
  

 
 
 

 

ประกาศกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

เร่ือง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู!มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย      

         หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท,า และเป-นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจําการ    

       เพ่ือบรรจุและแต,งตั้งเป-นข!าราชการตํารวจช้ันประทวน พ.ศ.๒๕๕๖ 

------------------------------------------- 
ด�วยสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ได�มอบหมายให� กองบัญชาการตํารวจนครบาล ดําเนินการ

รับสมัครและคัดเลือกด�วยวิธีสอบบุคคลภายนอก ผู�มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท�า และเป.นทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการในกองประจําการ            
เพ่ือบรรจุและแต�งตั้งเป.นข�าราชการตํารวจช้ันประทวน พ.ศ.๒๕๕๖  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ประกอบกับข�อ ๒ (๑) วิธีการคัดเลือก และข�อ ๓ การบรรจุบุคคลเข�ารับราชการเป.นข�าราชการตํารวจ               
ของ กฎ ก.ตร. ว�าด�วยหลักเกณฑ@และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข�งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเข�ารับราชการ              
เป.นข�าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ กอปรกับอนุมัติสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕             
ท�ายหนังสือสํานักงานกําลังพล ด�วนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๑๖๑/๑๒๔๗๘ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
และอนุมัติสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท�ายหนังสือกองบัญชาการศึกษา             
ด�วนท่ีสุด ท่ี ๐๐๓๔.๕๒๑/๒๘ ลงวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ให�กองบัญชาการตํารวจนครบาล ดําเนินการ
รับสมัครและคัดเลือกด�วยวิธีสอบบุคคลภายนอก ผู�มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย                      
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท�า และเป.นทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการในกองประจําการ                           
เพ่ือบรรจุและแต�งตั้งเป.นข�าราชการตํารวจช้ันประทวน จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกด�วยวิธีสอบ 
ดังต�อไปนี้ 

                  ๑.  ตําแหน,งและอัตราท่ีเป6ดรับสมัคร 
                         ผู�ได�รับคัดเลือกจะได�รับการบรรจุและแต�งตั้งเป.นข�าราชการตํารวจช้ันประทวน
ตําแหน�งผู�บังคับหมู�หรือเทียบผู�บังคับหมู� สายงานปฏิบัติการปEองกันปราบปราม เพ่ือทําหน!าท่ีด!านการ
ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล  จํานวน ๙๘๒ อัตรา 
ใช!อักษรย,อของ  สายสอบ กห ๑ 

/๒. คุณสมบัต…ิ 
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 ๒.  คุณสมบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน,งของผู!ท่ีจะได!รับการบรรจุและแต,งตั้ง 
                      ๒.๑  เป.นบุคคลภายนอก เพศชาย และได�รับการตรวจเลือกเข�าเป.นทหารกองหนุน 
(เป.นทหารเกณฑ@) ท่ีเคยรับราชการในกองประจําการ โดยให�รวมถึงทหารกองหนุนท่ีจะปลดประจําการ             
ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ด�วย   
  ๒.๒  ตามข�อ ๒.๑ ต�องเป.นผู�ท่ีหน�วยงานทหารต�นสังกัดเดิมขณะเป.นทหารเกณฑ@
ของผู�สมัครรับรองว�าระหว�างอยู�ในกองประจําการ หรือระหว�างปฏิบัติหน�าท่ีเป.นผู�ท่ีมีวินัยดี ไม�มีประวัติ
การขาดราชการ หนีราชการ ไม�เป.นผู�มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร�องในศีลธรรมอันดี ไม�มีประวัติ
เกี่ยวข�องกับยาเสพติด ซึ่งรับรองโดยผู�บังคับบัญชาระดับผู�บังคับกองพัน หรือเทียบเท�า ขึ้นไป 
  ๒.๓   มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป?บริบูรณ@ และไม�เกินยี่สิบเจ็ดป?บริบูรณ@ นับถึงวัน 
ปJดรับสมัคร (ผู�ท่ีเกิดระหว�างวันท่ี ๙ กุมภาพันธ@ พ.ศ. ๒๕๒๙ – วันท่ี ๙ กุมภาพันธ@ พ.ศ. ๒๕๓๘) 
  ๒.๔   ร�างกายต�องสูงไม�น�อยกว�า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม�น�อยกว�า ๗๗ 
เซนติเมตร  
  ๒.๕   มีคุณสมบัติท่ัวไป และไม�มีลักษณะต�องห�าม ตามผนวก  ก. และ ผนวก ข.         
ท!ายประกาศน้ี 
  ๒.๖   มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งโดยเป.นผู�สําเร็จการศึกษาได�รับประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท�า โดยต�องสําเร็จ 
การศึกษาและได�รับอนุมัติวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปJดรับสมัคร (วันท่ี ๘ กุมภาพันธ@               
พ.ศ.๒๕๕๖) 
  ๒.๗   คุณวุฒิการศึกษาท่ีใช�ในการสมัครคัดเลือกดังกล�าว ต�องเป.นคุณวุฒิการศึกษา
ท่ีคณะกรรมการข�าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือที่สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ได�รับรองไว�แล�ว และถ�ามีวุฒิสูงกว�าท่ีกําหนดจะนํามาเรียกร�องสิทธิใดๆ มิได� 
   สําหรับคุณวุฒิท่ีไม,ชัดเจน เช,น ช่ือประกาศนียบัตรท่ีแตกต,างจากประกาศ       
รับสมัคร เพ่ือประโยชนCของผู!สมัครให!เป-นหน!าท่ีของผู!สมัครประสานกับสถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
เพ่ือขอเอกสารยืนยันว,า สํานักงานคณะกรรมการข!าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ได!มีการรับรองหลักสูตร
การเรียนท่ีเรียนสําเร็จมาว,าเป-นไปตามท่ีกําหนด ตามข!อ ๒.๖ และ ๒.๗ 
  ๒.๘ พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการ             
ไม,รับสมัครสอบและไม,อนุญาตให!เข!าสอบ  
  
  

/๓. วิธีการรับสมัคร... 



- ๓ - 
 

 ๓.  วิธีการสมัคร ข้ันตอนการสมัคร  หน,วยรับสมัคร และกําหนดการท่ีควรทราบ 
       ๓.๑  วิธีการสมัคร กองบัญชาการตํารวจนครบาล รับสมัครทางอินเตอร@เน็ต  
เว็บไซต@ www.policeadmission.org ตั้งแต�วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ@ 
พ.ศ.๒๕๕๖ (ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง) ยกเว!น วันท่ี ๘ กุมภาพันธ@ พ.ศ.๒๕๕๖ (วันสุดท�ายของการรับสมัคร) 
จะเปJดรับสมัคร ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา หน�วยท่ีรับผิดชอบดําเนินการ คือ ศูนย@ฝ_กอบรม กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล  เลขท่ี ๓๒๓  ถนนศรีอยุธยา  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐   

  ๓.๒ ข้ันตอนการสมัคร 
   ๓.๒.๑  อ�านและทําความเข�าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกและขั้นตอน          
การกรอกใบสมัครให�ละเอียดครบถ�วนก,อนทําการกรอกใบสมัคร เน่ืองจากผู!สมัครหน่ึงคนสามารถเข!า
ระบบอินเตอรCเน็ตเพ่ือสมัครได!เพียงครั้งเดียว โดยจะไม,มีการเปลี่ยนแปลงให! 
   ๓.๒.๒ การเข!าระบบอินเตอรCเน็ตเว็บไซตC  www.policeadmission.org      
เพ่ือเข�าสมัครให�ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    (๑)  เข�าระบบเพ่ืออ�านประกาศรับสมัครให�เข�าใจในสาระสําคัญตามท่ี
กําหนดโดยเฉพาะในเรื่อง  ๑) คุณสมบัติต�างๆ ของผู�สมัคร  ๒) คุณวุฒิการศึกษา และให�เตรียมรูปถ�าย
หน�าตรงครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้วเท�านั้น หน�าตรงไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตา (รูปถ�ายสมัครเข�าทํางาน) 
โดยถ�ายไม�เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปJดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป เพ่ือใช�ในการสแกนรูปในขั้นตอนการกรอก
แบบฟอร@มข�อมูลการสมัคร  กรณีรูปถ�ายไม�ถูกต�องตามกําหนดอาจถูกตัดสิทธิในการรับสมัครสอบ โดยให�
อ�านและทําความเข�าใจให�ครบถ�วนท้ังหมด 
    (๒)  เข�าระบบกรอกข�อมูลการสมัคร โดยจะต�องกรอกให�ครบทุกช�อง
ตามท่ีกําหนด ในกรณีท่ีไม�มีข�อมูลกรอกในช�องใดให�พิมพ@เครื่องหมายขีด  ( - ) 
    (๓)  นําเฉพาะรูปถ�ายของผู�ท่ีจะสมัครสอบท่ีเตรียมไว�เข�าเครื่อง
สแกนเนอร@ (โดยไม�ต�องใช�กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร@) เพ่ือสแกนเข�าระบบไว�ในท่ีท่ีกําหนด      
ตามแบบฟอร@มข�อมูลการสมัคร รายละเอียดข้ันตอนการสแกนรูปถ,าย ให!ศึกษาท่ีหน!าแรกของเว็บไซตC       
ในหมวดการสแกนรูป 
    (๔)  ตรวจสอบข�อความท่ีกรอกในแบบฟอร@มข�อมูลการสมัคร               
ให�ถูกต�อง  ครบถ�วน เน่ืองจากเม่ือส,งข!อมูลการสมัครทางระบบอินเตอรCเน็ตแล!ว จะแก!ไขข!อมูล              
การสมัครอีกไม,ได!จึงควรต!องกรอกข!อมูลด!วยตนเอง 
    (๕)    ส่ังพิมพ@แบบฟอร@มการชําระเงินท่ีธนาคาร ภายหลังดําเนินการ
เข�าระบบส�งข�อมูลการสมัครทันที 

/(๖) นําแบบฟอร@ม... 
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    (๖) นําแบบฟอร@มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน@เตอร@
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศภายใน  ๓  วันนับจากวันท่ีส�งข�อมูลการสมัครและส่ังพิมพ@แบบฟอร@ม
การชําระเงิน หากพ!นกําหนดอาจถูกพิจารณาการตัดสิทธิในการสมัคร ท้ังนี้ผู�สมัครสอบทุกคนต�องชําระเงิน 
แยกเป.นสองรายการ ดังนี้ ๑) ค�าธรรมเนียมสอบ จํานวน  ๓๕๐ บาท  ๒) ค�าบริการอินเตอร@เน็ตและ
ค�าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน  ๓๐ บาท โดยกําหนดให!ผู!ท่ีกรอกข!อมูลการสมัครใน ๓ วันสุดท!ายของ
การรับสมัคร (วันท่ี ๖, ๗ และ ๘  กุมภาพันธC พ.ศ.๒๕๕๖) จะชําระเงินได!อย,างช!าท่ีสุดภายในเวลาท่ี
ธนาคารกรุงไทยป6ดรับชําระเงิน ทุกสาขา ของวันท่ี ๘  กุมภาพันธC พ.ศ.๒๕๕๖ (วันป6ดรับสมัคร)  
ท้ังน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณCเม่ือผู!สมัครได!ชําระเงินท่ีธนาคารเรียบร!อย และได!ดําเนินการตาม
ข!อ (๖)  และ (๗)  ส,วนกําหนดเวลา ในการสมัครสอบของผู!สมัครให!ถือ วัน เวลา ท่ีชําระเงินท่ี
ธนาคารเป-นเกณฑC 
   (๗)  หลังจากชําระเงินแล�ว  ๑ วัน (นับแต�วันชําระเงินที่ธนาคาร) 
ให�เข�าระบบอินเตอร@เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนเพ่ือส่ังพิมพ@ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ 
(ระบบจะออกรหัสประจําตัวสอบ ๙ หลักให�โดยอัตโนมัติ) (รายละเอียดรหัสประจําตัวสอบ ตามผนวก ค. 
ท�ายประกาศนี้) โดยให�ใช�กระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพ@ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ โดยให!นํา
บัตรประจําตัวสอบ ไปใช!เป-นหลักฐานในการเข!าสอบข!อเขียนคู,กับบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวเจ!าหน!าท่ีของรัฐ ส,วนใบสมัครให!นํามายื่นภายหลังจากประกาศรายช่ือผู!สอบผ,าน
ข!อเขียนและให!เข!าสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง ในวันที่รายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม 
โดยไม�ต�องส�งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหน�วยรับสมัครท้ังส้ิน 
                   (๘)  กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (ก�อนสอบข�อเขียน) ให�เข�า
ระบบอินเตอร@เน็ต เว็บไซต@  www.policeadmission.org แล�วเลือกปุdมพิมพ@ใบสมัคร โดยกรอก
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และส่ังพิมพ@บัตรประจําตัวสอบ (ใช�กระดาษ A๔ สีขาว) ออกมา
เช�นเดียวกับตอนท่ีสมัครในครั้งแรกโดยไม�ต�องกรอกข�อมูลใหม� ในกรณีเข�าระบบอินเตอร@เน็ตและมีปeญหาไม�
สามารถเข� าระบบการสมั ครได�  หรื อกรณีมี ปeญหาด� านการเข� าระบบต� างๆ ให� เข� า เว็ บไซต@ 
www.policeadmission.org แล�วเลือกปุdมสารพันปeญหาเพ่ือศึกษาขั้นตอนดําเนินการหรืออ�านคําแนะนําและ
หากไม�สามารถเข�าระบบอินเตอร@เน็ตเพ่ือทําการกรอกข�อมูลการสมัครได� ให�รีบติดต�อเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ@
ของ บริษัทจันวาณิชย@ จํากัด หมายเลขโทรศัพท@ ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๐๔, ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๒๐, ๐ ๒๖๓๕ ๓๓๕๒ 
ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๗.๓๐ นาฬิกา ไม�เว�นวันหยุดราชการ  ส�วนกรณีท่ีไม�เข�าใจในสาระสําคัญของ
ประกาศรับสมัครให�ติดต�อ ศูนย@ฝ_กอบรม  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  หมายเลขโทรศัพท@   
๐ ๒๒๘๐ ๓๑๐๐  หรือ  ๐ ๒๒๘๐ ๕๑๘๗  

 
/การสมัครสอบ... 
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    การสมัครสอบตามข้ันตอนข!างต!น ถือว,าผู!สมัครเป-นผู!รับรองตนเอง และรับรอง
ความถูกต!องของข!อมูลดังกล,าว ตามพระราชบัญญัติว,าด!วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสC พ.ศ.๒๕๔๔  
ดังน้ันหากผู!สมัครกรอกข!อมูลอันเป-นเท็จ จะถือว,าใบสมัครน้ันไม,ถูกต!องตามประกาศในการสมัครสอบ และ
อาจมีความผิดฐานแจ!งความเท็จต,อเจ!าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  

    การสมัครสอบทางระบบอินเตอรCเน็ต ถือว,าผู!สมัครสอบรับทราบและเข!าใจ          
ในประกาศรับสมัครและผนวกท!ายประกาศ และถือว,าผู!สมัครได!รับรองตนเองว,ามีคุณสมบัติท่ัวไป         
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน,งตรงตามประกาศรับสมัครน้ีทุกประการ   

    ๓.๓  กําหนดการสําคัญท่ีควรทราบ 
   ๓.๓.๑  ข�อแนะนําและการประชาสัมพันธ@เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบทาง
เว็บไซต@ www.policeadmission.org  และเว็บไซต@  www.thaimetropolice.com 
   ๓.๓.๒  ประกาศรายชื่อผู�สมัครให�เข�าสอบข�อเขียน สถานที่สอบข�อเขียน 
ผังท่ีนั่งสอบ ในวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ@ พ.ศ.๒๕๕๖ ทางอินเตอร@เน็ต เว็บไซต@ www.policeadmission.org  
และเว็บไซต@ www.thaimetropolice.com 
   ๓.๓.๓  สอบข�อเขียน ในวันอาทิตย@ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ@ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ - 
๑๖.๓๐  นาฬิกา 
   ๓.๔ ประกาศรายช่ือผู�สอบผ�านข�อเขียนและให�เข�าทดสอบความเหมาะสม           
กับตําแหน�ง (รอบสอง) ในวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ทางอินเตอร@เน็ต เว็บไซต@ www.policeadmission.org 
และเว็บไซต@ www.thaimetropolice.com พร�อมกับแจ�งกําหนดการ วัน เวลา สถานท่ีและรายละเอียด
ต�างๆ เพ่ือดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    ๑) รายงานตัว ย่ืนหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม วัดขนาดร� างกาย                    
พิมพ@ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามท่ีกําหนด รายละเอียด ตามผนวก ง. ท!ายประกาศ 
    ๒)   ทดสอบสมรรถภาพทางร�างกาย  (ว�ายน้ํา – วิ่ง) 
    ๓)   ตรวจร�างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
    ๔)  สอบสัมภาษณ@ 
   ๓.๓.๕  ประกาศรายชื่อผู�ได�รับคัดเลือก  และผู�ได�รับคัดเลือกสํารอง  
ในวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖  ทางอินเตอร@เน็ต เว็บไซต@  www.policeadmission.org และเว็บไซต@  
www.thaimetropolice.com 

 
/๔. เงื่อนไข … 
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 ๔.  เง่ือนไขการสมัครคัดเลือก 
  ผู!สมัครต!องสมัครทางอินเตอรCเน็ต โดยกําหนดให!สมัครได!ตามประกาศรับสมัคร          
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  และสามารถเลือกสมัครสอบได!เพียงหน่ึงสายสอบและเพียงครั้งดียว 
และในหน,วยใดหน,วยหน่ึงเท,าน้ัน (หน,วยรับสมัครสอบ มี กองบัญชาการตํารวจนครบาล, ตํารวจภูธรภาค ๗ 
และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน) จะเปลี่ยนสายสอบหรือหน,วยสอบ หรือข!อมูลใดๆ 
ภายหลังจากส,งข!อมูลการสมัครทางระบบอินเตอรCเน็ตแล!วไม,ได! และค,าธรรมเนียมสอบจะไม,คืนให!ไม,
ว,ากรณีใดๆ ดังนั้น จึงเป.นหน�าท่ีของผู�สมัครท่ีจะต�องศึกษาข�อมูลและทําความเข�าใจเกี่ยวกับประกาศ
รับสมัครคัดเลือกในแต�ละขั้นตอนของการสมัครให�ชัดเจน เพื่อจะได�เตรียมความพร�อมและปฏิบัติ
ให�ถูกต�อง ครบถ�วนทุกขั้นตอนตามประกาศนี้ก�อนการสมัครสอบ  ซึ่งผู�สมัครต�องรับผิดชอบข�อความ
ในใบสมัครและรับรองตนเองว�าเป.นผู�มีคุณสมบัติต�างๆ ตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีท่ีเกิดการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม�มาดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือมีคุณสมบัติต�างๆ หรือเอกสาร
ไม�ถูกต�องครบถ�วนตามประกาศรับสมัครกําหนด จะถูกตัดสิทธิในการเป.นผู�เข�ารับการคัดเลือกหรือผู�ได�รับ
คัดเลือกหรือผู�ได�รับคัดเลือกสํารองแล�วแต�กรณี และหากมีกรณีปลอมหรือใช�เอกสารปลอมมาแสดงต�อ
เจ�าหน�าท่ีจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 ๕.  วิธีการคัดเลือก  
            กองบัญชาการตํารวจนครบาล  จะดําเนินการคัดเลือกด�วยวิธีสอบข�อเขียน 
เ พื ่อทดสอบความรู�ความสามารถ และให�เข�าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน�ง ตามจํานวนท่ี
ผู�ดําเนินการคัดเลือกกําหนด รายละเอียดวิธีการคัดเลือกตามท่ีกําหนดใน ผนวก จ. ท�ายประกาศนี้ 

 ๖.  เกณฑCการตัดสิน การประกาศรายช่ือผู!สอบผ,านข!อเขียนและให!เข!าทดสอบ          
ความเหมาะสมกับตําแหน,ง   
       ๖.๑ เกณฑCการตัดสินในการทดสอบความรู!ความสามารถ  โดยการสอบข!อเขียน  
และการประกาศรายช่ือผู!สอบผ,านข!อเขียนและให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง  โดยจะ
เรียงลําดับจากผู!ท่ีได!คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท,ากัน ให!ผู!ท่ีได!คะแนน
มากกว,าในแต,ละวิชาเรียงตามลําดับวิชาท่ีสอบในผนวก จ. ตั้งแต,ข!อ ๑.๑ จนถึง ๑.๕ เป-นผู!อยู,ใน
ลําดับท่ีสูงกว,า ถ!ายังได!คะแนนในทุกวิชาเท,ากันอีก ให!ผู!ท่ีชําระเงินสมัครสอบก,อนเป-นผู!ท่ีอยู,ในลําดับ
ท่ีสูงกว,า โดยจะประกาศรายช่ือให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง (ทดสอบสมรรถภาพทาง  
ร,างกาย (ว,ายนํ้า – วิ่ง) ตรวจร,างกายและทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณC ตามท่ีกําหนดแล!วแต,กรณี) 
จํานวน ๑,๔๗๓  คน   

 /ในกรณี... 
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  ในกรณีท่ีมีผู!สอบผ,านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง หรือมีคุณสมบัติ           
ท่ีเกี่ยวข!อง ไม,ครบตามจํานวนอัตราท่ีประกาศรับสมัคร ผู!ดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและอาจจะดําเนินการประกาศรายช่ือผู!สอบผ,านข!อเขียนในลําดับถัดลงไปตามจํานวน               
ท่ีผู!ดําเนินการคัดเลือกกําหนด เพ่ือให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,งเพ่ิมเติมก็ได!     

  ๖.๒  การทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน�ง เป.นไปตามท่ีกําหนด ใน ผนวก จ.           
ท!ายประกาศน้ี ถ�าไม�ผ�านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน�ง ถือว,าสอบไม,ผ,าน 
 กรณีท่ีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ!าหน!าท่ีท่ีเกี่ยวข!องกับการ
ดําเนินการคัดเลือก เห็นว,าผู!เข!าสอบข!อเขียนรายใดมีพฤติการณCอยู,ในข,ายต!องสงสัยส,อไปในทาง
ทุจริตเกี่ยวกับการสอบข!อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดําเนินการโดยวิธีอ่ืนใด ตามท่ี
เห็นสมควรภายหลังวันสอบข!อเขียนได! และหากสรุปได!ว,าการเข!าสอบของผู!ใดเป-นไปโดยทุจริต  
หรือส,อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข!อเขียน หรือในกรณีท่ีไม,มาเข!าทดสอบเพ่ิมเติมตามกําหนด  
จะถูกตัดสิทธิจากการเป-นผู!เข!าสอบและให!หมดสิทธิในการคัดเลือกครั้งน้ี โดยจะเรียกร!องสิทธิใดๆ มิได! 

 ส,วนในกรณีท่ีมีการทุจริตการสอบหรือส,อไปในทางทุจริตการสอบ ไม,ว,าจะเป-นใน
ข้ันตอนการสมัครสอบคัดเลือก การสอบข!อเขียน หรือในข้ันตอนอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข!องกับการคัดเลือกน้ี                               
ให!คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานให!ผู!ดําเนินการคัดเลือกทราบ เพ่ือพิจารณาว,าจะสมควร            
ยกเลิกการสอบครั้งน้ีท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบข้ันตอนใด
ท่ีเกิดการทุจริตหรือส,อไปในทางทุจริตตามแต,จะเห็นสมควร โดยให!ผู!ดําเนินการคัดเลือกท่ีได!รับมอบ
อํานาจจาก สํานักงานตํารวจแห,งชาติ ให!รายงานพร!อมมีความเห็นเสนอต,อ ผู!บัญชาการตํารวจแห,งชาติ 
เพ่ืออนุมัติหลักการให!ยกเลิกการสอบแล!วแต,กรณี ท้ังน้ีหากอนุมัติให!มีการยกเลิกการสอบให!
ผู!ดําเนินการคัดเลือกประกาศแจ!งให!ผู!สมัครสอบทราบ 

 ๗. การประกาศรายช่ือผู!ได!รับคัดเลือก 
  ผู�ได�รับคัดเลือก จะต�องผ�านการทดสอบตามวิธีการคัดเลือกท่ีกําหนด ตามข�อ ๕               
ทุกขั้นตอนและเป.นผู�ท่ีมีผลการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน�งตามท่ีกําหนดอยู�ในเกณฑ@ผ�าน โดยจะ
ประกาศรายช่ือผู�ได�รับคัดเลือกจากผู�ท่ีได�คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ@ท่ีกําหนดในข�อ ๖.๑ และ ๖.๒            
และจัดทําบัญชีรายช่ือผู�ได�รับคัดเลือก โดยเรียงลงมาตามลําดับจนครบตามจํานวนอัตราท่ีประกาศรับสมัคร
ในแต�ละสายสอบ จํานวน ๑ บัญชี และจัดทําบัญชีรายช่ือผู�ได�รับคัดเลือกสํารอง จํานวน ๑ บัญชี 
ซึ่งจะใช�บัญชีผู�ได�รับคัดเลือกสํารองในการรับสมัครและคัดเลือกครั้งนี้ครั้งคราวเดียว 
  ท้ังนี้ คําวินิจฉัยตัดสินช้ีขาดของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกถือเป.นท่ีสุด 

/๘. เงื่อนไข... 



- ๘ – 
 

 ๘.   เง่ือนไขการบรรจุและแต,งตั้ง 
  ๘.๑   สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ไม�ประสงค@ ท่ีจะรับโอนผู�ได�รับคัดเลือกท่ีเป.น
ข�าราชการหรือพนักงานของรัฐ หากสอบได�จะต�องลาออกจากหน�วยงานสังกัดเดิม เพ่ือบรรจุเป.น
ข�าราชการตํารวจ โดยจะเรียกร�องสิทธิใดๆ เป.นพิเศษมิได� 
  ๘.๒   การบรรจุและแต�งตั้ง การเลือกตําแหน�ง และการรับอัตราเงินเดือน 
   ๘.๒.๑ การเลือกตําแหน�ง จะให�ผู�ได�รับคัดเลือกเรียงตามลําดับที่สอบได� 
เข�าเลือกตําแหน�งตามบัญชีตําแหน�งในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล หรือเป.นไปตามท่ีสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติกําหนด 
   ๘.๒.๒ ผู�ได�รับคัดเลือกจะได�รับการบรรจุและแต�งตั้งเป.นข�าราชการตํารวจ    
ช้ันประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน�งผู�บังคับหมู�หรือเทียบผู�บังคับหมู�ในหน�วยงานท่ีเลือกตาํแหน�งไว�
ตามข�อ ๘.๒.๑  สําหรับผู�มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท�า จะได�รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.๑               
ข้ัน ๑๐.๕  (๗,๖๓๐ บาท) และสําหรับผู�มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได�รับอัตรา
เงินเดือนระดับ ป.๑ ข้ัน ๘ (๖,๘๐๐ บาท) 
  ๘.๓   ผู�ได�รับคัดเลือก เมื่อได�รับการบรรจุและแต�งตั้งในตําแหน�งท่ีเลือกไว�แล�ว
จะต�องเข�ารับการฝ_กอบรมตามท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติหรือหน�วยงานต�นสังกัดกําหนด และเมื่อสําเร็จ
การฝ_กอบรมจึงจะมีสิทธิได�รับเงินประจําตําแหน�งได� 
  ๘.๔  กรณีมีผู�สละสิทธิในการบรรจุและแต�งตั้งหรือไม�มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุ
และแต�งตั้งตามระยะเวลาท่ีผู�ดําเนินการคัดเลือกกําหนด ภายหลังจากท่ีประกาศรายช่ือเป.นผู�ได�รับ
คัดเลือกหรือสํารอง หรือในกรณีเป.นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งหรือกรณีอ่ืน
ใดไม�ครบถ�วนตรงตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศรับสมัครหรือกฎ ระเบียบ หรือข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�อง                 
จะเล่ือนผู�ท่ีสอบได�ในลําดับสํารองตามลําดับมาทดแทนจนครบจํานวน และเมื่อมีคําส่ังบรรจุและแต�งตั้ง
เป.นข�าราชการตํารวจแล�ว ยังมี ผู�สละสิทธิหรือมี เหตุไม�อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีได�อีกแล�วแต�กรณี                
จะไม�เล่ือนผู�ได�รับคัดเลือกในลําดับสํารองมาทดแทนอีก และถือเป.นการเสร็จส้ินการคัดเลือกในครั้งนี้ 
  ๘.๕  หากปรากฏภายหลังว� า ผู� ได� รั บคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ ท่ั วไปหรื อ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งหรือกรณีอื่นใดไม�ครบถ�วนตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม�ถูกต�อง 
ตามกฎ ระเบียบ หรือข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�องกับการคัดเลือก จะถือว�าเป.นผู�ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ                    
ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได�รับการบรรจุและแต�งตั้งไปแล�วจะต�องถูกส่ังให�ออกจากราชการ         
โดยต�นสังกัด 
 

/๙. ข�อปฏิบัติ... 
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 ๙.  ข!อปฏิบัติ 
  ๙.๑   กองบัญชาการตํารวจนครบาล  สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ดําเนินการคัดเลือก
ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู�ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป.นธรรม ขั้นตอนการ
ดําเนินการสอบได�กําหนดไว�อย�างรัดกุม ไม�มีผู�ใดสามารถให�ความช�วยเหลือให�สอบได� อย�าหลงเช่ือหรือ
ยอมเสียทรัพย@สินให�แก�ผู�ที่อ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�สอบได� หากพบเห็นการกระทําที่เกี่ยวข�องกับ
การทุจริตหรือทราบว�ามีผู�ใดกระทําการทุจริตดังกล�าว ให�รีบแจ�ง ศูนย@ฝ_กอบรม กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ทราบโดยด�วนท่ี หมายเลขโทรศัพท@ ๐ ๒๒๘๐ ๓๑๐๐ หรือ ๐ ๒๒๘๐ ๕๑๘๗ เพ่ือจะได�ดําเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมาย 

  ส�วนกรณีท่ีมี เหตุสงสัยหรือจะปรึกษาหรือเพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจในการ
ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกครั้ งนี้  ให�ติดต�อสอบถามได�โดยตรงท่ี ผู�กํากับการ ศูนย@ฝ_กอบรม 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล หมายเลขโทรศัพท@  ๐๘๗ ๙๑๑ ๖๙๓๙ 

   ท้ังน้ี ผู!สมัครคัดเลือกท่ีทุจริตการสอบหรือมีส,วนเกี่ยวข!องกับการทุจริตการสอบ             
จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม,สามารถสมัครเข!ารับราชการตํารวจหรือเข!ารับราชการอ่ืนใดได!อีก
ตลอดไป 
    ๙.๒  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข�อเขียน  ตามผนวก ฉ. ท!ายประกาศน้ี และหากตรวจ
พบว�ามีผู�ทุจริตหรือได�ปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไม,ว,าจะด!วยวิธีการใดก็ตามจะถือว,าสอบไม,ผ,านทุก
ข้ันตอน และจะดําเนินการทางกฎหมายกับผู�ท่ีเกี่ยวข�องทุกคน 
   ๙.๓  ด�วยปรากฏว�าในการสอบข�อเขียนครั้งท่ีผ�านมา มีผู�ระบายรหัสชุดข�อสอบ        
ในกระดาษคําตอบผิดพลาดเป.นจํานวนมาก ทําให�เสียสิทธิในการสอบ จึงให!ระมัดระวังและตรวจสอบ     
การระบายรหัสชุดข!อสอบให!ถูกต!อง ตามตัวอย�างใน ผนวก ฉ. ท!ายประกาศน้ี 
   ๙.๔   กองบัญชาการตํารวจนครบาล  สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ประกาศแก�ไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม รายละเอียดหรือเงื่อนไขต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�อง หรือการยกเลิกประกาศ
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือท้ังหมดในระหว�างการดําเนินการคัดเลือกครั้งนี้ได�ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ@ และความจําเป.นหรือเป.นไปตามท่ีผู�ดําเนินการคัดเลือกกําหนด 
   ๙.๕ เป.นหน�าท่ีของผู�สมัครท่ีจะต�องสนใจติดตามและต�องปฏิบัติให�ถูกต�องตามประกาศ
หรือข�อกําหนดท่ีมีการแก�ไขเปล่ียนแปลงของของกองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
กําหนดโดยจะประกาศหรือแจ�งให�ทราบทาง เว็บไซต@ www.policeadmission.org และเว็บไซต@  

/www. ... 
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 www.thaimetropolice.com รวมท้ังจะปJดประกาศฯ ไว�บริเวณสถานท่ี ตามข�อ ๓.๑ โดยผู�สมัครจะ
อ�างว�าไม�ทราบประกาศฯในภายหลังมิได�  

  สําหรับผู! สมัครคัดเลือกท่ีประสงคCจะตรวจสอบผลการสอบในข้ันตอนใด                    
ให!ยื่นคําขอเพ่ือขอทราบผลการสอบได!ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต,วันประกาศผลการสอบในแต,ละ
ข้ันตอน เป-นต!นไป 

  กรณีท่ีมีผู!สมัครคัดเลือกหรือผู!ใดประสงคCจะอุทธรณCหรือโต!แย!ง ประกาศรับสมัคร              
ให!ยื่นคําอุทธรณCหรือโต!แย!งได!ท่ี กองบัญชาการตํารวจนครบาล ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต,วันประกาศ
เป-นต!นไป  หากพ!นกําหนดไม,มีผู!หน่ึงผู!ใดจะใช!สิทธิในการอุทธรณCหรือโต!แย!งดังกล,าว ถือว,ายอมรับใน
ข!อกําหนด  และเง่ือนไขทุกประการตามท่ีระบุในประกาศรับสมัครฉบับน้ี 

    

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

           พลตํารวจโท    

 ( คํารณวทิย@   ธูปกระจ�าง ) 

ผู�บัญชาการตํารวจนครบาล 

 
ตรวจร,าง 
พล.ต.ต.   รอง ผบช.ฯ  /ต.ค./๒๕๕๕ 
พล.ต.ต.   ผบก.ศฝร.ฯ  /ต. 
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ผู!สมัครสอบท่ีจะได!รับการบรรจุและแต,งตั้งต!องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม,มีลกัษณะต!องห!ามตามท่ีกําหนด  ดังนี ้
 ๑.   มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ๒.   เป.นผู�เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย@ทรงเป.นประมุข 
 ๓.   ไม�เป.นข�าราชการการเมือง ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  สมาชิกสภาท�องถิ่น 
หรือผู�บริหารท�องถิ่น 
 ๔.   ไม�เป.นผู�ดํารงตําแหน�งใดๆ ในพรรคการเมือง 
 ๕.   ไม�เป.นผู�อยู�ในระหว�างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก�อนตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน 
 ๖.   ไม�เป.นผู�ประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร�องในศีลธรรมอันดี 
 ๗.   ไม�เป.นบุคคลล�มละลาย 
 ๘.   ไม� เป.นผู� เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให� จําคุก เว�นแต�เป.น
โทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๙.  ไม�เป.นผู� เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ๑๐. ไม� เป.น ผู� เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทํา ผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  หรือกฎหมายอ่ืน 
  ๑๑.  ไม�เป.นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจ
แห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  หรือกฎหมายอ่ืน       
 ๑๒. ไม�เป.นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ 
 ๑๓. ไม�เป.นผู�มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)  
 ๑๔. ไม�เป.นผู�มีตาบอดสี 
 ๑๕. ไม�เป.นผู�มีแผลเป.น  ไฝ  ปาน  รอยสัก  หูด  หรือซีสต@  ท่ีส�วนต�างๆ  ของร�างกาย    
ซึ่งมีขนาดใหญ�หรือมาก 

  ๑๖. ไม�เป.นโรคหรืออาการใด  ตามผนวก ข.  ท�ายประกาศนี้ 
/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ        ๑.  ผลการตรวจของคณะกรรมการแพทยCโรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเป-นท่ีสุด 

   ๒. กรณีผู!มีสิทธิเข!ารับการพิมพCลายน้ิวมือเพ่ือมาตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา            
จะต! อ ง ชํ า ร ะ เ งิ นตาม ท่ีส, วนราชการ ท่ี เ กี่ ย วข! อ งกํ าหนด  เป- น เ งิ น จํ านวน  ๑๐๐  บาท                         
และกรณีมีสิทธิเข!ารับการตรวจร,างกายและทดสอบสุขภาพจิต จะต!องชําระเงินตามท่ีส,วนราชการท่ี
เกี่ยวข!องกําหนด เป-นเงินจํานวน  ๑,๘๐๐  บาท โดยท้ังสองกรณีจะไม,มีสิทธิเรียกเงินคืน ไม,ว,ากรณีใดๆ 

 
 

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

 

ตรวจแล�วถูกต�อง 

         พ.ต.อ.  
    ( ชูชาต ิ น�อยคนดี ) 
     รอง ผบก.อก.บช.น. 
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    ๑.  ร,างกายผดิปกติ  หรือพิกลรูป  หรือพิการ 
 ๑.๑  ศีรษะและหน�าผิดรูปจนดนู�าเกลียด 
 ๑.๒  รูปวิปริตต�าง ๆ (MALFORMATION) ของรมิฝrปากหรือจมูก เช�น ปากหรือจมกูแหว�ง   
                 ริมฝrปากแบะ เชิด หรือหบุไม�ลงจนน�าเกลียด 
 ๑.๓  ซอกคอหรือซอกรักแร�ติดกัน 
 - การขยับของคอหรือไหล, หากเป-นน!อยขยับได!ปกติ ให!ถือว,า ผ,าน  
 - หากเป-นมาก เห็นชัดเจนและขยับได!ไม,เต็มที่ ก!ม เงย หมุนเอียงคอ ขยับไหล,ยกได!
ไม,สุด เกาหลังได!ไม,ถึงกลางหลัง ให!ถือว,า ไม,ผ,าน 
 ๑.๔  แขนขา 
 ๑.๔.๑  ยาวไม�เท�ากนัหรือผิดรูปจนมองเหน็ได�ชดัเจน 
 - ขายาวไม,เท,ากัน ห,างกันเกิน ๒ เซนตเิมตรและเดินกะเผลกชัด วดัโดยนอนวัด
จากสะดือไปยังตาตุ,มท้ัง ๒ ข!าง ต!องนอนตวัตรงไม,บิดเอียง 
 - แขนยาวไม,เท,ากัน ห,างกนัเกิน ๓ เซนติเมตร 
 ๑.๔.๒  โค�งเข�าหรือโค�งออก 
 - เข,าโค!งออก เข,าโกง ประมาณความกว!าง ๔ นิ้วมือ ยืนตรง ฝSามือ ๔ นิ้ว 
สอดผ,านได! (๗ – ๘ เซนติเมตร) 
 - เข,าชิด ปลายเท!าจะห,าง (Valgus Knee) หากห,างกันเกิน ๔ น้ิวมือ ท่ีตาตุ,ม 
 - แขนคอก (Cubitus Varus) 
 ๑.๔.๓  บดิเก 
 ๑.๕  มือหรือเท�า 
 ๑.๕.๑  บดิเก 
 - โดยดูจากการทํางานของมือและเท!า มือกําแบ กระดกข!อมือ ทําวันทยหัตถCไม,ได! 
 ๑.๕.๒  นิ้วมอืหรอืนิว้เท�าด�วน 
 ๑.๕.๓  นิ้วมอืหรอืนิว้เท�า มจํีานวนมากกว�าหรือน�อยกว�าปกต ิ

/๑.๕.๔ ... 
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 ๑.๕.๔  นิ้วบดิเกและทํางานไม�ถนัด 
 ๑.๕.๕  ช�องระหว�างนิ้วมือหรือนิว้เท�าติดกัน 
 ๑.๕.๖  มอืหรอืเท�าผิดรปูจนดนู�าเกลียด 
 - กรณเีท!าแป เดินแบะอย,างหน่ึง และเท!าแบนไม,มีอุ!งเท!า ซ่ึงท้ังหมดน้ี ไม,ผ,าน 
    ๒.  กระดกูและกล!ามเน้ือ 
 ๒.๑  ข�อเคล่ือนไหวไม�สะดวกจนทําให�อวัยวะท่ีติดต�อกบัข�อนัน้ใช�การไม�ได� 
 ๒.๒  ข�อหลวมหลุดบ�อย ๆ  
 ๒.๓  ข�ออักเสบจนกระดูกเปล่ียนรูป 
 ๒.๔  คอเอียงหรือแข็งท่ือ  เนื่องจากกระดกูหรอืกล�ามเนื้อพิการ 
 ๒.๕  กระดกูสันหลังคด  หรอืโกง หรือแอ�น 
 - Scoliosis ใช!การยืน ก!มตัว ให!ลําตัวขนานกับพ้ืน แล!วดูว,าหลังบิดนูนข้ึนผิดปกติหรือไม, 
 - กรณเีอกซเรยC หากพบ Scoliosis ให!ถือว,า ไม,ผ,าน 
 ๒.๖  เท�าปุก  ( CLUB  FOOT ) 
 ๒.๗  กระดกูอักเสบ ( OSTEOMYELITIS ) 
 ๒.๘  กระดกูหัก  ต�อไม�ตดิ  หรือติดแล�วแต�มีความพิการผิดรูป 
 ๒.๙  กล�ามเนื้อส�วนใดส�วนหนึ่งเหี่ยวลีบ 

    ๓.  ผิวหนัง 
 ๓.๑  โรคผิวหนงัทุกชนิดซึ่งเป.นท่ีน�ารังเกียจแก�ผู�อ่ืน 
 ๓.๒  แผลเรื้อรงัของผิวหนงัซึ่งยากต�อการรกัษา 
 ๓.๓  เนือ้งอก (NEOPLASM)  ท่ีหน�า มขีนาดวัดเส�นผ�าศูนย@กลางตัง้แต�ห�าเซนติเมตรขึน้ไป 
 ๓.๔  คนเผือก 
 - กรณีปานแดงหรือปานดํา ตามส,วนต,าง ๆ ของร,างกายทุกส,วนท่ีมีขนาดเกิน ๑๖ 
ตารางเซนติเมตร 
 

/๔. ตา หู... 
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    ๔.  ตา หู คอ จมูก 
 ๔.๑  ตาเหล�จนปรากฏเห็นได�ชัด 
 ๔.๒  ต�อกระจก 
 ๔.๓  แผลเป.นท่ีตาหรือกระจกตาดําขุ�น  จนสามารถตรวจพบได�ด�วยตาเปล�า 
 ๔.๔  ลูกตาส่ัน 
 ๔.๕  หนังตาตก  หรอืหนังตาม�วนออกนอก  หรือหนังตาม�วนเข�าใน 
 ๔.๖  หนังตาแหว�งจนเสียรปู 
 ๔.๗  หนังตาปJดไม�สนิท 
 ๔.๘  ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรงั 
 ๔.๙  ต�อเนื้องอกเข�าไปในลูกตาดําเกินกว�าหนึ่งมิลลิเมตร 
 ๔.๑๐  ตาโปนจนเหน็ได�ชดัแลดนู�าเกลียด 
 ๔.๑๑  ต�อหนิ 
 ๔.๑๒  ช�องหนังตา  (PALPEBRAL  FISSURE)  กว�างไม�เท�ากนัจนดูน�าเกลียด 
 ๔.๑๓  เคยผ�าตดักระดูกมาสตอยด@ออกท้ังหมด 
 ๔.๑๔  หูหนวกหรือไม�ได�ยินตามปกติพิกดั 
 ๔.๑๕  แก�วหูทะลุเกนิหนึ่งในสามของเส�นผ�าศนูย@กลาง 
 ๔.๑๖  หูน้ําหนวกมหีนองเรือ้รัง 
     ๕.  ฟfน 
 ๕.๑  ฟeนผุมากหลายซี่มองเห็นได�อย�างชัดเจน 
 ๕.๒  มีรากฟeนเหลืออยู�ในช�องปากมากกว�าสามซี ่
 ๕.๓  ไม�มีฟeนเกนิกว�าห�าซี ่ เว�นแต�ใส�ฟeนปลอมแทนท่ีเรียบร�อยแล�ว 
 ๕.๔  เป.นโรคปริทันต@จนเหน็ลักษณะอาการได�ชัดเจน 
 ๕.๕  การขบฟeนผิดปกตอิย�างมากจนขดัต�อการเคี้ยวอาหารหรือทําให�รูปลักษณ@ของใบหน�า
เปล่ียนไปอย�างเหน็ได�ชัด 

/๖. ระบบ... 
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    ๖.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 ๖.๑  หวัใจเต�นเรว็กว�าหนึง่ร�อยสิบครัง้ต�อนาที  หรอืช�ากว�าส่ีสิบห�าครัง้ต�อนาที  หรือมี เอ.วี.บล�อค      
( A.V.BLOCK )  หรือเต�นผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลช่ัน  หรือเอเทรียลฟลัตเตอร@ 
 ๖.๒  ความดันเลือดสูงกว�า  ๑๔๐/๙๐  มิลลิเมตรปรอท 
 ๖.๓  ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกต ิ
 ๖.๔  หวัใจมีขนาดโตมากผิดปกต ิ
 ๖.๕  หวัใจพิการแต�กาํเนดิ 
 ๖.๖  หวัใจวายและมเีลือดคัง่ 
 ๖.๗  เสียงของหัวใจ  ( รัว่/ตีบ )  ผิดปกต ิ ( ORGANIC MURMUR ) 
 ๖.๘  อนวิรซิึมของหลอดเลือดใหญ� 
 ๖.๙  หลอดเลือดดําขอดอยู�ท่ีถุงอัณฑะ  ขา  หรอืแขน  ซึ่งเป.นมากจนเหน็ได�ชัด 
    ๗.  ระบบหายใจ 
 ๗.๑  หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
 ๗.๒  ถุงลมโปdงพอง 
 ๗.๓  มีน้าํ  หรอืหนอง  หรอืลม  ในช�องเย่ือหุ�มปอด 
 ๗.๔  วัณโรคปอดในระยะอันตราย 
 - พบความผิดปกตขิองภาพรังสีปอดทุกระยะ 
 ๗.๕  โรคหดื 
 ๗.๖  ปอดอักเสบ 
 - ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให!อยู,ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทยC
โรงพยาบาลตํารวจ 
 
 
 

/๘. ระบบ... 
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    ๘.  ระบบทางเดินอาหาร 
 ๘.๑  ตบัหรอืม�ามโต  ซึ่งตรวจพบโดยการใช�มือคลํา 
 ๘.๒  ตบัแข็ง 
 ๘.๓  ฝrท่ีตบั 
 ๘.๔  ดซี�าน 
 ๘.๕  ท�องมาน 
 ๘.๖  รแูผลเรื้อรังจากฟrสตูลา  หรือไซนัสท่ีผนงัหน�าท�อง 
 ๘.๗  ไส�เล่ือนทุกชนดิ 
 ๘.๘  รดิสีดวงทวารหนกัท่ีเห็นได�ชดั 
 ๘.๙  ทวารหนักอักเสบ  หรอืส�วนสุดท�ายของลําไส�ปล้ินออกมานอกทวารหนกั 
 ๘.๑๐ ฝrคัณฑสูตร 
    ๙.  ระบบทางเดินปfสสาวะ  อวัยวะสืบพันธุC  รวมท้ังกามโรค 
 ๙.๑  ไตหรือกรวยไต  อักเสบ หรือเส่ือม หรือหย�อน หรอืพอง 
 - ผลการตรวจปfสสาวะมีไข,ขาว (ALBUMIN) หรือนํ้าตาล 
 ๙.๒  นิว่ท่ีไตหรือท�อไต 
 ๙.๓  องคชาตถิูกตัดหรือขาด 
 ๙.๔  ถุงน้ําท่ีลูกอัณฑะ 
 ๙.๕  ลูกอัณฑะอักเสบ  หรอืท�ออสุจิอักเสบ 
 ๙.๖  กามโรค 
 ๙.๗  กะเทย  ( HERMAPHRODISM ) 
 ๙.๘  ฝeงมกุท่ีอวัยวะเพศ 
 - ให!รวมถึงฉีดหรือทําสิ่งผดิธรรมชาติท่ีอวยัวะเพศ 
 - ให!รวมถึงการฉดีสารนํ้ามันหรือสารสังเคราะหCอื่นใด เข!าไปในอวยัวะอ่ืนใดในร,างกาย 
 

/๙.๙ หนังหุ�ม... 
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 ๙.๙  หนังหุ�มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ 
 - ยกเว!น จะได!รับการผ,าตดัรกัษามาแล!ว 
 ๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม�ลงถุง  ยกเว�นจะได�รบัการผ�าตัดรักษามาแล�ว 
   ๑๐. ระบบจิตประสาท 
 ๑๐.๑  โรคจิต  ( PSYCHOSIS )  ทุกประเภท 
 ๑๐.๒  โรคประสาทอย�างรนุแรง 
 ๑๐.๓  เป.นใบ� หรอืพูดไม�ชดั หรือพูดตดิอ�าง 
 ๑๐.๔  ปeญญาอ�อนหรือภาวะสมองเส่ือม 
 ๑๐.๕  อัมพาตหรือการเคล่ือนไหวผิดปกต ิ
 ๑๐.๖  โรคลมชัก  ( EPILEPSY ) 
   ๑๑.  เบ็ดเตลด็ 
 ๑๑.๑  โรคคอหอยพอกเป.นพิษ  ( THYROTOXICOSIS ) 
  - ให!ใช!การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม,จําเป-นต!องเจาะ Thyroid 
Function Test  เว!นแต,หากอาการไม,ครบ ให!ยืนยันผลการวินิจฉัยด!วยการเจาะ Thyroid 
Function Test ได! 
 ๑๑.๒  โรคเก�าท@ 
 ๑๑.๓  โรคอ�วนพีจากต�อมไทรอยด@ผิดปกติ  ( MYXEDEMA ) 
  - รวมถึงเต!านมผิดปกติในผู!ชาย (Gynecomastia)  และความผดิปกตติ,าง ๆ ซ่ึงเกดิ
จากความผิดปกติทางฮอรCโมนทางร,างกาย 
 ๑๑.๔  เบาหวาน 
 ๑๑.๕  ร�างกายโตผิดปกต ิ ( ACROMEGALY ) 
 ๑๑.๖  โรคอ�วนพี ( OBESITY )  ซึ่งมีดัชนีความหนาของร�างกาย  ( BODY MASS INDEX )   
 ตั้งแต�สามสิบห�ากิโลกรัมต�อตารางเมตรขึ้นไป 
 

/๑๑.๗ โรคของเลือด... 
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๑๑.๗  โรคของเลือด  และอวัยวะก�อกาํเนดิเลือด  ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD 

FORMING ORGANS )  ผิดปกติอย�างถาวร  และอาจเป.นอันตราย 
 - โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน!อยกว,า ๙ g / dl ในผู!หญิงและน!อยกว,า 

๑๐ g / dl ในผู!ชาย และ/หรือ 
 - ความสมบูรณCของเม็ดเลอืดแดง ( CBC) พบความผิดปกติของลักษณะเม็ดเลือดแดง 

(Abnormal Red Blood Cell Morphology) ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น!อยกว,า ๖๐ fl  
ท้ังน้ีให!อยู,ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทยCโรงพยาบาลตํารวจ 

๑๑.๘  โรคติดเช้ือ  หรือโรคเกิดจากปาราสิต 
 ๑๑.๘.๑  โรคเรื้อน  ( LEPROSY ) 
 ๑๑.๘.๒  โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป.นท่ีน�ารังเกียจแก�สังคม 
 ๑๑.๘.๓  โรคคดุทะราด  หรือรองพ้ืน  ( YAWS ) 
 ๑๑.๘.๔  โรคติดเช้ือเรือ้รังระยะแสดงอาการรนุแรง  ซึง่ไม�สามารถรักษาให�หายขาดได� 
 ๑๑.๘.๕  โรคเอดส@ 

 ๑๑.๙  เนื้องอก 
         ๑๑.๙.๑  เนือ้งอกไม�ร�ายท่ีมีขนาดใหญ� 
         ๑๑.๙.๒  เนือ้งอกร�ายไม�ว�าจะเป.นท่ีอวัยวะใด 
 ๑๒.  โรคติดยาเสพตดิให!โทษ 
 ๑๓.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๑๔.  โรคหรืออาการอ่ืนใด  ซ่ึงอยู,ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทยCโรงพยาบาลตาํรวจเห็นว,าไม,
ควรเป-นข!าราชการตาํรวจ 
 
 
 
 

/หมายเหตุ... 



    ผนวก ข. 

หน�า ๘ ใน ๘ หน�า 
ท!ายประกาศ  กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

 

หมายเหตุ ๑. โรคหรืออาการดังกล,าวตาม ผนวก ข. ข!อ ๑ – ๑๔  และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข!องเป-นไป
ตามท่ีคณะกรรมการแพทยCโรงพยาบาลตํารวจ เป-นผู!กําหนด 
 ๒.   การตรวจร,างกายจากคณะกรรมการแพทยCโรงพยาบาลตํารวจผู!ท่ีไม,เป-นโรคหรือ 
อาการตามที่กําหนดไว! ถือว,าผ,าน ผู!ที่เป-นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว!ถือว,าไม,ผ,าน และผลการ
ตรวจร,างกายของคณะกรรมการแพทยCน้ีให!ถือเป-นท่ีสุด 
 ๓.  คณะกรรมการแพทยCโรงพยาบาลตํารวจไม,รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทยCอ่ืนใด
และไม,รับผลการตรวจใดๆ ในวันและเวลานอกเหนือจากท่ีท!ายประกาศ กองบัญชาการตํารวจนครบาล   
  
 

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

 

ตรวจแล�วถูกต�อง 

         พ.ต.อ.  
    ( ชูชาต ิ น�อยคนดี ) 
     รอง ผบก.อก.บช.น. 
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ผนวก ค. 
 หน�า ๑ ใน ๑ หน�า 

ท!ายประกาศ  กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

รายละเอียดการให!รหัสประจําตัวสอบแก,ผู!สมัครสอบ 
 

รหัสประจําตัวสอบ ๙ หลัก แยกเป-น เลข ๒ หลักแรก คือ หน,วยสอบ  เลขหลักท่ี ๓ - ๔ คือ รหัสสายสอบ  
และเลข ๕ หลักหลัง คือ จํานวนผู!สมัครสอบ 

 

ตัวอย,าง รหัสประจําตัวสอบ    

  

                                           

         หน,วยสอบ บช.น.                  
    สายสอบ กห.๑ (เพศชาย)      

                                              จํานวนผู!สมัครสอบ  

 

    

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

 

ตรวจแล�วถูกต�อง 

         พ.ต.อ.  
    ( ชูชาต ิ น�อยคนดี ) 
     รอง ผบก.อก.บช.น. 

             

 
 



ผนวก ง. 
 หน�า ๑ ใน ๒ หน�า 

ท!ายประกาศ  กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

การยื่นหลักฐานเอกสาร  

เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต,างๆ ท่ีผู!ได!รับการประกาศรายช่ือเป-นผู!สอบผ,านข!อเขียนและ                         
ให!เข!าทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง (รอบสอง) ต!องนํามาแสดงและยื่นกับเจ!าหน!าท่ี  ดังน้ี 

 ๑.  ใบสมัคร (สั่งพิมพ@แบบใบสมัครตนเองจากระบบอินเตอร@เน็ต) ในการรับสมัคร           
และคัดเลือกตามประกาศนี้ และลงลายมือช่ือในช�องท่ีกําหนด (ฉบับจริง) 
 ๒.  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ (ตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒) ท่ีไม�หมดอายุ พร�อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๓.   ทะเบียนบ� านฉบับปeจ จุบัน  หรือหลักฐาน อ่ืน ท่ี ใช�แทนทะเบียนบ� านตาม ท่ี                 
ทางราชการออกให� พร�อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ หรือ 
 ๔.  ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให�  โดยต�องมีข�อความ
ระบุการสําเร็จการศึกษา และวันที่ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปJดรับสมัคร 
พร�อมสําเนา  จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๕.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร�อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ และหากเป.น
ภาษาต�างประเทศให�แปลเป.นภาษาไทยด�วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาท่ีสําเร็จก็ได� เพ่ือย่ืนเพ่ิมเติม                    
พร�อมสําเนาจํานวน ๓ ฉบับ 

 ๖.  หลักฐานทางทหารอย,างใดอย,างหน่ึง พร!อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ  ดังน้ี  
       ๖.๑  ผู!ท่ีเป-นทหารกองหนุนท่ีรับราชการหรือเคยรับราชการในกองประจําการ               
(ทหารเกณฑC) ให!ใช!หลักฐานอย,างหน่ึงอย,างใด ดังต,อไปน้ี พร!อมสําเนาจํานวน ๓ ฉบับ 
    ๖.๑.๑ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ท่ีใช!ประกอบกับสมุดประจําตัวทหาร
กองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ท่ีอนุญาตให!ลาระหว,างรอรับหนังสือสําคัญ สด.๘
    ๖.๑.๒ หลักฐานอ่ืนท่ีแสดงถึงการจะปลดจากกองประจําการ (ทหารเกณฑC)                
ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ๗. หนังสือรับรองความประพฤติว�าระหว�างอยู�ในกองประจําการ หรือระหว�างปฏิบัติหน�าท่ี
เป.นผู�ท่ีมีวินัยดี ไม�มีประวัติการขาดราชการ หนีราชการ ไม�เป.นผู�มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร�อง
ในศีลธรรมอันดี ไม�มีประวัติเกี่ยวข�องกับยาเสพติดซึ่งต�องรับรองโดยผู�บังคับบัญชาระดับผู�บังคับกองพัน 

/หรือเทียบเท�า... 



ผนวก ง. 
 หน�า ๒ ใน ๒ หน�า 

ท!ายประกาศ  กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

หรือเทียบเท�าขึ้นไป ตามผนวก ช.  จํานวน ๑ ฉบับ (เข�าระบบอินเทอร@เน็ตและสั่งพิมพ@แบบ) และ
สําเนาบัตรประจําตัวของผู�รับรอง  จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๘.  หลักฐานอ่ืนๆ ถ�ามี เช�น ใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล เป.นต�น พร�อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ 
 ๙.   แบบบันทึกข�อมูลบุคคล (เข�าระบบอินเตอร@เน็ตและส่ังพิมพ@แบบฟอร@มท�ายประกาศ 

รับสมัคร) เขียนรายละเอียดด�วยลายมือของตนเอง  ตามผนวก ซ.   
 หลักฐานตามข!อ ๒ – ๖ และข!อ ๘ ต!องนําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงให!ครบถ!วน ท้ังน้ี 
สําเนาหลักฐานทุกฉบับท่ีนํามายื่นกับเจ!าหน!าท่ี ให!ผู!สมัครเขียนคํารับรองว,า “สําเนาถูกต!อง” และลง
ลายมือช่ือไว! สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให!ทันที หากสูญหายเจ!าหน!าท่ีจะไม,รับผิดชอบ  
 สําหรับหลักฐานทุกฉบับท่ีผู!สมัครยื่นไว!กับเจ!าหน!าท่ี ถือเป-นเอกสิทธิของ 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ท่ีจะดําเนินการใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 ผู!สอบผ,านข!อเขียนหากไม,นําหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดหรือ       
ยื่นไม,ครบถ!วน จะถูกตัดสิทธิในการเข!าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน,ง 
 กําหนดการยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม จะประกาศพร!อมกับการประกาศรายช่ือผู!สอบผ,านข!อเขียน   
และให!เข!าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน,ง 
 ผู�สมัครสอบจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว�าเป.นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง พร�อมท้ังย่ืนและ
แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู�สมัครสอบไม�มาย่ืนหลักฐานตามวัน เวลา หรือย่ืนไม�ครบถ�วน จะถูกตัดสิทธิในการเป.นผู�ได�รับคัดเลือก
หรือผู�ได�รับคัดเลือกได�สํารองแล�วแต�กรณี และหากมีการตรวจพบว�ามีการนําเอกสารปลอมมาย่ืนต�อ
เจ�าหน�าท่ีจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 

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

ตรวจแล�วถูกต�อง 

         พ.ต.อ.  
    ( ชูชาต ิ น�อยคนดี ) 
     รอง ผบก.อก.บช.น.      



ผนวก จ. 

 หน�า  ๑  ใน   ๓  หน�า 
ท!ายประกาศ  กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

วิธีการคัดเลือก 
๑.  การสอบข!อเขียนเพ่ือทดสอบความรู!ความสามารถ ข!อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๒๐ ข!อ 

๑๒๐ คะแนน ใช!เวลาทําข!อสอบ ๒ ช่ัวโมง ๓๐ นาที  มีรายละเอียดวิชาท่ีสอบ  ดงันี ้

 ๑.๑  ความสามารถท่ัวไป      จํานวน  ๒๕  ข!อ 
        ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช�ข�อมูลหรือปeญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจ

หรือทางอ่ืนท่ีเหมาะสมแก�การทดสอบความสามารถดังกล�าว อุปมาอุปไมย การประยุกต@ วิธีการทางสถิติกับ

ข�อมูลจริง การแก�ปeญหาโจทย@อนุกรม การวิเคราะห@ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ@ 

โจทย@คณิตศาสตร@พ้ืนฐาน เปอร@เซ็นต@หรือร�อยละ สถิติข�อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ@ และแผนภูมิต�างๆ 

 ๑.๒  ภาษาไทย        จํานวน  ๒๕  ข!อ 
        ทดสอบความรู�ความสามารถในการใช�ภาษาและความเข�าใจภาษาได�แก� ทักษะการใช�ภาษา

ด�านการอ�าน การเขียนและการส่ือสารอย�างมีวิจารณญาณ การใช�ถ�อยคําสํานวน การใช�คําให�ตรงกับ

ความหมาย การใช�คําให�ตรงกับกฎเกณฑ@และความนิยม การวิเคราะห@ สรุปความหรือตีความจากข�อความ

ส้ันๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช�ภาษาในรูปแบบต�างๆ จากข�อความส้ันๆ ประโยค กลุ�มคํา หรือคํา 

 ๑.๓  ภาษาต,างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     จํานวน  ๒๕  ข!อ 
        ทดสอบความรู�เกี่ยวกับ การอ�านเพ่ือจับใจความ (Reading for Comprehension) คําศัพท@ 

(Vocabulary) โครงสร�างของประโยคต�างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ@ (Grammar) และ

การสนทนา (Conversation) เป.นต�น 

 ๑.๔  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต!น     จํานวน  ๒๕  ข!อ 
        ทดสอบความรู�เกี่ยวกับการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ได�แก� องค@ประกอบของระบบ

สารสนเทศ องค@ประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร@ ระบบการส่ือสาร ข�อมูลสําหรับเครือข�าย

คอมพิวเตอร@ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร@และอุปกรณ@ต�อพ�วง การติดต�อส่ือสารค�นหาข�อมูลผ�าน

อินเตอร@เน็ต 

 

/๑.๕ จริยธรรม... 



ผนวก จ. 

 หน�า  ๒  ใน   ๒  หน�า 
ท!ายประกาศ  กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

 

 ๑.๕  จริยธรรมและกฎหมายท่ีประชาชนควรรู!    จํานวน  ๒๐  ข!อ 
        ทดสอบความรู�เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมท่ีเกี่ยวข�องกับการดําเนินชีวิตในสังคม                 

และความรู�เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต�น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
 

๒.  การทดสอบความเหมาะสมกับตาํแหน,ง   
 ๒.๑  ทดสอบสมรรถภาพทางร�างกาย  ดังนี้    

        (๑)  ว,ายนํ้า ชาย  ระยะทาง  ๒๕  เมตร  ผู�ทําเวลาไม�เกิน ๓๐  วินาที ถือว�า ผ,าน 

     จึงจะมีสิทธิเข�าสอบขั้นตอนต�อไป 

        (๒)  วิ่ง ชาย ระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร ผู�ทําเวลาไม�เกิน ๔ นาที ๓๐ วินาที ถือว�า ผ,าน 

     จึงจะมีสิทธิเข�าสอบขั้นตอนต�อไป/ 

 ๒.๒  สอบสัมภาษณ@  จะเป.นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี              
ท่ีจะแต�งตั้ง จากพฤติกรรมท่ีปรากฏ เช�น  ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน@ในการปฏิบัติงาน  ความสามารถ
ประสบการณ@  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่ม  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย�างอ่ืน
ท่ีเกี่ยวข�อง เป.นต�น  โดยถือเป.นเกณฑ@การตัดสินว�า  ผู�ท่ีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ@เห็นว�าเหมาะสมจึง
จะถือว�า ผ,าน  ผู�ท่ีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ@เห็นว�าไม�เหมาะสมจะถือว�า  ไม,ผ,าน 
 ๒.๓ การตรวจร�างกายจากคณะกรรมการแพทย@โรงพยาบาลตํารวจ ผู�ท่ีไม�เป.นโรคหรืออาการ
ตามท่ีกําหนดไว� ถือว�า ผ,าน  ผู�ท่ีเป.นโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดไว� หรือตามดุลพินิจคณะกรรมการ
แพทย@เห็นว�าไม�ควรเป.นข�าราชการตํารวจ ถือว�า ไม,ผ,าน และผลการตรวจร�างกายของคณะกรรมการ
แพทย@นี้ให�ถือเป.นท่ีสุด 
 ๒.๔  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู�ท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง และการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน�ง เห็นว�ามี
คุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือช่ือเสียงเหมาะสมท่ีจะเข�าเป.นข�าราชการตํารวจถือว�า ผ,าน 
ผู�ท่ีคณะอนุกรรมการเห็นว�ามีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือช่ือเสียงไม�เหมาะสมท่ีจะเข�าเป.น
ข�าราชการตํารวจถือว�า  ไม,ผ,าน   

 /สําหรับ... 



ผนวก จ. 
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 สําหรับผู�ท่ีมีประวัติทางคดีอาญา หรือต�องหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหรือ
คณะอนุกรรมการ จะพิจารณาจากข�อเท็จจริงและพฤติการณ@แห�งการกระทําความผิด ว�าเป.นผู�ประพฤติ
เส่ือมเสียหรือบกพร�องในศีลธรรมอันดีหรือไม� รวมท้ังความน�ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข�าราชการ
ตํารวจ โดยจะนําผลทางคดีในช้ันพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในช้ันศาลท่ีมีคําพิพากษาคดี
แล�ว มาเป.นหลักการท่ีสําคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาแล�วแต�กรณี  

 ผู!ท่ีผ,านการทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน,ง ตามท่ีกําหนดจะได!คะแนน ๕๐ คะแนน                  
ผู!ท่ีไม,ผ,านข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงจะได! ๐ คะแนน 

 

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

 

ตรวจแล�วถูกต�อง 

         พ.ต.อ.  
    ( ชูชาต ิ น�อยคนดี ) 
     รอง ผบก.อก.บช.น. 
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 ๑.  ระเบียบในวันสอบข!อเขียน 

     ๑.๑ อุปกรณC ท่ี นํา เข!าห!องสอบได!  มี  ดินสอดํา เบอร@  ๒B ข้ึนไป  สําหรับระบาย

กระดาษคําตอบ, ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา, บัตรประจําตัวสอบ, บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ (ท่ีไม�หมดอายุ) เท�านั้น  ส,วนยางลบทางหน,วยสอบจะเป-นผู!จัดเตรียมให! 

      ๑.๒  ห�ามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือส่ือสาร เครื่องมือหรือ

อุปกรณ@อิเล็กทรอนิกส@ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข�อมือ สร�อยคอ แหวน ตุ�มหู อุปกรณ@ทําด�วย

โลหะทุกชนิดท่ีนอกเหนือ จากข�อ ๑.๑ เข�าในอาคารสอบหรือห�องสอบหรือพ้ืนท่ีหวงห�ามหรือเขตรักษา

ความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ไม,มีการรับฝากหรืออนุญาตให!วางไว!ภายในอาคาร เมื่อเริ่มลงมือสอบแล�ว  

หากมีการตรวจค�นพบถือว�าเจตนาทุจริตในการสอบ                 

     ๑.๓  การแต�งกายของผู�เข�าสอบ ชุดสุภาพ โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม,มีปก กางเกงวอรCม 

รองเท!ากีฬา  

     ๑.๔  เมื่อไปถึงสนามสอบให�ตรวจดูผังท่ีนั่งสอบท่ีติดไว�ว�า สอบห�องใด  ช้ันใด อาคารใด   

     ๑.๕  ถ�ามีปeญหา เช�น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐสูญหาย 

หาห�องสอบไม�พบ หรือไม�มีรหัสประจําตัวสอบในผังท่ีนั่งสอบ ฯลฯ ให�รีบติดต�อ กองอํานวยการประจํา

สนามสอบนั้นๆ ก�อนเวลาเรียกเข�าห�องสอบ ไม,น!อยกว,า ๒ ช่ัวโมง       

     ๑.๖  ในวันสอบข�อเขียนผู�เข�าสอบทุกคนต�องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู�กับ บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนท่ีมีรูปถ�ายติดถูกต�อง หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

(ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒)  ท้ังนี้ต�องเป.นบัตรหรือใบแทนท่ีไม�หมดอายุ 

/เพ่ือใช�... 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข!อเขียน การทดสอบสมรรถภาพทางร,างกายและการสอบสัมภาษณC 
ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพหรือเทียบเท,า และเป-นทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการในกองประจําการ 

เพ่ือบรรจุและแต,งตั้งเป-นข!าราชการตาํรวจช้ันประทวน พ.ศ.๒๕๕๖ 
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เพ่ือใช�แสดงคู�กนั หากไม,มีบัตรใดบัตรหน่ึงจะไม,อนุญาตให!เข!าสอบ  

๑.๗  ในการสอบครั้งนี้ ได�กําหนดให�ผู�เข�าสอบอยู�ในห�องสอบเพ่ือทําข�อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบแล�ว 

จะไม�อนุญาตให�ผู�สอบออกจากห�องสอบจนกว�าจะหมดเวลาสอบ ยกเว�นกรณีฉุกเฉินอย�างย่ิง หรือมีเหตุ

สุดวิสัย ให�ติดต�อเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ หากผู�ใดไม�ปฏิบัติตามจะถูกปรับให�สอบตก  

๒.  การสอบข!อเขียน 
     ๒.๑  กําหนดสอบข!อเขียนตั้งแต, เวลา ๑๔.๐๐ น. เป-นต!นไป (ใช!เวลาทําข!อสอบ ๒ ช่ัวโมง 

๓๐ นาที) โดยกําหนดให!ผู!มาสอบต!องเข!าห!องสอบ ในเวลา ๑๒.๐๐ น. ทุกคน เพ่ือดําเนินการตรวจ
พิสูจน@ตัวบุคคล  และแนะนําการระบายรหัสชุดข�อสอบในกระดาษคําตอบ สําหรับผู!มาภายหลังจาก เวลา 
๑๓.๓๐ น. จะไม,อนุญาตให!เข!าห!องสอบ โดยเด็ดขาด   
   ๒.๒ ปฏิบัติตามคําส่ังและคําแนะนําของหัวหน�าห�องสอบ หรือเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ โดยเคร,งครัด 

    ๒.๓ เมื่ออยู�ในห�องสอบ ขณะสอบห�ามพูด หรือติดต�อกับผู�เข�าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก

และไม�ออกจากห�องสอบ  เว�นแต�จะได�รับอนุญาตและอยู�ในความดูแลของหัวหน�าห�องสอบหรือเจ�าหน�าท่ี

คุมสอบหรือเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยห�องสอบ 

      ๒.๔   ห�ามสูบบุหรี่ในห�องสอบ 

      ๒.๕   ขณะสอบข�อเขียน เจ�าหน�าท่ีคุมสอบจะมีการตรวจค�นตัวผู�เข�าสอบตามมาตรการ

ปEองกันการทุจริตสอบโดยตลอดจนกว�าจะเสร็จส้ินภารกิจการตรวจค�นดังกล�าว 

      ๒.๖   จะเริ่มลงมือทําข�อสอบได�  เมื่อหวัหน�าห�องสอบส่ังให�ลงมือสอบแล�ว 

      ๒.๗   เมื่อสอบเสร็จแล�วให�ยกมือขึ้นโดยไม�ต�องลุกจากโต�ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล�ว

เจ�าหน�าท่ีส่ังให�หยุดทําปeญหาข�อสอบต�องหยุดทันที เจ�าหน�าท่ีจะเดินมารับกระดาษคําตอบและปeญหา

ข�อสอบคืนแล�วให�ผู�เข�าสอบลงช่ือส�งกระดาษคําตอบและปeญหาข�อสอบ ถ!าไม,ลงช่ือส,งเป-นหลักฐานไว!

จะถือว,าไม,ได!เข!าสอบ 

      

 

/๒.๘ ปfญหา... 
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 ๒.๘   ปfญหาข!อสอบเป-นลิขสิทธิ์ของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ห!ามนําออก หรือ

คัดลอก นําออกนอกห!องสอบเป-นอันขาด ต!องส,งคืนให!ครบทุกหน!าและทุกแผ,น ผู!ใดฝSาฝ}นจะมีความผิด

ทางกฎหมาย และจะพิจารณาให!หมดสิทธิในการสอบคัดเลือก  

 ๓. ห!ามกระทําการทุจริตในการสอบ ผู!ท่ีทุจริตในการสอบถือว,าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณC        

ท่ีถือว,าทุจริตในการสอบ ได!แก, 

     ๓.๑  นําตําราหรือเอกสารอ่ืนใดเข�าห�องสอบ นําหรือพยายามนําปeญหาข�อสอบออกนอกห�องสอบ 

     ๓.๒  พูด ถาม ให�สัญญาณ หรือตดิต�อกับผู�สอบอ่ืนหรือบคุคลภายนอก 

     ๓.๓  ด ูหรือพยายามดคูําตอบจากผู�สอบอ่ืน หรือยอมให�ผู�อื่นดูคาํตอบของตน 

     ๓.๔  ไม�เช่ือฟeงคาํแนะนาํ คําตักเตือน หรือคาํส่ังของเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ 

     ๓.๕  เปล่ียนตวัผู�เข�าสอบ 

     ๓.๖  ตอบปeญหาในกระดาษคําตอบแทนกัน 

     ๓.๗  นําโทรศัพท@มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ@ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส@ทุกประเภท                 

หรือส่ิงของตามท่ีกําหนดในข�อ ๑.๒ เข�าไปในห�องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห�ามหรือเขตรักษาความ

ปลอดภัยของสนามสอบข�อเขียนกําหนด เพ่ือใช�หรือจะใช�ทุจริตหรือเพ่ือกรณีอ่ืนใดในการสอบ เช�น 

เครื่องมือส่ือสาร  เครื่องอิเล็กทรอนิกส@ เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เป.นต�น 

     ๓.๘  มีพฤติการณ@อื่น ๆ ท่ีช�วยในการตอบปeญหาข�อสอบอันมิใช�โดยสุจริต 

 

 
 
 
 
 
 
 

/๔. ระเบียบ... 
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 ๔.  ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคําตอบ 

 (๑) ตัวอย,างกระดาษคําตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(๒)  ตัวอย,าง... 



ผนวก  ฉ. 
 หน�า ๕  ใน ๑๐  หน�า 

ท!ายประกาศ  กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

(๒)  ตัวอย,างการนําเลขรหัสชุดข!อสอบท่ีปกปfญหาข!อสอบ มาระบายลงในกระดาษคําตอบตามช,องท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๔.๑  ให�ตรวจดู… 



ผนวก  ฉ. 
 หน�า ๖  ใน  ๑๐ หน�า 

ท!ายประกาศ  กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

      ๔.๑ ให�ตรวจดูว�ากระดาษคําตอบมีรอยด�างดํา  สกปรก  หรือย�นยับ  ฉีกขาด  

หรือไม�  ถ�ากระดาษคําตอบมีรอยด�างดํา  สกปรก  หรือย�นยับ  ฉีกขาด  ให�แจ�งเจ�าหน�าท่ีคุมสอบทราบเพ่ือ

ขอเปล่ียน และให�รอคําช้ีแจงในการทําความเข�าใจการระบายรหัสประจําชุดข�อสอบให�ชัดเจน 

       ๔.๒ ให�ตรวจดูว�าคํานําหน�าช่ือ ช่ือ – สกุล และ เลขท่ีระบายในช�องรหัสประจําตัวสอบ               

(๙ หลัก) ในกระดาษคําตอบหน�าแรก ตรงกับรหัสประจําตัวสอบของผู�เข�าสอบหรือไม� หากไม�ถูกต�อง

ตรงกันให�แจ�งเจ�าหน�าท่ีคุมสอบเพ่ือขอเปล่ียนกระดาษคําตอบสํารองใหม�ให�ถูกต�อง ซ่ึงกําหนดให!ผู!เข!าสอบ

ต!องใช!กระดาษคําตอบท่ีมีเลขรหัสประจําตัวสอบระบาย (๙ หลัก) ไว!ตรงกัน กับรหัสประจําตัวสอบ

หรือต!องเป-นกระดาษคําตอบสํารองท่ีเจ!าหน!าท่ีคุมสอบเปลี่ยนให!เท,าน้ัน และหากใช!กระดาษคําตอบ 

ไม,ถูกต!องตามท่ีกําหนดไว!น้ี ถือว,ามีเจตนาทุจริตในการสอบ  

      ๔.๓ ใช�ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกล่ืนเท�านั้น เพ่ือลงลายมือช่ือในช�องท่ีกําหนด 

   ๔.๔   เมื่อเปJดผนึกซองปeญหาข�อสอบ ให�ตรวจว�ามี เลข (๗ หลัก) รหัสชุดข�อสอบ                              

ท่ีด�านบนขวามือ และให�นําเลขดังกล�าว (๗ หลัก) มาระบายลงในช�องท่ีกําหนดในกระดาษคําตอบ               

ให�ถูกต�องครบถ�วน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ด�วยดินสอดําเบอร@ ๒B ขึ้นไป ให�

ถูกต�องหากระบายผิดถือว�าเป.นการกระทําผิดระเบียบการสอบข�อเขียน โดยจะถือว�ากระดาษคําตอบนั้นเสีย

และถือว�าสอบตก 

   ๔.๕  กรณีใช�กระดาษคําตอบสํารอง ให�ใช�ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกล่ืนเท�านั้น           

เขียนข�อความลงในช�องว�างท่ีกระดาษคําตอบหน�าแรกด�านบน ได�แก�  ๑) คํานําหน�าช่ือ ช่ือ – สกุล                 

๒) เลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)  ๓) สถานท่ีสอบ  ๔) ห�องสอบ  ๕) วัน เดือน ปr  ๖) รหัสประจําตัวสอบ           

ในช�องว�างส่ีเหล่ียม (๙ หลัก) และ ๗) รหัสชุดข�อสอบ (๗ หลัก)  แล�วให�ใช�เฉพาะดินสอดําเบอร@ ๒B ขึ้นไป 

ระบายรหัสประจําตัวสอบ และรหัสชุดข�อสอบของตัวเองในช�องวงกลมท่ีกําหนด ตามตัวอย�างคําแนะนําท่ี

แสดงไว�ในกระดาษคําตอบ (คือระบายให�ดําเข�มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให�ระมัดระวังการระบาย

รหัสประจําตัวสอบ โดยเฉพาะเลข ๐ และเลข ๑ ซึ่งในวงกลมท่ีให�ระบายรหัสประจําตัวสอบแต�ละช�องนั้น

จะเริ่มต�นท่ีเลข ๐  และเรียงลงมาเป.นเลข ๑ ไปจนถึงเลข ๙ ทุกช�อง (๙ หลัก) หากระบายผิดจะถือว�าเป.น

ความรับผิดชอบของผู�เข�าสอบ และจะไม�ตรวจให�คะแนน  

/๔.๖ ห�ามเขียน...  



     ผนวก  ฉ. 
 หน�า ๗  ใน  ๑๐ หน�า 

ท!ายประกาศ  กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

  ๔.๖ ห�ามเขียนส่ิงใดลงในกระดาษคําตอบนอกจากท่ีกําหนดไว�  อย�าพับ หรือทําให�

กระดาษคําตอบ   มีรอยด�างดํา  สกปรก  หรือย�นยับ  ฉีกขาด  มิฉะนั้นจะไม�ตรวจกระดาษคําตอบให�

โดยถือว�าเป.นกระดาษเสีย  

       ๔.๗   เมื่อได�รบัปeญหาข�อสอบแล�วให�ปฏิบัต ิ ดังนี้   

         ๔.๗.๑  ตรวจดูปfญหาข!อสอบ ว�าซองพลาสติกผนึกหุ�มปeญหาข�อสอบมีรอยฉีกขาด

หรือไม� และเมื่อเปJดผนึกออกแล�วให�ตรวจสอบว�ามีครบทุกแผ�น ทุกหน�าหรือไม� หากพบส่ิงใดบกพร�อง                                            

ให�รีบแจ�งเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ หากมีคําส่ังให�ลงมือสอบแล�ว เจ�าหน�าท่ีคุมสอบจะไม�แก�ไขหรือเปล่ียนให�    

เพราะถือว�าได�ให�เวลาตรวจดูแล�วก�อนเริ่มลงมือทําข�อสอบ และให�ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีกําหนดไว�                

รวมท้ังการเขียน ช่ือ – สกุล และรหัสประจําตัวสอบ ตามท่ีกําหนดในปeญหาข�อสอบ 

                 ๔.๗.๒  ในการตอบปeญหาข�อสอบให�ใช�ดินสอดําเบอร@ ๒B ขึ้นไปเท�านั้น ระบายในข�อ
วงกลมเล็กท่ีเห็นว�าถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียว โดยให�ระบายดําเข�มเต็มวงแต�อย�าให�ลํ้าออกไปนอกวง                       
หากต�องการเปล่ียนแปลงให�ลบด�วยยางลบอย�างอ�อนจนสะอาดจริงๆ แล�วระบายใหม� 

               ๔.๗.๓  ขณะตอบปeญหาข�อสอบ หากมีกรณีสงสัยว�าคําถามหรือคําตอบในปeญหาข�อสอบ              
จะผิดหรือบกพร�อง ไม�ต�องถามเจ�าหน�าที่คุมสอบ  แต�ให�ตอบลงไปตามที่เห็นสมควร ห!ามเว!นว,างไว! 
กรณีท่ีปfญหาข!อสอบไม,ถูกต!องหรือคําตอบท่ีให!เลือกตอบไม,ถูกต!อง ทางคณะกรรมการดําเนินการสอบ
ท่ีเกี่ยวข!องจะพิจารณาข!อสอบในข!อน้ันๆ โดยจะตรวจให!คะแนนในข!อสอบข!อน้ันแก,ผู!เข!าสอบทุกคน 

     ๔.๘  เมื่อเจ�าหน�าท่ีคุมสอบส่ังให�ลงมือสอบแล�ว จะไม�เปล่ียนกระดาษคําตอบหรือปeญหา

ข�อสอบให�อีกโดยเด็ดขาด 

      ๔.๙  กรณีท่ีผู�เข�าสอบทําข�อสอบโดยใช�ปeญหาข�อสอบและ/หรือกระดาษคําตอบท่ีไม�ใช�ของตน            

จะถือว�าเป.นความรับผิดชอบของผู�เข�าสอบเอง โดยในการตรวจกระดาษคําตอบ คณะกรรมการตรวจ

กระดาษคําตอบ จะตรวจกระดาษคําตอบให�ตามเฉลยคําตอบเท�านั้น ผู�เข�าสอบจะเรียกร�องสิทธิใดๆ 

นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได� 

 

 

/๔.๑๐ ผู�ท่ีระบาย... 
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๔.๑๐  ผู�ท่ีระบายรหัสชุดข�อสอบผิด ระบายไม�ครบ หรือเกิน ระบายถูกแต�จางเกินไป ระบายรหัส                               

ชุดข�อสอบซ้ํากับผู�อ่ืน หรือไม�ระบายรหัสชุดข�อสอบ หรือระบายด�วยเครื่องเขียนอย�างอ่ืน หรือทําให�

กระดาษคําตอบมีรอยด�างดํา  สกปรก  ย�นยับ  หรือฉีก เป-นเหตุให!เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม,

สามารถบันทึกข!อมูลได!ว,าเป-นรหัสชุดข!อสอบใด จะถือว,ากระดาษคําตอบน้ันเสียเกิดจากการกระทํา

ของผู!เข!าสอบเอง และถือว,าเป-นผู!สอบตก หรือกรณีท่ีระบายคําตอบจาง ระบายคําตอบดําไม�เต็มวง 

หรือระบายด�วยเครื่องเขียนอย�างอ่ืนหรือด�วย กรณีใดๆ  ทําให�เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม,ตรวจ

ให!คะแนนท้ังหมดหรือบางข!อ คณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจกระดาษคําตอบจะถือ

ผลตามท่ีเครื่องตรวจกระดาษคําตอบตรวจให! ท้ังน้ีคณะอนุกรรมการดังกล,าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว!

เป-นหลักฐาน 

     ๔.๑๑  เนื่องจากมีผู�สมัครสอบเป.นจํานวนมาก และการสอบครั้งนี้เป.นข�อสอบแบบปรนัยจะ

ตรวจบันทึกคะแนนโดยใช�เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของ

เครื่องตรวจกระดาษคําตอบเท�านั้น 

๕.  ระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร,างกาย 
 ๕.๑ การทดสอบสมรรถภาพร,างกายในการว,ายนํ้า  ดังน้ี 
      ๕.๑.๑  ในวันทดสอบ ผู� เข�าสอบทุกคนต�องแสดงบัตรประจําตัวสอบคู�กับ
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนท่ีมีรูปถ�ายติดถูกต�อง  หรือบัตรประจําตัว
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ  (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒) ท้ังนี้ต�องเป.นบัตรหรือ
ใบแทนท่ียังไม�หมดอายุเพ่ือใช�แสดงคู�กัน หากไม,มีบัตรใดบัตรหน่ึงจะไม,อนุญาตให!เข!าสอบ 

 ๕.๑.๒  ผู�เข�าทดสอบต�องแต�งกายชุดว�ายน้าํสากล 
      ๕.๑.๓  ขณะท่ีอยู�ระหว�างการทดสอบ ห�ามผู�เข�าทดสอบรายใด จับลู� เกาะลู� สาวลู� 
ว�ายข�ามลู� หรือให�ผู�อ่ืนช�วยเหลือ เช�น พยุงตัว ดัน ผลัก หากมีกรณีดังกล�าวข�างต�น จะถือว�าเป.นผู�ไม�ผ�าน
การทดสอบ ในกรณีท่ีผู�เข�าทดสอบรายอ่ืนให�ความช�วยเหลือตามท่ีระบุดังกล�าวข�างต�น จะปรับเป.นผู�ไม�ผ�าน
การทดสอบเช�นเดียวกัน 
 

/๕.๑.๔ กรณี... 
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 ๕.๑.๔  กรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยของสระว�ายน้ํา โยนทุ�นหรือห�วงยางหรือ
วัสดุอื่นให�แล�วผู�เข�าทดสอบจับ เกาะหรือโดยลักษณะใดท่ีเป.นอาการทํานองเดียวกัน จะถือว�าเป.นผู�ไม�ผ�าน
การทดสอบ 
      ๕.๑.๕ กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป.นไปตามท่ีกําหนดใน ผนวก จ.                
ท!ายประกาศรับสมัคร 
 ๕.๒   การทดสอบสมรรถภาพร,างกายในการวิ่ง ดังน้ี 
  ๕.๒.๑  ในวันทดสอบ ผู� เข�าสอบทุกคนต�องแสดงบัตรประจําตัวสอบคู�กับ
บัตรประจําตัวประชาชน  หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนท่ีมีรูปถ�ายติดถูกต�อง  หรือบัตรประจําตัว
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒) ท้ังนี้ต�องเป.นบัตรหรือ
ใบแทนท่ียังไม�หมดอายุเพ่ือใช�แสดงคู�กัน หากไม,มีบัตรใดบัตรหน่ึงจะไม,อนุญาตให!เข!าสอบ 
  ๕.๒.๒  ผู�เข�าทดสอบต�องแต�งกาย เส้ือยืด กางเกงกีฬาขาส้ัน ร�องเท�าสําหรับวิ่ง 
      ๕.๒.๓  ขณะท่ีอยู�ระหว�างการทดสอบ ห�ามผู�เข�าทดสอบ จับ เกาะ หรือลักษณะอ่ืนใด               
ท่ีเป.นอาการ ทํานองเดียวกันนี้กับผู�เข�าทดสอบรายอ่ืน หรือเดิน วิ่ง ออกนอกเส�นทางหรือลัดเส�นทาง
ตามท่ีกําหนดให�ทดสอบ จะถือว�าเป.นผู�ไม�ผ�านการทดสอบ 
      ๕.๒.๔  กรณีท่ีผู�เข�าทดสอบรายใดให�ความช�วยเหลือ เช�น ผลัก พยุง ดัน หรือดึง                         
แก�ผู�เข�าทดสอบด�วยกัน จะปรับเป.นผู�ไม�ผ�านการทดสอบเช�นเดียวกัน 
    ๕.๒.๕  กําหนดระยะทางและระยะเวลาในการทดสอบ เป.นไปตามท่ีกําหนดใน           
ผนวก จ. ท�ายประกาศรับสมัคร 
 ๖. ระเบียบในการตรวจร,างกาย 
     ๖.๑  การตรวจร�างกายจากคณะกรรมการแพทย@โรงพยาบาลตํารวจ ผู�ท่ีไม�เป.นโรคหรืออาการ
ตามท่ีกําหนดไว� ถือว,าผ,าน ผู�ท่ีเป.นโรคหรืออาการตามท่ีกําหนดไว�หรือตามท่ีคณะกรรมการแพทย@                             
มีดุลพินิจลงความเห็นว�าไม�ควรเป.นข�าราชการตํารวจ ถือว,าไม,ผ,าน 
      ๖.๒  ผลการตรวจร�างกายของคณะกรรมการแพทย@นี้ให�ถือเป.นท่ีสุด โดยจะถือผลการตรวจ
ร�างกายเฉพาะจากโรงพยาบาลตํารวจในช�วงระยะเวลาท่ีกําหนดให�มีการตรวจร�างกายสําหรับผู�สมัคร
คัดเลือกเข�ารับราชการตํารวจตามประกาศรับสมัครนี้  เท�านั้น 
 
 

/๗. ระเบียบ... 



     ผนวก  ฉ. 
 หน�า ๑๐  ใน  ๑๐ หน�า 

ท!ายประกาศ  กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------------- 
 
๗. ระเบียบในการสอบสัมภาษณC 

 ๗.๑   ในวันสอบสัมภาษณ@ทุกคนต�องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู�กับ บัตรประจําตัวประชาชน                    
หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนท่ีมีรูปถ�ายติดถูกต�อง  หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�า ท่ีของรัฐ                    
(ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒) ท้ังนี้ต�องเป.นบัตรหรือใบแทนท่ียัง                        
ไม�หมดอายุเพ่ือใช�แสดงคู�กัน หากไม,มีบัตรใดบัตรหน่ึงจะไม,อนุญาตให!เข!าสอบ 
 ๗.๒   การแต�งกายของผู�เข�าสอบให�แต�งกายสุภาพ โดยให�สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกง
ขายาว (ห�ามกางเกงยีนส@)  เป.นต�น 
 ๗.๓   ต�องมาเตรียมพร�อมในการเข�าสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี โดยเคร�งครัด 
 ๗.๔  กรณีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตฟรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐสูญหายให�รีบติดต�อ                    
กองอํานวยการการสอบสัมภาษณ@ก�อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ@ ไม�น�อยกว�าครึ่งช่ัวโมง 

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

 

ตรวจแล�วถูกต�อง 

         พ.ต.อ.  
    ( ชูชาต ิ น�อยคนดี ) 
     รอง ผบก.อก.บช.น. 

             

 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ช. 
 

แบบหนังสือรับรองความประพฤติ 

เขียนท่ี................................................ 

วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................... 

  ข�าพเจ�า................................................................................................................................ 

ตําแหน�ง................................................................สังกัด................................................................................

เก่ียวข�องเป.น................................................................................................................................................. 

กับผู�สมัคร  ขอรับรองว�าผู�สมัครชื่อ............................................................................................................... 

รหัสประจําตัวสอบ..........................................................................ซ่ึงสมัครคัดเลือกเข�ารับราชการเป.น
ข�าราชการตํารวจเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป.นข�าราชการตํารวจชั้นประทวน ตามประกาศกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ระหว�างอยู�ในกองประจําการ หรือระหว�างปฏิบัติหน�าท่ีเป.นผู�ท่ีมีวินัยดี ไม�มีประวัติการขาดราชการ หนีราชการ ไม�เป.น

ผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร�องในศีลธรรมอันดี ไม�มีประวัติเก่ียวกับยาเสพติด พร�อมนี้ได�แนบสําเนา

บัตรประจําตัวข�าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พร�อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง มาด�วยแล�ว 

 
     (ลงชื่อ)..........................................................ผู�รับรอง 
      (.....................................................) 
     ตําแหน�ง........................................................ 
 
หมายเหตุ  ๑.  ผู�รับรองผู�สมัครต�องเป.นนายทหารระดับผู�บังคับกองพัน หรือเทียบเท�าข้ึนไป 

                   ซ่ึงเป.นผู�บังคับบัญชา  

              ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการกลาโหมของผู�รับรอง  จํานวน ๑ ฉบับ 

              ๓.  ท่ีอยู�ของผู�รับรองท่ีสามารถติดต�อได� 

  บ�านเลขท่ี.....................หมู�....... .....ถนน..................................ตรอก/ซอย......................... 

  ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต....................................................... 

  จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย@...........................โทร. ............................................ 

 ๔.  ให�สั่งพิมพ@ในระบบอินเตอร@เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ@ตามแบบฟอร@มนี้ และให�ผู�รับรอง 

          เขียนด�วยลายมือของตนเอง 

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



ผนวก  ซ. 
 

      แบบบันทึกข!อมูลบุคคล 

รหัสประจําตัวสอบ.............................................. 
       เลขประจําตัวประชาชน   

ข!อมูลประกอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู!มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท,า และเป-นทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการ 

ในกองประจําการ เพ่ือบรรจุและแต,งตั้งเป-นข!าราชการตํารวจช้ันประทวน พ.ศ.๒๕๕๖ 

------------------------------------ 
เขียนท่ี............................................ 

วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ. .................. 
เรียน  ผู�ดําเนินการคัดเลือก 

 ตามท่ี  ข�าพเจ�าได�ยื่นใบสมัครคัดเลือกเข�ารับราชการเป.นข�าราชการตํารวจเพ่ือบรรจุเป.น
ข�าราชการตํารวจชั้นประทวน ดํารงตําแหน�งในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล  และข�าพเจ�าขอแจ�งข�อมูล
ประกอบใบสมัครเพ่ิมเติมเก่ียวกับใบสมัครคุณสมบัติและพ้ืนฐานความรู�ของข�าพเจ�า เพ่ือประกอบการพิจารณา  
ดังต�อไปนี้ 

๑.  ชื่อตัว..........................................................นามสกุล............................................................. 
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  ให�นําหลักฐานมาประกอบ) 
       ชื่อ – สกุล  (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................. 
  ๒.  ชื่อเล�น  ชื่อท่ีเคยใช�อยู�ก�อนเปลี่ยน (ถ�ามี).............................................................................. 
  ๓.  สัญชาติปeจจุบัน...........................................สัญชาติเม่ือเกิด.................................................. 
ศาสนา................................................. 

๔.  สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหน�ง................................................................................................ 
  ๕.  หลักฐานทางทหาร................................................................................................................. 
  ๖.  ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ�านเลขท่ี...............หมู�ท่ี...............ถนน.............................................. 
ตรอก/ซอย......................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด...................................โทรศัพท@................................................. 
      ภูมิลําเนาท่ีอาศัยในปeจจุบันเลขท่ี.............หมู�ท่ี..............ถนน................................................. 
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด...................................โทรศัพท@............................................ 
หมายเหต ุ ๑.  ให�กรอกข�อความให�ครบทุกช�อง  ในช�องทีป่ระสงค@ไม�กรอกข�อมูลให�ขีดเคร่ืองหมาย ( - ) 
             ๒.  ในช�องที่ถามว�า เคยหรือไม�เคย  ให�กรอกข�อความว�า “เคย” หรือ “ไม�เคย 

๑. ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมลู 

     ประกอบใบสมคัรด้วยลายมือ 

    ของตนเองและลงลายมือชื อ        
    ตอ่หน้าเจ้าหน้าที  
๒. ก่อนยื นข้อมลูใบสมคัรจะต้อง                

ตรวจสอบหลกัฐานตา่ง ๆ            
ให้ครบถ้วน และถกูต้อง 



- ๒ - 
๗.  ได�แนบเอกสารและหลักฐานต�าง ๆ  ซ่ึงได�ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต�องแล�วมาพร�อมนี้       

รวม....................ฉบับ  คือ 

         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข�าราชการของบิดามารดาและภรรยา 

         สําเนาทะเบียนสมรส  (ถ�ามี) 

  ๘.  -  บิดา  (ผู�ให�กําเนิด) 

       ชื่อเต็ม...............................................ชื่อสกุล....................................................ยังมีชวีิตอยู�/ถึงแก�กรรม 

ชื่อเดิม (ถ�ามี)  .................................................................อาชีพ.............................................................................. 

ตําแหน�ง...................................................สถานท่ีทํางาน......................................................................................... 

ท่ีอยู�ปeจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท@.................................................... 

เชื้อชาติ...................................สัญชาติเม่ือเกิด..................................สัญชาติปeจจุบัน.............................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา.............................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี……………………………………..…………ผลคดี................................................................... 

       -  มารดา  (ผู�ให�กําเนิด) 

       ชื่อเต็ม................................................ชื่อสกุล..................................ยังมีชีวิตอยู�/ถึงแก�กรรม 

ชื่อเดิม (ถ�ามี)  ................................................................อาชีพ............................................................................... 

ตําแหน�ง....................................................สถานท่ีทํางาน........................................................................................ 

ท่ีอยู�ปeจจุบัน...........................................................................................โทรศัพท@.................................................... 

เชื้อชาติ....................................สัญชาติเม่ือเกิด..................................สัญชาติปeจจุบัน............................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา....................................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี…………………………………………..……ผลคดี................................................................... 

       -  ภรรยาหรือสามี 

       ชื่อเต็ม...............................................ชื่อเดิม (ถ�ามี)............................................................... 

ชื่อสกุลเดิม  .......................................................................ชือ่สกุลปeจจุบัน............................................................. 

วัน  เดือน  ปrเกิด.............................................................ท่ีเกิด................................................................................ 

เชื้อชาติ....................................สัญชาติเม่ือเกิด...........................................สัญชาติปeจจุบัน.................................... 

อาชีพ..................................................................ตําแหน�ง........................................................................................

สถานท่ีทํางาน............................................................ท่ีอยู�ปeจจุบัน.......................................................................... 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา...................................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………….…………………………ผลคดี................................................................................ 

จังหวัดท่ีสมรส.......................................................................................................................................................... 



- ๓ - 
 

การสมรสครั้งก�อนของผู�สมัครและคู�สมรสอีกฝdาย.................................................................................................... 

หย�า  เลิกร�าง........................................................................................................................................................... 

๙.  ประวัติครอบครัวผู�สมัครสอบ 

       -  พ่ีน�องร�วม – มารดา 

       (๑)  ชื่อ.....................................นามสกุล......................................เก่ียวข�องเป.น....................

อาชีพ............................................ตําแหน�ง.............................................................................................................. 

สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................................อายุ....................ปr 

สัญชาติ.....................ท่ีอยู�ปeจจุบัน............................................................................................................................ 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา....................................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี............................................................................. 

       (๒)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เก่ียวข�องเป.น...............................

อาชีพ............................................ตําแหน�ง.............................................................................................................. 

สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................อายุ...............................ปr 

สัญชาติ....................ท่ีอยู�ปeจจุบัน............................................................................................................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี…………………………………………………ผลคดี.................................................................. 

       (๓)  ชื่อ...................................นามสกุล......................................เก่ียวข�องเป.น......................

อาชีพ............................................ตําแหน�ง.............................................................................................................. 

สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................อายุ...............................ปr 

สัญชาติ....................ท่ีอยู�ปeจจุบัน............................................................................................................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี............................................................................. 

       (๔)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เก่ียวข�องเป.น...............................

อาชีพ............................................ตําแหน�ง.............................................................................................................. 

สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................อายุ...............................ปr 

สัญชาติ....................ท่ีอยู�ปeจจุบัน............................................................................................................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี............................................................................. 

       



- ๔ - 
 

 (๕)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เก่ียวข�องเป.น.............................

อาชีพ............................................ตําแหน�ง.............................................................................................................. 

สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................อายุ...............................ปr 

สัญชาติ....................ท่ีอยู�ปeจจุบัน............................................................................................................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี............................................................................. 

       -  ญาติ  (พ่ีน�องของบิดาและมารดา) 

       (๑)  ชื่อ...................................นามสกุล......................................เก่ียวข�องเป.น......................

อาชีพ............................................ตําแหน�ง.............................................................................................................. 

สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................อายุ...............................ปr 

สัญชาติ....................ท่ีอยู�ปeจจุบัน............................................................................................................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี............................................................................. 

       (๒)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เก่ียวข�องเป.น...............................

อาชีพ............................................ตําแหน�ง.............................................................................................................. 

สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................อายุ...............................ปr 

สัญชาติ....................ท่ีอยู�ปeจจุบัน............................................................................................................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี............................................................................. 

       (๓)  ชื่อ...................................นามสกุล......................................เก่ียวข�องเป.น......................

อาชีพ............................................ตําแหน�ง.............................................................................................................. 

สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................อายุ...............................ปr 

สัญชาติ....................ท่ีอยู�ปeจจุบัน............................................................................................................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี............................................................................ 
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 (๔)  ชื่อ...................................นามสกุล.............................เก่ียวข�องเป.น.............................

อาชีพ............................................ตําแหน�ง.............................................................................................................. 

สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................อายุ...............................ปr 

สัญชาติ....................ท่ีอยู�ปeจจุบัน............................................................................................................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี............................................................................. 

       (๕)  ชื่อ...................................นามสกุล......................................เก่ียวข�องเป.น......................

อาชีพ............................................ตําแหน�ง.............................................................................................................. 

สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................อายุ...............................ปr 

สัญชาติ....................ท่ีอยู�ปeจจุบัน............................................................................................................................. 

เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ�งข�อหา............................................................................................................................

(ถ�ามี)  ถูกดําเนินคดีในท�องท่ี………………………………….……ผลคดี............................................................................. 

๑๐.  บุคคลท่ีติดต�อด�วยเสมอหรือให�การสนับสนุนทางการเงินหรืออ่ืนๆ (๓ คน ซ่ึงไม�ใช� ผู�รับรอง  

ญาติ  ผู�บังคับบัญชา หรือนายจ�าง) 

       (๑)  ชื่อ...................................นามสกุล.....................................เก่ียวข�องเป.น.......................

อาชีพ..............................................ตําแหน�ง............................................................................................................ 

สถานท่ีทํางาน......................................................................................................................................................... 

       (๒)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เก่ียวข�องเป.น................................

อาชีพ..............................................ตําแหน�ง............................................................................................................ 

สถานท่ีทํางาน......................................................................................................................................................... 

       (๓)  ชื่อ..................................นามสกุล............................เก่ียวข�องเป.น.................................

อาชีพ..............................................ตําแหน�ง............................................................................................................ 

สถานท่ีทํางาน......................................................................................................................................................... 

  ๑๑.  การศึกษา 

         (๑)  จบมัธยมศึกษาตอนต�นโรงเรียน.................................................................................. 

เข�า...............................ออก...................................ผลการศึกษา…………………………………………………..……………….. 
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       (๒)  จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท�าโรงเรียน.............................................................. 

เข�า...............................ออก...................................ผลการศึกษา……………………………………..…………………………….. 

       (๓)  จบอาชีวะศึกษา  สถานศึกษา..................................................................................... 

เข�า...............................ออก...................................ผลการศึกษา………………………………………..............………………. 

       (๔)  จบอุดมศึกษาหรือเทียบเท�า  สถานศึกษา................................................................... 

เข�า..............................ออก....................................ผลการศึกษา………………….…………………………..……………………. 

       (๕)  แขนงพิเศษอ่ืน ๆ  ...................................................................................................... 

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

  ๑๒.  ปeจจุบันประกอบอาชีพ....................................ตําแหน�ง...................................................... 

สถานท่ีทํางาน......................................................................................................................................................... 

ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต....................................................... 

จังหวัด......................................................โทรศัพท@.................................................................................................. 

และได�รับเงินเดือน ..........................................................................................................................................บาท   

ใครเป.นหัวหน�าหรือผู�บังคับบัญชา........................................................................................................................... 

๑๓.  ประกอบการงานอ่ืนๆ  ....................................................................................................... 

สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................................................... 

ถนน..................................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต................................................ 

จังหวัด................................................โทรศัพท@.............................................รายได� (ถ�ามี)...................................... 

๑๔.  ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานท่ีผ�านมา (ถ�าเคยรับราชการ หรือทํางานมาแล�ว 

หลายแห�ง  ให�ระบุทุกแห�งตามลําดับก�อนหลัง) 

         (๑)  กระทรวง  ทบวง  กรม............................................................................................... 

ชนิดของงาน..........................................................เงินเดือน.................................................................................... 

วัน  เดือน  ปrท่ีเข�ารับราชการหรืองานท่ีทํา............................................................................................................. 

ชื่อผู�บังคับบัญชาหรือนายจ�าง.................................................................................................................................. 

เหตุท่ีออก................................................................................................................................................................ 

  ๑๕.  ความรู�พิเศษหรือความสามารถพิเศษ.................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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  ๑๖.  ถ�าทํางานในสํานักงานอ่ืนนอกจากงานราชการ เคยถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดใน         

ทางงานอย�างใดหรือไม�................................................................ก่ีครั้ง...................................................................... 

เม่ือใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม�อย�างไร................................................................................. 

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

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

  ๑๗.  ถ�ารับราชการ เคยถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ 

ข�าราชการหรือไม�............................ก่ีครั้ง...........................เม่ือใด.....................................ถูกลงโทษหรือไม�อย�างไร

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

  ๑๘.  เคยถูกกล�าวหาหรือถูกฟEองว�ากระทําผิดอาญาหรือไม�.............................ก่ีครั้ง................... 

เรื่องอะไร........................................................................เม่ือใด............................................................................... 

ถูกลงโทษหรือไม�อย�างไร......................................................................................................................................... 

(ถ�าหากได�รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษหรือโทษอย�างอ่ืนรวมท้ังฐานละเมิดอํานาจศาล  

ก็ให�ระบุได�ด�วย) 

  ๑๙.  เคยถูกศาลสั่งพิทักษ@ทรัพย@ตามพระราชบัญญัติล�มละลายหรือไม�....................................... 

เม่ือใด...................................................................................................................................................................... 

เหตุใดจึงไม�ต�องคําพิพากษาให�ล�มละลาย................................................................................................................. 

  ๒๐.  เคยต�องคําพิพากษาให�ล�มละลายหรือไม�............................................................................... 

เม่ือใด....................................................พ�นคดีแล�วหรือยัง......................................................................................... 

ถ�าพ�นแล�วเม่ือใด....................................................................................................................................................... 

  ๒๑.  เคยถูกฟEองร�องในคดีแพ�งหรือไม�.......................................ก่ีเรื่อง.......................................... 

เรื่องอะไร........................................................................เม่ือใด................................................................................. 

ศาลพิพากษาอย�างไร................................................................................................................................................. 

๒๒.  เป.นหรือเคยเป.นหนี้สินผู�ใดจนได�ชื่อว�าเป.นผู�มีหนี้สินล�นพ�นตัวหรือไม�................................... 

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

  ๒๓.  เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให�โทษประเภทใดหรือไม�............................................................. 

ถ�าเคยประเภทใด...................................................................................................................................................... 

  ๒๔.  เป.นหรือเคยเป.นสมาชิกในองค@การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ�างหรือไม�......................

สถานท่ีตั้ง.................................................................................................................................................................. 
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ออกจากองค@การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม�  เม่ือใด  เพราะเหตุใด................................................................ 

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

  ๒๕.  เป.นหรือเคยเป.นกรรมการพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ี 

ในพรรคการเมืองใดหรือไม�....................................ชื่อพรรคการเมือง...................................................................... 

สถานท่ีตั้ง................................................................................................................................................................ 

  ข�าพเจ�าขอรับรองว�า  ข�อความท่ีกล�าวข�างต�นนี้เป.นความจริงทุกประการและมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน�งท่ีสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร 

 

 

      (ลงชื่อ)  ....................................................ผู�สมัคร 

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

 

คําเตือน 

  ๑)  ผู �สมัครจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว�าเป.นผู �มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ  ในข�อมูลประกอบใบสมัครพร�อมท้ัง

ยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วนทุกช�อง  ในกรณี “ไม�เคย” หรือ “ไม�มี”ให�เขียนว�า “ไม�เคย” 

หรือ “ไม�มี” ห�ามใช�การ  “   -    ” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครจะถูกตัดสิทธิในการเป.น

ผู�สอบได� หากมีกรณีปลอมหรือใช!หลักฐานปลอมไปแสดงต,อเจ!าหน!าท่ีจะถูกดําเนินคดีอาญาจนถึงท่ีสุด 

  ๒)  การปกปJดข�อเท็จจริงจะถือว�าเป.นผู�ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  

หรือ กฎ ก.ตร. ว�าด�วยคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามของการเป.นข�าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ แล�วแต�กรณี 

 

 


