. 2551 
     และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
  1.2.7  พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์    จ านวน   10   ขอ้ 
             และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

 1.3  สายอ านวยการและสนับสนุน  (อก.2, อก.4)   (คะแนนเต็ม  120  คะแนน)  ประกอบด้วย 

  1.3.1  ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 จ านวน   35   ขอ้ 
           และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
  1.3.2  ภาษาไทย       จ านวน   35   ข้อ 
   1)  ความเขา้ใจภาษา 

 การอ่าน และท าความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่ก าหนดไว้แล้วตอบค าถาม
ที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปและตีความด้วย 

   (2)  การใช้ภาษา 
     - การเลอืกใช้ค าหรือกลุ่มค า 
     - การเขียนประโยคได้ถกูตอ้งตามหลกัภาษา 
     - การเรียงขอ้ความ 
  1.3.3  ระเบียบว่าดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ  พ.ศ. 2544 จ านวน   20   ขอ้ 
  1.3.4  พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547       จ านวน   20   ข้อ 
   และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง     
   (1)  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธิีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏบิัติ 
                              ราชการของข้าราชการต ารวจ  พ.ศ. 2547 
 

/(2)  กฎ ก.ตร.... 
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   (2)  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสบืสวนข้อเท็จจริง  พ.ศ. 2547 
   (3)  กฎ ก.ตร. ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  พ.ศ. 2551 
     และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 
  1.3.5  พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์     จ านวน   10   ขอ้ 
            และวิธีการบริหารกจิการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546     

2. การทดสอบความเหมาะสมกบัต าแหนง่ 
 2.1  สายปอูงกนัปราบปราม (ปป.11, ปป.12, ปป.31 และ ปป.32) และสายสอบสวน (สส.5)       
  2.1.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  ดงันี ้   
   (1) ว่ายน้ า   ระยะทาง  25  เมตร  แบ่งตามเกณฑ์  ดงันี้ 
    ชาย    -  ผู้ท าเวลาไม่เกนิ 50 วินาที ถอืว่า ผ่าน 
    หญงิ   -  ผู้ท าเวลาไมเ่กิน    1 นาที ถือว่า ผ่าน 
    จึงจะมีสิทธิเขา้สอบขั้นตอนต่อไป 
   (2)  วิ่ง  ระยะทาง  800  เมตร  แบ่งตามเกณฑ์  ดงันี้ 
    ชาย    -  ผู้ท าเวลาไม่เกนิ  5 นาที 30 วินาที ถอืว่า ผ่าน 
    หญงิ   -  ผู้ท าเวลาไมเ่กิน  7 นาที ถอืว่า ผ่าน 
    จึงจะมีสิทธิเขา้สอบขั้นตอนต่อไป 

  2.1.2 สอบสัมภาษณ์  จะเป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ความสามารถ
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะ         
อย่างอื่นที่เกีย่วข้อง เป็นต้น  โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม
จึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า  ไม่ผ่าน 

  

 
 
 
 

/2.2  สายอ านวยการ... 
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 2.2  สายอ านวยการและสนบัสนนุ  (อก.2 , อก.4)       

  สอบสัมภาษณ์   จะเป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่         
ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะ  
อยา่งอื่นที่เกีย่วข้อง เป็นต้น  โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม
จึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า  ไม่ผ่าน 

  
   

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

 

ตรวจแลว้ถูกต้อง 

                           พลต ารวจตร ี
( จักรกฤษศณ ์ สิงห์ศิลารักษ์  ) 

                                               ผูบ้ังคับการกองการสอบ 
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ระเบยีบเกีย่วกบัการสอบขอ้เขยีนและการทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกาย 
ในการคดัเลอืกขา้ราชการต ารวจชัน้ประทวนเขา้รบัการฝกึอบรม  

เพือ่แตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการต ารวจชัน้สญัญาบตัร พ.ศ. 2555 
 

๑.  ระเบยีบในวนัสอบขอ้เขยีน 
     ๑.๑  อุปกรณ์ที่น า เข้าห้องสอบได้  มี  ดินสอด าเบอร์ ๒B ขึ้นไป ส าหรับระบาย

กระดาษค าตอบ, ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า,  บัตรประจ าตัวสอบ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ                 
(ที่ไม่หมดอายุ) หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยมีเลขประจ าตัว
ประชาชนแสดง และมีรูปถ่ายติดถูกต้องเท่านั้น ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 

      ๑.๒  ห้ามน าอาวุธ กระดาษหรือต ารา เครื่องค านวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ท าด้วยโลหะทุกชนิด 
ที่นอกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพ้ืนที่หวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย                
โดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร  

     ๑.๓  การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม 
รองเท้ากีฬา       

     ๑.๔  เมื่อไปถึงสนามสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ว่า สอบห้องใด  ชั้นใด อาคารใด   
     ๑.๕  ถ้ามีปัญหา เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ    

ส ูญหาย หาห ้องสอบไม ่พบ หร ือไม ่ม ีรห ัสประจ าต ัวสอบในผังที ่นั ่งสอบ ฯลฯ ให ้ร ีบต ิดต ่อ             
กองอ านวยการประจ าสนามสอบนั้นๆ ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง       

     ๑.๖  ในวันสอบข้อ เขียน  ผู้ เข้ าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตั วสอบ คู่ กั บ                            
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ)                         
หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีเลขประจ าตัวประชาชนแสดงและมีรูปถ่ายติดถูกต้อง เพ่ือใช้แสดงคู่กัน 
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

     ๑.๗  ในการสอบครั้งนี้ ได้ก าหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพ่ือท าข้อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบ
แล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมี
เหตุสุดวิสัย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก  

๒.  การสอบขอ้เขยีน 
     ๒.๑  ก าหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาท าข้อสอบ ๒ ชั่วโมง 30 นาที)                             

โดยก าหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา ๑๒.๐๐ น. ทุกคน เพื่อด าเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล 
และแนะน าการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษค าตอบ ส าหรับผู้มาภายหลังจาก เวลา ๑3.3๐ น. จะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด                    

/๒.2 ปฏิบัติตาม... 
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        ๒.๒  ปฏิบตัติามค าสัง่และค าแนะน าของหวัหนา้หอ้งสอบ หรือเจ้าหนา้ที่คมุสอบ โดยเครง่ครดั 
     ๒.๓  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก

และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่      
คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้องสอบ 

     ๒.๔  ห้ามสูบบหุรี่ในห้องสอบ 
     ๒.๕  จะเริ่มลงมือท าข้อสอบได้  เมื่อหัวหน้าห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแลว้ 
      ๒.๖   เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่                    

สั่งให้หยุดท าปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบคืน    
แล้วให้ผู้เข้าสอบลงชื่อส่งกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่า              
ไม่ได้เข้าสอบ 

     ๒.๗ ปัญหาขอ้สอบเปน็ลขิสทิธิข์องกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ห้ามน าออก หรือคัดลอก        
น าออกนอกห้องสอบเป็นอันขาด ต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝุาฝืนจะมีความผิดทาง
กฎหมาย และจะพิจารณาให้หมดสิทธิในการคัดเลือก 

๓. หา้มกระท าการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา  โดยพฤติการณ์           
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ ได้แก่ 

     ๓.๑  น าต าราหรือเอกสารอื่นใดทีเ่กี่ยวกับการสอบเข้าห้องสอบ น าหรือพยายามน าปัญหาข้อสอบ
ออกนอกห้องสอบ 

     ๓.๒  พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือตดิต่อกับผู้สอบอืน่หรือบคุคลภายนอก 
     ๓.๓  ด ูหรือพยายามดคู าตอบจากผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูค าตอบของตน 
     ๓.๔  ไมเ่ชื่อฟังค าแนะน า ค าตักเตือน หรือค าสั่งของเจ้าหนา้ที่คุมสอบ 
     ๓.๕  เปลี่ยนตวัผู้เขา้สอบ 
     ๓.๖  ตอบปญัหาในกระดาษค าตอบแทนกัน 
     ๓.๗  การน าโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

เข้าไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัยของสนามสอบข้อเขียนก าหนด  
     ๓.๘  มีพฤติการณ์อื่น ๆ ที่ช่วยในการตอบปัญหาขอ้สอบอันมิใช่โดยสุจริต 
 
 
 
 

/๔.  ระเบยีบ... 
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๔.  ระเบยีบในการกรอกและระบายกระดาษค าตอบ 
 

 
 

 
 
/๔.๑  ให้ตรวจดู... 
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     ๔.๑  ให้ตรวจดูว่ากระดาษค าตอบมีรอยด่างด า สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด หรือไม่           
ถ้ากระดาษค าตอบมีรอยด่างด า  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบ เพ่ือขอเปลี่ยน 
และให้รอค าชี้แจงในการท าความเข้าใจการระบายรหัสประจ าชุดข้อสอบให้ชัดเจน 

       ๔.๒   ให้ตรวจดูว่าค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในช่องรหัสประจ าตัวสอบ (9 หลัก)               
ในกระดาษค าตอบหน้าแรก ตรงกับรหัสประจ าตัวสอบของผู้เข้าสอบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องตรงกันให้แจ้ง                      
เจ้าหน้าที่คุมสอบเพ่ือขอเปลี่ยนกระดาษค าตอบส ารองใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งก าหนดให้ผู้เข้าสอบต้องใช้                                
กระดาษค าตอบที่มีเลขรหัสประจ าตัวสอบระบาย (9 หลัก) ไว้ตรงกัน กับรหัสประจ าตัวสอบหรือต้องเป็น
กระดาษค าตอบส ารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น และหากใช้กระดาษค าตอบ ไม่ถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ  

     ๔.๓  ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่านั้น เพื่อลงลายมือชื่อในช่องที่ก าหนด 
 ๔.๔  เมื่อเป ิดผนึกซองปัญหาข้อสอบ ให้ตรวจว่ามี เลข (๗ หลัก) รหัสชุดข้อสอบ                      

ท่ีหน้าปกปัญหาข้อสอบเป็นสติ๊กเกอร์ว่ามีถูกต้องหรือไม่ และให้น าเลขในสติ๊กเกอร์ดังกล่าว (๗ หลัก)    
มาระบายลงในช่องที่ก าหนดในกระดาษค าตอบให้ถูกต้องครบถ้วน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัส
ประจ าตัวสอบ) ด้วยดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไปให้ถูกต้อง หากระบายผิดถือว่าเป็นการกระท าผิดระเบียบ              
การสอบข้อเขียน โดยจะถือว่ากระดาษค าตอบนั้นเสีย และถือว่าสอบตก 

 4.5  กรณีใช้กระดาษค าตอบส ารอง ให้ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่านั้น           
เขียนข้อความลงในช่องว่างที่กระดาษค าตอบหน้าแรกด้านบน ได้แก่  1) ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล                 
2)  เลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก)   3) สถานที ่สอบ  4) ห้องสอบ  5) ว ัน เดือน ปี                         
6) รหัสประจ าตัวสอบในช่องว่างสี่เหลี่ยม (9 หลัก) และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (7 หลัก)  แล้วให้ใช้เฉพาะ
ดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจ าตัวสอบ และรหัสชุดข้อสอบของตัวเองในช่องวงกลม          
ที่ก าหนด ตามตัวอย่างค าแนะน าที่แสดงไว้ในกระดาษค าตอบ (คือระบายให้ด าเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) 
โดยให้ระมัดระวังการระบายรหัสประจ าตัวสอบ โดยเฉพาะเลข 0 และเลข 1 ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบาย
รหัสประจ าตัวสอบในแต่ละแถวนั้น จะเริ่มต้นที่เลข 0 และเรียงลงมาเป็นเลข 1 ไปจนถึงเลข 9 ทุกช่อง 
หากระบายผิดจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน   

       ๔.6  ห้ามเขียนสิ่งใดลงในกระดาษค าตอบนอกจากที่ก าหนดไว้   อย่าพับ  หรือท าให้
กระดาษค าตอบ  มีรอยด่างด า  สกปรก  หรือย่นยับ  ฉีกขาด  มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบ             
ให้โดยถือว่าเป็นกระดาษเสีย  

 
 
 

/๔.7  เมื่อไดร้ับ... 
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       ๔.7  เมื่อไดร้ับปญัหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบตัิ  ดังนี้   
                ๔.7.๑  ตรวจดูปัญหาข้อสอบ ว่ามีครบทุกแผ่น ทุกหน้าหรือไม่ หากพบสิ่งใดบกพร่อง         
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากมีค าสั่งให้ลงมือสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนให้               
โดยเด็ดขาด เพราะถือว่าได้ให้เวลาตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือสอบ และให้อ่านค าแนะน าที่หน้าปกของ
ปัญหาข้อสอบให้เข้าใจครบถ้วนก่อนเริ่มลงมือท าข้อสอบ 
             ๔.7.๒  ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอด าเบอร์ ๒B ขึ้นไปเท่านั้น ระบายใน
ข้อวงกลมเล็กที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยให้ระบายด าเข้มเต็มวงแต่อย่าให้ล้ าออกไปนอกวง             
หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริงๆ แล้วระบายใหม่ 

            ๔.7.๓  ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าค าถามหรือค าตอบในปัญหาข้อสอบ         
จะผิดหรือบกพร่อง ไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่คุมสอบ แต่ให้ตอบลงไปตามที่เห็นสมควร ห้ามเว้นว่างไว้             
กรณีที่ปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือค าตอบที่ให้เลือกตอบไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการด าเนินการสอบ             
ที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบจะพิจารณาข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน 

     ๔.๘  เมื่อเจ้าหน้าทีคุ่มสอบสัง่ใหล้งมือสอบแลว้  จะไม่เปลี่ยนกระดาษค าตอบหรือปัญหาขอ้สอบ
ให้อีกโดยเดด็ขาด 

      ๔.๙  กรณีที่ผู้เข้าสอบท าข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษค าตอบที่ไม่ใช่ของตน 
จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง โดยในการตรวจกระดาษค าตอบ คณะกรรมการตรวจ
กระดาษค าตอบ จะตรวจกระดาษค าตอบให้ตามเฉลยค าตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ 
นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได้ 

      ๔.๑๐  ผู้ที่ระบายรหัสชุดข้อสอบผิด ระบายไม่ครบ หรือเกิน ระบายถูกแต่จางเกินไป ระบายรหัส                               
ชุดข้อสอบซ้ ากับผู้อื่น หรือไม่ระบายรหัสชุดข้อสอบ หรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอื่น หรือท าให้
กระดาษค าตอบมีรอยดา่งด า  สกปรก  ย่นยับ  หรือฉีก เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่สามารถ
บันทึกขอ้มลูไดว้า่เปน็รหสัชดุขอ้สอบใด จะถือวา่กระดาษค าตอบนัน้เสยีเกดิจากการกระท าของผูเ้ขา้สอบเอง 
และถือว่าเป็นผู้สอบตก กรณีที่ระบายค าตอบจาง ระบายค าตอบด าไม่เต็มวง หรือระบายด้วยเครื่องเขียน
อย่างอื่นหรือด้วย กรณีใดๆ ท าให้ เครื่องตรวจกระดาษค าตอบไม่ตรวจให้คะแนนทั้งหมดหรือบางข้อ 
คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษค าตอบจะถือผลตามที่ เครื่องตรวจ
กระดาษค าตอบตรวจให้  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน 

     ๔.๑๑  เนื่องจากมผีู้สมคัรสอบเป็นจ านวนมาก และการสอบครัง้นีเ้ป็นข้อสอบแบบปรนัยจะตรวจ
บันทึกคะแนนโดยใช้เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจ
กระดาษค าตอบเท่านั้น 

 
/5.  ระเบยีบ... 

 



 
ผนวก  ง. 

 หน้า  6  ใน  6 หน้า 
ท้ายประกาศ  กองบญัชาการศกึษา   ลงวนัที่    ๑๙    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕5 

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

5.  ระเบยีบและขอ้บงัคบัการทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย 

      1.  การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายในการวา่ยน้ า  ดงันี ้

       1.1  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบตัรประจ าตัวสอบคู่กับบตัรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ   เพื่อใชแ้สดงคูก่ัน หากไมม่บีตัรใดบตัรหนึง่จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้สอบ 

   ๑.๒  ผู้เขา้ทดสอบตอ้งแต่งกายชุดว่ายน้ าสากล 
       1.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบรายใด จับลู่ เกาะลู่ สาวลู่ ว่ายข้ามลู่             
หรือให้ผู้อื่นช่วยเหลือ เช่น พยุงตัว ดัน ผลัก หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ         
ในกรณีที่ผู้เข้าทดสอบรายอื่นให้ความช่วยเหลือตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ
เช่นเดียวกัน 
       1.๔  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสระว่ายน้ า โยนทุ่นหรือห่วงยางหรือวัสดุอื่นให้ 
แล้วผู้เข้าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดที่เป็นอาการท านองเดียวกัน จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
       1.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป็นไปตามที่ก าหนดในผนวก ค. 
ท้ายประกาศรับสมัคร 

      2.  การทดสอบสมรรถภาพรา่งกายในการวิง่ ดงันี ้
   ๒.๑  ในวันทดสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบคู่กับบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

   ๒.๒  ผู้เขา้ทดสอบตอ้งแต่งกาย เสื้อยดื กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้าส าหรับวิง่ 

       2.๓  ขณะที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ห้ามผู้เข้าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอื่นใด      
ที่เป็นอาการ ท านองเดียวกันนี้กับผู้เข้าทดสอบรายอื่น หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส้นทางหรือลัดเส้นทาง
ตามที่ก าหนดให้ทดสอบ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบ 
       2.๔  กรณีที่ผูเ้ข้าทดสอบรายใดให้ความชว่ยเหลือ เชน่ ผลัก พยุง ดัน หรอืดงึแก่ผูเ้ข้า
ทดสอบด้วยกัน จะปรับเป็นผู้ไม่ผ่านการทดสอบเชน่เดียวกัน 
     2.๕  ก าหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เปน็ไปตามที่ก าหนดในผนวก ค. 
ท้ายประกาศรับสมคัร 

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

ตรวจแลว้ถูกต้อง 

                         พลต ารวจตรี 
( จักรกฤษศณ ์  สงิหศ์ิลารกัษ์ ) 

ผู้บังคับการกองการสอบ 
 
 



ผนวก จ. 

แบบบนัทกึการขอรบัสทิธไิดร้บัคะแนนเพิม่เปน็พเิศษในการคดัเลอืก 
 
                 เขียนที่........................................................... 

          .......................................................... 
 

               วันที่...........เดอืน............................พ.ศ. ๒๕๕5 
 

  ข้าพเจ้า (ยศชื่อ – สกุล) ................................................... ต าแหน่ง ................................
สังกัด (บช./บก.) ..................................................... สมคัรเขา้รับการคัดเลอืกตามประกาศรับสมัครของ 
(หนว่ยใด) ............................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................. โดยขอรับสิทธิการได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์ในผนวกท้ายประกาศรับสมัคร ในกรณี ดังนี้ (กรณีขอรับสิทธิข้อใดบ้างให้ระบุเครื่องหมาย   )  

๑.          การปฏิบัติหน้าที่ ได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (พ.ป.ผ.-พ.ส.ร.) ครั้งที่ได้    
จ านวนขัน้สูงสดุเพียงครั้งเดยีว 

๒.          การปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพ หรือได้รับเหรียญกล้าหาญ 
เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าทีร่าชการหรือช่วยเหลือราชการ 

๓. เป็นบตุรโดยก าเนิดของบุคคลซึ่งถงึแก่กรรมหรือไดร้ับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจาก 
การปฏิบตัหิน้าทีร่าชการหรอืช่วยเหลือราชการ ปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือก่อความไม่สงบ 
หรืออริราชศัตร ู

    4.          ปฏบิัตหิน้าทีอ่ยู่ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ (จ.นราธิวาส, ปตัตานี, ยะลา และ 4 อ าเภอ จ.สงขลา)  

          โดยได้น าเอาเอกสารหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นประกอบการพิจารณา ดงันี้ 
      ส าเนาบัตรประจ าตวัของ บิดา/มารดา ทีเ่ปน็ผูป้ฏิบัตหิน้าทีร่าชการหรอืชว่ยราชการดังกลา่ว 
      ส าเนาหลกัฐานเอกสารแสดงขอรับสิทธิ (ตามข้อ ๑ - 4) 
      ส าเนาสูตบิัตรหรือหลกัฐานเอกสาที่แสดงถึงความเปน็บุตรโดยก าเนดิ 
        ส าเนามรณบตัรของบดิา/มารดาที่ถึงแกก่รรม 
               ส าเนาหลกัฐานเอกสารสาเหตุการถึงแกก่รรม หรือได้รบับาดเจ็บฯ ทีเ่กีย่วข้อง 
      ส าเนาบตัรประจ าตวัสอบผู้ขอรบัสิทธิ 
      ส าเนาบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าทีข่องรัฐ (ของผู้ขอรับสทิธิ)  
      หลักฐานเอกสารอืน่ที่เกีย่วข้อง ม ี
       -   .............................................................................................................................. 
       -   ………………………………….….…………………………………………………..…………..….……. 
       -   ………………………..……………………………………………………………..………………..…….. 
 

 ข้าฯ ขอรับรองว่าหลักฐานเอกสารที่น ามายื่นทั้งหมดเป็นส าเนาจากหลักฐานเอกสารจริงทุกประการ 
 

      ลงชื่อ...............................................ผู้ขอรับสิทธ ิ
            (...............................................) 
หมายเหต ุ   -  ให้ผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษน าเอกสารหลักฐาน และแบบบันทึกการขอรับสิทธิฯ ยื่นที่ต้นสังกดั จ านวน  ๒  ชุด  
           -  แบบบนัทึกให้เข้าระบบอนิเตอร์เน็ตเพื่อสั่งพิมพ์ได้ใช้กระดาษ A๔ สีขาว 
               -  มติการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาสทิธิได้รับคะแนนเพิ่มเปน็พิเศษ ถือเป็นที่สุด 



 
                      บนัทกึขอ้ความ 

ส่วนราชการ (หนว่ยต้นสังกัด ระดับ บช. หรือ บก. ขึ้นตรง)     โทร.                                                .                                                                                                      
ที่       วันที่                                                .                                                               
เรือ่ง    รบัรองสิทธไิดร้ับคะแนนเพ่ิมเปน็พิเศษตามหลักเกณฑ์ ตร.                                            .                                                  

เรยีน    ผูด้ าเนินการคดัเลือก   

  ตาม ประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 จ านวน 7,000 อัตรา โดยก าหนดให้ข้าราชการ
ต ารวจที่สมัครคัดเลือกและมีสิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด  
ที่ 0034.52/3023 ลง 11 ส.ค. 2553 เรื่อง สิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษเมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครสอบ
เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเปน็ขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร ให้น าหนังสือฉบบันี้ไปยื่นเพ่ือขอรับสิทธิดังกล่าว       
ยังหน่วยสอบที่ตนเองสมัครคัดเลือกไว้ หากไม่น าไปยื่นภายในก าหนดตามประกาศรับสมัครระบุ ถือว่า
ประสงค์สละสิทธิที่จะขอรับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ นั้น 

(หน่วยต้นสังกัด ระดับ บช. หรือ บก. ขึ้นตรง) ได้ตรวจสอบและคณะกรรมการหน่วยได้พิจารณาแล้ว 
ปรากฏว่า ยศ..............ชื่อ.......................................สกุล.........................รหัสประจ าตวัสอบ.......................
สาย...........................(อักษรย่อ) มีสิทธไิด้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ ดงันี้ 

          ปฏิบตัิหน้าที่ ตามข้อ 1 (1) และ ข้อ 2 (1) 
- ได ้พ.ป.ผ. หรอื พ.ส.ร......................ขั้น ไดร้บัคะแนน   จ านวน.............. คะแนน 

         ปฏิบตัิหน้าที่ ตามข้อ ๑ (๒) และ ข้อ 2 (2) ไดร้บัคะแนน   จ านวน   3   คะแนน 
                (ผา่นการพิจารณารบัรองของคณะกรรมการระดับ ตร. แลว้เมื่อวันที.่.....เดือน.......พ.ศ......)  

        ปฏิบตัิหน้าที่ ตามข้อ 3 
- ปฏิบัตหิน้าทีอ่ยู่ในจังหวดัชายแดนใต้ ตั้งแต่............ปขีึ้นไป แตไ่มถ่ึง...............ปี 

                  ไดร้บัคะแนน จ านวน................คะแนน 
     
                                                    ไดร้บัคะแนนทัง้สิน้ จ านวน...............คะแนน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
           (ลงชื่อ)...................................................... 

           (................................................) 

                         ต าแหน่ง....(ผบก.อก.หน่วยต้นสงักดั)......... 
 
 
หมายเหต ุ    ยืน่พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัสอบ จ านวน 1 ฉบบั 

ส ำหรับหน่วยต้นสังกัด 



ผนวก ฉ. 
 

หนงัสอืรับรอง 

                   
    (ขา้ราชการต ารวจยศ ด.ต. หรือ จ.ส.ต.) 

    
บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ                                                  โทร                                                     .          
ที่                                                   วนัที ่                                                   . 
เรือ่ง รับรองผู้สมัครเขา้รับการคัดเลือก                                                                         .                                                                                                                                                          

เรยีน คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 

  ด้วย  ...................................................................................... ................................................... 

ต าแหน่ง/สังกัด .............................................................................................................. ......แจ้งว่ามีความ
ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555               
ในสาย .....................................(.............) รหัสประจ าตัวสอบ ............................................. โดยได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติขอ งข้า ร าชการต า ร วจผู ้ นี ้แ ล้ว  ปร ากฏว่า เป็นผู ้มีคุณสมบัติค รบถ้วนตามประกา ศ                           
กองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ..................................พ.ศ. 2555 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวน          
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 และขอแจ้งคุณสมบัติ             
และข้อมูลเกี่ยวกับผู้นี้ ดังต่อไปนี้ 

  1. ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศเป็น ด.ต. หรือ จ.ส.ต. เมื่อวันที่ ....... เดือน .....................                    
พ.ศ. ................ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ) ตามค าสั่ง ........................................                
ที่ ............../.................ลงวันที่ ............... เดือน ...................... พ.ศ. ..................... และปัจจุบันมีอัตราเงินเดือน 
ระดับ ป...........ขั้น.......... (................... บาท)  

  2. กรณีสมัครในสายป้องกันปราบปราม (ปป.11, ปป.12) เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

................................................................. ใน ข้อ 2.1.1 (ข้อใดข้อหนึ่ง) ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
กองบัญชาการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น 

  3. ขอรับรองว่าผู้สมัครมีความประพฤติดี มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการต ารวจ             
ชั้นสัญญาบัตร 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ลงชื่อ .....................................................................  

             (........................................... ........................) 

      ต าแหน่ง .................................................................  

    ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ต าแหน่ง ผกก. ขึ้นไป/หัวหน้าสถานี 

หมายเหตุ ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสั่งพิมพ์ แบบหนังสือรับรอง (กระดาษ A4 สีขาว) 

แบบที ่1 



ผนวก ช. 

หนงัสอืรบัรอง 

                   
      (ขา้ราชการต ารวจผูม้วีฒุปิรญิญาตรี) 

 
สว่นราชการ                                                  โทร                                                     .          
ที่                                                   วนัที ่                                                   . 
เรือ่ง รับรองผู้สมัครเขา้รับการคัดเลือก                                                                         .                                                                                                                                                          

เรยีน คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 
  ด้วย  ................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง/สังกัด ....................................................................................................................แจ้ง ว่ามีความ
ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555              
ในสาย ...................... (.............) รหสัประจ าตัวสอบ ..................................................โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของข้าราชการต ารวจผู้ นี้ แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองบัญชาการศึกษา                     
ลงวันที่ ...............................................พ.ศ. 2555  เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวน               
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 และขอแจ้งคุณสมบัติ            
และข้อมูลเกี่ยวกับผู้นี้ ดังต่อไปนี้ 

  1. เข้ ารับราชการ โดยได้ รับการบรรจุและแต่ งตั้ ง เข้ ารับราชการต ารวจครั้ งแรก                  
ตั้งแต่วันที่ .................. เดือน ........................... พ.ศ. ............... ตามค าสั่ง ..................... ที่ ............../...............                           
ลงวันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. ............ มีอายุราชการ ................ ปี ........ เดือน ............ วัน นับถึงวันปิดรับสมัคร 
(วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ) โดยต้องบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ ...................................... พ.ศ. 2555 

  2. กรณีข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการนับระยะเวลา
ปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ ตาม มติ ก.ตร. ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการนับอายุ
ราชการตามที่ก าหนดในการสมัครคัดเลือกฯ เป็นระยะเวลา ............. ปี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  3. ผู้สมัครเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ปริญญาตรี ...............................   
สาขา............................ สถานศึกษา ................................ เมื่อวันที่ .......... เดือน .................. พ .ศ. ......... 
ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ) ในกรณีสมัครสายปูองกันปราบปราม (ปป.31, ปป.32)  

ได้ส าเร็จการศึกษากฎหมายไทย 3 วิชา แล้ว (ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน) ภายในวันปิดรับสมัคร  (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ) 

  4. ขอรับรองว่า ผู้สมัครมีความประพฤติดี มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
      ลงชื่อ .....................................................................  
             (...................................................................) 
      ต าแหน่ง .................................................................  

    ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ต าแหน่ง ผกก. ขึ้นไป/หัวหน้าสถานี 

หมายเหตุ ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสั่งพิมพ์ แบบหนังสือรับรอง (กระดาษ A4 สีขาว) 

แบบที ่2 


