ประกาศตํารวจภูธรภาค ๓
เรือ่ ง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผูม้ ีวุฒิปริญญาตรี
เพือ่ บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
------------------------------------------ด้วยสํ านั กงานตํ ารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ตํารวจภู ธรภาค ๓ ดํ าเนินการรับสมั คร
และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๔ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติตํา รวจแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกั บ ข้ อ ๒ (๒) วิ ธีก ารสอบแข่ ง ขั น ของ กฎ ก.ตร. ว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารคั ด เลื อกหรื อ
การสอบแข่ ง ขั น บุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการตํ า รวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และอนุ มั ติ
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ลงวั น ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๕๔ ท้ า ยหนั ง สื อ สํ า นั ก งานกํ า ลั ง พล ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/๑๖๘๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ และอนุมัติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๕๔ ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุดที่ ๐๐๓๔.๕๒๑/๘๙๘ ลงวัน ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔
ให้ ตํ า รวจภูธ รภาค ๓ ดํ าเนิ นการรั บสมั ครและสอบแข่ งขั นบุ คคลภายนอกผู้ มี วุ ฒิ ปริ ญญาตรี เพื่ อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม จึงประกาศรับสมัคร
และสอบแข่งขันดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ หมู่ ห รื อ เที ย บผู้ บั ง คั บ หมู่ กลุ่ ม สายงานป้ อ งกั น ปราบปราม
(เพศชาย) ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๓ จํานวน ๖๕๐ อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ ปป.๑
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง
๒.๑ เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึง
วันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
๒.๓ ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร
๒.๔ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ า ม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้
๒.๕ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี ตามผนวก ค. ท้ายประกาศนี้ โดยต้องสําเร็จ
การศึ ก ษาและได้ รั บ อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาบั ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สภาสถาบั น ของสถานศึ กษานั้ น ๆ
ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
/ ๒.๖ คุณวุฒิการศึกษา…

-๒–
๒.๖ คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา
ที่ ก.ตร. หรือ สํานักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีจะนํามาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
สํ าหรั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ม่ ชั ด เจน เช่ น ชื่ อปริ ญญาที่ แ ตกต่ างจากประกาศรั บ สมั ค ร
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็น หน้าที่ของผู้สมัค รประสานกับสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเพื่อขอ
เอกสารยืน ยันว่า สํานักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนหรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรีที่เรียน
สําเร็จมาว่าเป็นทางหรือสาขาที่กําหนดตามข้อ ๒.๕
ในกรณีที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้น ประทวนแล้วเมื่อรับราชการตํารวจเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะมีสิทธิสมัค รเข้ารับการคัดเลือก
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
๒.๗ ข้าราชการตํารวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออก
จากราชการก่อนวันสมัคร
๒.๘ พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัคร
สอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกําหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิ ธี ก ารสมั ค ร ตํา รวจภู ธ รภาค ๓ รั บ สมั ค รทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์
www.policeadmission.com ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ เมษายน – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
ยกเว้น วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ส่วนหน่วยที่รับ ผิดชอบดําเนินการ คือ ตํารวจภูธรภาค ๓ ถนนสรรพสิท ธิ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ โดยกําหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสาย
หนึ่งได้เพียงสายเดียวและในหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่เปิดรับสมัคร เท่านั้น
๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.๑ อ่ า นและทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประกาศรั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น และ
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัครโดยเฉพาะสายการสอบ เนื่องจาก
ผู้สมัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียวและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้
๓.๒.๒ การเข้ า ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ www.policeadmission.com
เพื่อเข้าสมัครให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้ า ระบบเพื่ อ อ่ า นประกาศรั บ สมั ค รให้ เ ข้ า ใจในสาระสํ า คั ญ
ตามที่กําหนดโดยเฉพาะในเรื่อง ๑) คุณสมบัติต่า งๆ ของผู้สมัคร ๒) คุณวุฒิการศึก ษา และให้เ ตรีย ม
รู ป ถ่า ยหน้ า ตรงครึ่ ง ตั ว ขนาด ๑ นิ้ วขึ้ น ไปแต่ ไ ม่เ กิ น ๒ นิ้ วครึ่ ง หน้ า ตรงไม่ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตา
(รูปถ่ายสมัครเข้าทํางาน) โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป เพื่อใช้ในการสแกนรูป
ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร กรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามกําหนดอาจถูกตัดสิทธิในการ
รับสมัครสอบ โดยให้อ่านและทําความเข้าใจให้ครบถ้วนทั้งหมด
(๒) เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่อง
ตามที่กําหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด ( - )
/(๓) นําเฉพาะ...

-๓(๓) นําเฉพาะรูปถ่ายของผู้ที่จะสมัครสอบที่เตรียมไว้เข้าเครื่องสแกนเนอร์
(โดยไม่ต้องใช้กระดาษวางรองรูปในเครื่องสแกนเนอร์) เพื่อสแกนเข้าระบบไว้ในที่ที่กําหนดตามแบบฟอร์ม
ข้อมูลการสมัคร รายละเอียดขั้ นตอนการสแกนรูปถ่าย ให้ ศึก ษาที่ หน้ า แรกของเว็ บไซต์ใ นหมวดการ
สแกนรูป
(๔) ตรวจสอบข้อความที่กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เ น็ตแล้ว จะแก้ไ ขข้อ มูล การสมัครอีกไม่ไ ด้
จึงควรต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
(๕) สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินที่ธนาคาร ภายหลังดําเนินการเข้าระบบ
ส่งข้อมูลการสมัครทันที
(๖) นํ า แบบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น ไปชํ า ระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน์ เ ตอร์
ธนาคารกรุ ง ไทยทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศภายใน ๓ วั น นั บ จากวั น ที่ ส่ ง ข้ อ มู ล การสมั ค รและสั่ ง พิ ม พ์
แบบฟ อร์ ม การชํ า ระเงิ น ทั้ ง นี้ ผู้ สมั ค รสอบ ทุ ก คน ต้ อ งชํ า ระเงิ น แ ยกเ ป็ น สองรา ยการ ดั ง นี้
๑) ค่ า ธรรมเนี ย มสอบ จํ า นวน ๓๕๐ บาท ๒) ค่ า บริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ตและค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร
จํ า นวน ๓๐ บาท โดยกํ า หนดให้ ผู้ ที่ ก รอกข้ อ มู ล การสมั ค รใน ๓ วั น สุ ด ท้ า ยของการรั บ สมั ค ร
(วันที่ ๒๑, ๒๒ และ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔) จะชําระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในเวลาที่ธนาคารกรุงไทย
ปิ ดรั บชํ าระเงิ นทุ ก สาขา ของวั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (วั น ปิ ด รั บ สมั ค ร) ทั้ ง นี้ การสมั ค รสอบ
จะมี ผ ลสมบู รณ์ เมื่ อผู้ ส มั ครได้ ชํ าระเงิ น ที่ ธนาคารเรี ยบร้ อย และได้ ดํ าเนิ นการตามข้ อ (๗) และ (๘)
ส่วนกําหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัคร ให้ถือ วัน เวลา ที่ชําระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์
(๗) หลังจากชําระเงินแล้ว ๑ วัน (นับแต่วันชําระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้า
ระบบอิ นเตอร์ เน็ ตอี กครั้ ง โดยกรอกเลขประจํ าตั วประชาชนเพื่ อสั่ งพิ มพ์ ใบสมั ครและบั ตรประจํ าตั วสอบ
(ระบบจะออกรหัสประจําตัวสอบ ๘ หลักให้โดยอัตโนมัติ) โดยให้ใช้กระดาษ A๔ สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัคร
และบั ตรประจํ าตั วสอบ โดยให้ นํ าบั ต รประจํ าตั วสอบไปใช้ เ ป็ น หลั กฐานในการเข้ าสอบข้ อเขี ยนคู่ กั บ
บั ตรประจํ าตั วประชาชนหรื อบั ตรประจํ าตั วเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ส่ วนใบสมั ครให้ นํ ามายื่ น ภายหลั งจาก
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ในวันที่รายงานตัว
ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม โดยไม่ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มายังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น
(๘) กรณีทําบัตรประจําตัวสอบสูญหาย (ก่อนสอบข้อ เขีย น) ให้เข้า
ระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com แล้ว เลือ กปุ่ม พิม พ์ใ บสมัค ร โดยกรอกเลข
ประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ (ใช้กระดาษ A๔ สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับ
ตอนที่สมัครในครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ในกรณีเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและมีปัญหาไม่สามารถ
เข้าระบบการสมัครได้ หรือกรณีมีปัญหาด้านการเข้าระบบต่างๆ ให้เข้าเว็บไซต์ www.policeadmission.com
แล้วเลือกปุ่มสารพันปัญหาเพื่อศึกษาขั้นตอนดําเนินการหรืออ่านคําแนะนําและหากไม่สามารถเข้าระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ทํ า การกรอกข้ อ มู ล การสมั ค รได้ ให้ รี บ ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข องบริ ษั ท
อิ น เทอร์ เ น็ ต ประเทศไทย จํ า กั ด (Inet) หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๔๔, ๐ ๒๒๕๗ ๗๒๓๐
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ นาฬิกา ในวันราชการ ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสําคัญของประกาศรับสมัคร
ให้ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๗ ๑๓๘๘
/อินเตอร์เน็ต...

-๔การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังนั้นหากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศในการสมัครสอบ และ
อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
การสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัค รสอบรับทราบและเข้าใจ
ในประกาศรับ สมัค รและผนวกท้ายประกาศ และถือ ว่าผู้ ส มัค รได้ รับรองตนเองว่ามี คุณสมบัติ ทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ
๓.๓ สําหรับผู้สมัครสอบที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหนังสือ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ ๐๐๓๔.๕๒/๓๐๒๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง สิทธิได้รับ
คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามที่รายละเอียดระบุในผนวก ง. ท้ายประกาศนี้ ให้รวบรวมเอกสารหลักฐาน
แสดงสิทธิการเพิ่มคะแนนเป็นพิเศษดังกล่าว พร้อมแบบฟอร์มท้ายประกาศและสําเนาบัตรประจําตัวสอบ
จํานวน ๒ ชุด ยื่น ด้วยตนเอง ที่ ฝ่า ยอํา นวยการ ๑ (งานศึก ษาอบรมและประวัต ิ) กองบัง คับ การ
อํานวยการ ตํา รวจภูธ รภาค ๓ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับ การอํา นวยการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ถนน
สรรพสิท ธิ์ ตํา บลในเมือ ง อํา เภอเมือ ง จัง หวัด นครราชสีม า รหัส ไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๔ ๓๕๓๑ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกําหนด
ถือว่าสละสิทธิในการขอรับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามประกาศรับสมัครนี้
๓.๔ กําหนดการสําคัญที่ควรทราบ
๓.๔.๑ ข้อแนะนําและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบทางเว็บไซต์
www.ppr3.go.th และ www.policeadmission.com
๓.๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ
ให้เข้าระบบเพื่อตรวจดูข้อมูลรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ ในหน่วยสอบ
นั้ น พร้ อมกั นทุ กหน่ วยในวั นที่ ๒ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔ ทางอิ นเตอร์ เน็ ต เว็ บไซต์ www.ppr3.go.th และ
www.policeadmission.com
๓.๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ตามหนั งสื อ สํ านั กงานตํ า รวจแห่ งชาติ ด่ วนที่ สุ ด ที่ ๐๐๓๔.๕๓/๓๐๒๓ ลงวั นที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๓
เรื่อง สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
๓.๔.๔ สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
๓.๔.๕ ประกาศรายชื่ อผู้สอบผ่ านข้อเขี ยนและให้ เข้ าสอบภาคความเหมาะสม กั บ
ตํ าแหน่ ง (รอบสอง) ในวั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ www.ppr3.go.th และ
www.policeadmission.com พร้ อมกับแจ้ง กํา หนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่า งๆ เพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ตํารวจภูธรภาค ๓ ดังนี้
๑) รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อ
ตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กําหนด รายละเอียด ตามผนวก จ. ท้ายประกาศ
๒) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ํา , วิ่ง)
๓) ตรวจร่างกาย
๔) สอบสัมภาษณ์
/๓.๔.๖ ประกาศรายชื่อ…

-๕๓.๔.๖ ประกาศรายชื่ อผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ สํ า รอง ในวั น ที่
๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ppr3.go.th และ www.policeadmission.com
๔. เงื่อนไขการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ส มัค รต้องสมัค รทางอิน เตอร์เ น็ต โดยกําหนดให้ส มัค รได้ต ามประกาศรับสมัค ร
ของตํ า รวจภู ธ รภาค ๓ และสามารถเลื อ กสมั ค รสอบได้ เ พี ย งหนึ่ ง สายการสอบและเพี ยงครั้ งเดี ยว
และในหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น จะเปลี่ยนสายการสอบหรือหน่วยสอบ หรือข้อมูลใดๆ ภายหลังจากวันที่
ส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้วไม่ได้และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ ของผู้สมั ครที่ จะต้ องศึกษาข้อมู ลและทํ าความเข้ าใจเกี่ ย วกั บประกาศรับสมัครสอบแข่ง ขัน
ในแต่ละขั้นตอนของการสมัครให้ชัด เจน เพื่อ จะได้เ ตรีย มความพร้อ มและปฏิบัติใ ห้ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น
ทุก ขั ้น ตอนตามประกาศนี้ ก่ อ นการสมั ค รสอบแข่ ง ขั น ซึ่ ง ผู้ ส มั ครต้อ งรับ ผิด ชอบข้อ ความในใบสมัค ร
และรับ รองตนเองว่า เป็น ผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่เกิดการผิดพลาด
อัน เกิด จากผู้ ส มัครไม่ ม าดํา เนิน การใดๆ เกี่ย วกับ การสอบแข่ง ขั น หรื อมีคุณ สมบั ติต่ า งๆ หรือ เอกสาร
ไม่ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นตามประกาศรับ สมัค รกํ า หนด จะถู กพิ จ ารณาตั ด สิ ท ธิ ในการเป็ นผู้ เข้ าสอบแข่ งขั น
หรือผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบแข่งขันได้สํารองแล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอมหรือใช้เอกสารปลอม
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
๕. หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
๕.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๕.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
๕.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
รายละเอียด ตามผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ก่อน แล้วจึง ให้ผู้ที่ส อบผ่า นเกณฑ์ที่กํา หนดในข้อ ๖ เข้าสอบในภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่งตามที่กําหนดต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน การเพิ่มคะแนนพิเศษ การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้
เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
๖.๑ ผู้ ที่ จะถื อว่ าเป็ นผู้ สอบแข่ งขั นได้ จะต้ องเป็ นผู้ สอบได้ คะแนนในแต่ ละภาคที่ สอบ
(ตามข้อ ๕.๑ – ๕.๓) ตามหลักสูตรที่กําหนดไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๖.๒ การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง ต้ องได้ คะแนนในแต่ ละภาค ไม่ ต่ํ ากว่ าร้ อยละหกสิ บ
และนําคะแนนเพิ่มพิเศษของผู้สมัครที่ได้รับไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียนของผู้เข้าสอบเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สอบข้อเขียนแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ แต่เมื่อนําคะแนนไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียนแล้วต้องไม่

/เกินคะแนนเต็ม...

-๖เกินคะแนนเต็มของ การสอบตามที่กําหนด โดยเรียงลําดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับกรณี
มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัค รสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่าและถ้าเวลาสมัครสอบพร้อมกัน ให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง โดยคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้
เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง จํานวน ๘๑๓ คน
ทั้ งนี้ ค ะแนนที่ ไ ด้ รั บเพิ่ ม จะเป็ น ไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ กรรมการพิ จารณา
คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษพิจารณาและถือเป็นที่สุด
๖.๓ การสอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง เป็ น ไปตามที่ กํ า หนด ใน ผนวก ฉ.
ท้ายประกาศนี้ ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน
กรณี ที่ ค ณะกรรมการ หรื อ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ การดํ าเนิ น การสอบแข่ งขั น เห็ น ว่ าผู้ เ ข้ า สอบข้ อเขี ยนรายใด มี พ ฤติ การณ์ อยู่ ใ นข่ ายต้ องสงสั ย
ส่ อไปในทางทุ จริ ตเกี่ ยวกั บการสอบข้ อเขี ยน อาจถู กเรี ยกตั วมาทดสอบหรื อดํ าเนิ นการโดยวิ ธี อื่ นใด
ตามที่ เห็ นสมควรภายหลั งวั นสอบข้ อเขี ยนได้ และหากสรุ ปได้ ว่ าการเข้ าสอบของผู้ ใดเป็ นไปโดยทุ จริ ต
หรื อส่ อไปในทางทุ จริ ตเกี่ ยวกั บการสอบข้ อเขี ยน หรื อในกรณี ที่ ไม่ มาเข้ าทดสอบเพิ่ มเติ มตามกํ าหนด
จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ
มิได้
ส่วนในกรณีที่มีการทุจริตการสอบหรือส่อไปในทางทุจริตการสอบ ไม่ว่าจะเป็นใน
ขั้น ตอนการสมัค รสอบแข่งขันการสอบข้อเขียน หรือในขั้นตอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน นี้
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใดหรือการสอบขั้นตอนใด
ที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันที่ได้รับมอบ
อํานาจจาก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้รายงานพร้อมมีความเห็นเสนอต่อ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เพื่ออนุมัติหลักการให้ยกเลิกการสอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากอนุมัติให้มีการยกเลิกการสอบให้ผู้ดําเนินการ
สอบแข่งขันประกาศแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ
๗. การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จะจัดโดยเรียงลําดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูง
ลงมาตามลํา ดั บ ในกรณี ที่ มี ผู้ ส อบได้ ค ะแนนรวมเท่ า กั น ให้ ผู้ ส อบได้ ค ะแนนภาคความเหมาะสม
กั บ ตํ า แหน่ ง มากกว่ าเป็ น ผู้ อยู่ ในลํ าดั บที่ สู ง กว่ า ถ้ า ได้ คะแนนภาคความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง เท่ า กั น
ให้ ผู้ ส อบได้ ค ะแนนภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง มากกว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นลํ า ดั บ ที่ สู ง กว่ า
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตําแหน่ งเท่ากั น ให้ผู้ได้ คะแนนภาษาไทยในภาค ความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้
/อยู่ในลําดับ...

-๗อยู่ในลํา ดับที่สูง กว่า และถ้าเวลาสมัครสอบพร้อมกันให้ใช้วิธีจับ ฉลากเมื่อเสร็จสิ้น การสอบแล้ว จะนํา
รายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดมาจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
โดยเรียงลําดับคะแนนที่สอบได้จนครบจํานวนอัตรา ที่เปิดรับสมัค ร จํานวน ๑ บัญชี และจัดทําบัญชี
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้สํารองไว้ จํานวน ๑ บัญชี เพื่อใช้เฉพาะการสอบครั้งนี้เท่านั้น
ทั้งนี้ คําวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือเป็นที่สุด
๘. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
๘.๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ
หรื อ พนั ก งานของรั ฐ หากสอบได้ จ ะต้ อ งลาออกจากหน่ ว ยงานสั ง กั ด เดิ ม เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เป็นข้าราชการตํารวจ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้
๘.๒ การเลือกตําแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง และการรับอัตราเงินเดือน
๘.๒.๑ การเลื อกตํ าแหน่ ง จะให้ผู้ ที่ สอบแข่ งขั นได้ เรี ยงลงมาตามลํ าดั บที่ สอบได้
เข้าเลือกตําแหน่งตามบัญชีตําแหน่ง หรือตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
๘.๒.๒ ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้จ ะได้รับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั ้ง เป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ดํารงตําแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ในหน่วยงานที่เลือกตําแหน่งไว้
ตามข้อ ๘.๒.๑ จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.๑ ขั้น ๑๒.๕ (๗,๘๙๐ บาท)
๘.๓ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เมื่ อ ได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในตํ า แหน่ ง ที่ เ ลื อ กไว้ แ ล้ ว
จะต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมตามที่ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ห รื อ หน่ ว ยต้ น สั ง กั ด กํ า หนดและจะต้ อ ง
ดํารงตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
จึงจะมีสิทธิขอรับการพิจารณาแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งอื่นได้
๘.๔ กรณีมีผู้สละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง ตามระยะเวลาที่ ผู้ ดํ า เนิ น การสอบแข่ ง ขั น กํ า หนด ภายหลั ง จากที่ ป ระกาศรายชื่ อ
เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือสํารอง หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
หรือกรณีอื่นใดไม่ครบถ้วนตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครหรือกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
จะเลื่ อ นผู้ ที่ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นลํ า ดั บ สํ า รองตามลํ า ดั บ มาทดแทนจนครบจํา นวน และเมื่ อ มี คํ า สั่ ง บรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจแล้ว ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อีกแล้วแต่กรณี
จะไม่เลื่อนผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลําดับสํารองมาทดแทนอีก และถือเป็นการเสร็จสิ้นการสอบแข่งขันในครั้งนี้
๘.๕ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง หรื อกรณี อื่ น ใดไม่ ค รบถ้ ว นตรงตามประกาศรั บ สมั ครหรื อไม่ ถู กต้ อ งตามกฎ ระเบี ย บ
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิในการเข้าสอบแข่งขัน
ครั้งนี้และหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยต้นสังกัด
๙. ข้อปฏิบัติ
๙.๑ ตํ า รวจภู ธ รภาค ๓ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ดํ า เนิ น การสอบแข่ ง ขั น
ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม ขั้นตอนการ
/ดําเนินการสอบ…

-๘ดําเนินการสอบได้กําหนดไว้อย่างรัดกุม ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือ
ยอมเสี ย ทรั พ ย์ สิ น ให้แ ก่ผู้ที ่อ้า งว่า สามารถช่ว ยเหลือ ให้ส อบได้ หากพบเห็น การกระทํา ที ่เ กี ่ย วข้อ ง
กั บการทุ จริ ตหรื อทราบว่ ามี ผู้ ใดกระทํ าการทุ จริ ตดั งกล่ าว ให้ รี บแจ้ ง ศู นย์ ฝึ กอบรมตํ ารวจภู ธรภาค ๓
ทราบโดยด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๗ ๑๓๘๘ เพื่อจะได้ดําเนินการตามระเบียบ และกฎหมาย
ทั้ งนี้ ผู้ ส มั ค รสอบแข่ งขั น ที่ ทุ จริ ตการสอบหรื อมี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บการทุ จริ ตการ
สอบแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิจากการสอบและไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการตํารวจหรือเข้ารับราชการอื่นใด
ได้อีกตลอดไป
๙.๒ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ตามผนวก ช. ท้ายประกาศนี้ และหากตรวจพบว่า
มีผู้ทุจริตหรือได้ปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจะถือว่าสอบไม่ผ่านทุกขั้นตอน
และจะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
๙.๓ ด้ ว ยปรากฏว่ า ในการสอบข้ อ เขี ย นครั้ ง ที่ ผ่ า นมา มี ผู้ ร ะบายรหั ส ชุ ดข้ อ สอบ
ในกระดาษคํา ตอบผิดพลาดเป็นจํา นวนมาก ทํา ให้เ สียสิทธิใ นการสอบ จึง ให้ ระมัดระวัง และตรวจสอบ
การระบายรหัสชุดข้อสอบให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างในผนวก ช. ท้ายประกาศนี้
๙.๔ ประกาศต่ าง ๆ ของตํ ารวจภู ธรภาค ๓ สํ านั กงานตํ ารวจแห่งชาติ ซึ่ งเกี่ ยวกั บ
การสอบแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ จะประกาศให้ ท ราบทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ www.ppr3.go.th และ
www.policeadmission.com และจะปิด ประกาศไว้บ ริเ วณสถานที่ ตามข้อ ๓.๑ จึง เป็น หน้า ที่ข อง
ผู้ส มัค รที่จ ะต้อ งสนใจติด ตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศที่กําหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศใน
ภายหลังมิได้
สําหรับผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใด
ให้ยื่นคําขอเพื่อขอทราบผลการสอบได้ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละขั้นตอน
เป็นต้นไป
กรณีที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันหรือผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ประกาศรับ
สมัครให้ยื่นคําอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ที่ ตํารวจภูธรภาค ๓ ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
หากพ้นกําหนดไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว ถือว่ายอมรับในข้อกําหนดหรือ
เงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พลตํารวจโท
( เดชาวัต รามสมภพ)
ผู้บญ
ั ชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓
ผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน

ผนวก ก.
หน้า ๑ ใน ๒ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------ผู้สมั ครสอบที่ จะได้ รับการบรรจุ และแต่งตั้ งต้ องมีคุ ณสมบั ติทั่วไปและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่ กําหนด
ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข
๓. ไม่เ ป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตํา แหน่ง ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
๕. ไม่ เ ป็ น ผู้ อยู่ ใ นระหว่ า งถู กสั่ ง พั กราชการ หรื อถู กสั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่ อนตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๖. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจํา คุ ก โดยคํา พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํา คุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น
โทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙. ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๑๑. ไม่เ ป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษไล่อ อก เพราะกระทํา ผิดวินัย ตามพระราชบัญ ญัติตํา รวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑๓. กรณีเ ป็น ชาย ถ้า เป็น ผู้มีภูมิลํา เนาอยู่ใ นเขตที่ใ ช้กฎหมายว่า ด้ว ยการรับ ราชการ
ทหารต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว
ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ ทหารกองประจําการ
(ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจําการในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ฯลฯ
ไม่เ ป็น ผู้ที่ไ ด้รับ หมายเรีย กเข้า รับ ราชการทหาร (สด.๓๕) หรือ ผู้ที่อ ยู่ใ นระหว่า ง
การผ่อนผันการตรวจเลือก
๑๔. ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
/๑๕. ไม่เป็น...

ผนวก ก.
หน้า ๒ ใน ๒ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------๑๕. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๑๖. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด
๑๗. ไม่เป็นโรคหรืออาการใด ตามผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ

ผู้สมัครสอบ กลุ่มงานป้องกันปราบปราม (ปป.๑) ได้รับการยกเว้นการขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑๔ เรื่อง ไม่เป็นผูม้ ีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ๖/๖) โดยเมื่อ
สวมแว่นสายตาแล้วสามารถมองเห็นได้ตามปกติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
แพทย์ โรงพยาบาลตํารวจวินิจฉัยเป็นที่สดุ

--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตํารวจตรี
(ประยุทธิ์ วะนะสุข)
ผบก.อก.ภ.๓

ผนวก ข.
หน้า ๑ ใน ๕ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังนี้
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่าง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง
ริมฝีปากแบะ เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
๑.๔ แขนขา
๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
๑.๔.๒. โค้งเข้าหรือโค้งออก
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้า
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจาํ นวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทํางานไม่ถนัด
๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทําให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
๒.๖ เท้าปุก ( CLUB FOOT )
๒.๗ กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS )
๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป
๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
/๓. ผิวหนัง …

ผนวก ข.
หน้า ๒ ใน ๕ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่นา่ รังเกียจแก่ผู้อื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ทีห่ น้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาดําขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
๔.๔ ลูกตาสั่น
๔.๕ หนังตาตก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าใน
๔.๖ หนังตาแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตาปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ําตาอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดําเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูนา่ เกลียด
๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
๔.๑๖ หูน้ําหนวกมีหนองเรือ้ รัง
๕. ฟัน
๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
๕.๓ ไม่มีฟนั เกินกว่าห้าซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทําให้รูปลักษณ์ของใบหน้า
เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด
๖. ระบบหัวใจ ...

ผนวก ข.
หน้า ๓ ใน ๕ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาที หรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล้อค
( A.V.BLOCK ) หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวล่าร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวล่าร์ ฟลัตเตอร์
๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิการแต่กําเนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รั่ว/ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดําขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีนา้ํ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
๘. ระบบทางเดินอาหาร
๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลํา
๘.๒ ตับแข็ง
๘.๓ ฝีที่ตับ
๘.๔ ดีซ่าน
๘.๕ ท้องมาน
๘.๖ รูแผลเรื้อรังจากฟีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
๘.๗ ไส้เลื่อนทุกชนิด
๘.๘ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลําไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร
/๙. ระบบทางเดิน ...

ผนวก ข.
หน้า ๔ ใน ๕ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
๙.๔ ถุงน้ําที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุม้ ปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว
๑๐. ระบบจิตประสาท
๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง
๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง
๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )
๑๑. เบ็ดเตล็ด
๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( THYROTOXICOSIS )
๑๑.๒ โรคเก๊าท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ ( MYXEDEMA )
๑๑.๔ เบาหวาน
๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
๑๑.๖ โรคอ้วนพี ( OBESITY ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย ( BODY MASS INDEX )
ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกําเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD
FORMING ORGANS ) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
/๑๑.๘ โรคติดเชื้อ ...

ผนวก ข.
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ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต
๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน ( LEPROSY )
๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรองพื้น ( YAWS )
๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
๑๑.๘.๖ เนื้องอก
๑๑.๘.๗ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
๑๑.๘.๘ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ
เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตํารวจ
หมายเหตุ

๑. การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรค
หรืออาการตามที่กําหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว้
ถือว่าไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
๒. ผู้มสี ิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องชําระเงินตามที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กําหนด และไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
---------------------------------

ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตํารวจตรี
(ประยุทธิ์ วะนะสุข)
ผบก.อก.ภ.๓

ผนวก ค.
หน้า ๑ ใน ๑ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------คุณวุฒิที่รับสมัคร
กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป. ๑)
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์
โดยในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมายจากต่างประเทศหรือกรณีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ทางการปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องศึกษาสําเร็จวิชากฎหมายไทย ๓ วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญา
ครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน
ทั้งนี้ จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี หรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้
โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภา
สถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ )
ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ให้เลขานุการ ก.ตร. เป็นผู้พิจารณา
และหากไม่อาจพิจารณาได้ให้นําเสนอ ก.ตร. พิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่ยุติ

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

ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตํารวจตรี
( ประยุทธิ์ วะนะสุข)
ผบก.อก.ภ.๓

ผนวก ง.
หน้า ๑ ใน ๑ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------สิทธิการได้รับคะแนนเพิม่ เป็นพิเศษ
หลั ก เกณฑ์ แ ละสิ ท ธิ ก ารได้ รั บ คะแนนเพิ่ ม เป็ น พิ เ ศษ เป็ น ไปตามหนั ง สื อ ตร. ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ๐๐๓๔.๕๒/๓๐๒๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ดังนี้
๑. ผู้ที่ขอใช้สิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ต้องเป็นบุตรโดยกําเนิดของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม
หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือบาดเจ็บทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ
ปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู จะได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ๓ คะแนน
๒. กรณี การเพิ่ ม คะแนนพิ เ ศษ จะนํ า คะแนนที่ ไ ด้ รั บ เพิ่ ม ไปรวมกั บ ผลคะแนนสอบข้ อ เขี ย น
หลั ง การประมวลผลการสอบข้ อ เขี ย น (ก่ อ นการประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นและให้ เ ข้ า สอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ) โดยต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคของการสอบข้อเขียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๖๐ จึงจะได้สิทธิในการเพิ่มคะแนนดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อนําคะแนนเพิ่มไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียนแล้ว
ต้องไม่เกินคะแนนเต็มของการสอบข้อเขียนตามที่กําหนด
๓. ผลการพิจารณาเพิ่มคะแนนเป็นพิเศษดังกล่าวของคณะอนุกรรมการพิจารณาคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ
ถือเป็นที่สุด
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตํารวจตรี
( ประยุทธิ์ วะนะสุข )
ผบก.อก.ภ.๓

ผนวก จ.
หน้า ๑ ใน ๒ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------การยื่นเอกสารหลักฐาน
เอกสารฉบั บ จริ ง และหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ การประกาศรายชื่ อ เป็ น ผู้ ส อบผ่ า นข้ อ เขี ย นและ
ให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (รอบสอง) ต้องนํามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑. ใบสมัค ร (สั่ง พิมพ์แบบใบสมัครตนเองจากระบบอิน เตอร์เ น็ต) ในการรับ สมัครและ
สอบแข่ง ขัน บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิป ริญ ญาตรี เพื่อ บรรจุและแต่ง ตั้ง เป็น ข้า ราชการตํา รวจชั้น ประทวน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ลงลายมือชื่อในช่องที่กําหนด (ฉบับจริง)
๒. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๓. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบีย นบ้า นตามที่ทางราชการ
ออกให้ พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๔. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความระบุ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวัน ที่ที่ได้รับอนุมัติปริญ ญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบัน
ของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๕. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ และหากเป็น
ภาษาต่ า งประเทศให้ แ ปลเป็น ภาษาไทยด้ วยตนเอง หรือจากสถานศึ กษาที่สํ า เร็ จ ก็ ไ ด้ เพื่ อ ยื่น เพิ่ม เติ ม
จํานวน ๓ ฉบับ
๖. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง (เฉพาะเพศชาย) พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๖.๑ ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจําตัว
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘
๖.๒ ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่า ด้วยการรับ ราชการทหาร
ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓) สําหรับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกให้ใช้ใบสําคัญ (แบบ สด.๙) สําหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๖.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๓.๑ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือ
๖.๓.๒ หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชั้ น ปี ที่ ๓ ขึ้ น ไป โดยมี ห ลั กฐานประทั บวั น ขึ้ นทะเบี ย นเป็ น ทหารกองประจํ า การและเลขเครื่ องหมาย
แสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสําคัญนั้นแล้ว
ในกรณีหนังสือประจําตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจําการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการนําปลด เป็นกองหนุนประเภทที่ ๑
เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างดําเนินการนําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน
/๗. หนังสือรับรอง …

ผนวก จ.
หน้า ๒ ใน ๒ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------๗. หนังสือรับรอง ตามผนวก ซ. จํานวน ๑ ฉบับ (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบ)
และสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับรอง จํานวน ๑ ฉบับ
๘. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสําเนา จํานวน ๓ ฉบับ
๙. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ายประกาศ
รับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ฌ.
หลั กฐานตามข้ อ ๒ - ๖ และ ข้ อ ๘ ต้ อ งนํ า หลั ก ฐานฉบั บ จริ ง ไปแสดงให้ ค รบถ้ ว น
ทั้ งนี้ สํ าเนาหลั กฐานทุ กฉบั บที่ นํ ามายื่ นกั บเจ้ าหน้ าที่ ให้ ผู้ สมั ครเขี ยนคํารั บรองว่ า “สํ าเนาถู กต้ อ ง”
และลงลายมือชื่อไว้ สําหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
สํา หรั บ หลั ก ฐานทุ ก ฉบั บ ที่ ผู้ ส มั ค รยื่ น ไว้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ถื อ เป็ น เอกสิ ท ธิ ข อง
กองบัญชาการศึกษา ที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่นําหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดหรือ
ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
กําหนดการยื่นหลักฐานเพิ่มเติม จะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องรั บผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป
และคุ ณสมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บตํ า แหน่ งที่ สมั ครสอบตรงตามที่ ป ระกาศรั บสมั ครสอบจริ ง พร้ อมทั้ งยื่ นและ
แสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครสอบไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเป็น ผู้สอบแข่งขันได้
หรือผู้สอบแข่งขันได้สํารองแล้วแต่กรณี และหากมีการตรวจพบว่ามีการนําเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตํารวจตรี
( ประยุทธิ์ วะนะสุข )
ผบก.อก.ภ.๓

ผนวก ฉ.
หน้า ๑ ใน ๒ หน้า

ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------หลักสูตรการสอบแข่งขัน
การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทําข้อสอบ ๒ ชั่วโมง
๓๐ นาที
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก
๑.๑ ความสามารถทั่วไป
จํานวน ๒๐ ข้อ
ทดสอบความสามารถในการคิ ด หาเหตุ ผ ล โดยใช้ ข้ อ มู ล หรื อ ปั ญ หาทางสั ง คม
ทางเศรษฐกิจหรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์
วิ ธีการทางสถิ ติกั บข้ อมู ลจริ ง การแก้ ปั ญหาโจทย์ อนุกรม การวิ เคราะห์ ตีความจากรู ปภาพ เงื่อนไขภาษา
สั ญ ลั กษณ์ โจทย์ คณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน เปอร์ เ ซ็ น ต์ ห รื อร้ อ ยละ สถิ ติ ข้ อ มู ล กราฟ ตาราง มิ ติ สั ม พั น ธ์
และแผนภูมิต่าง ๆ
๑.๒ ภาษาไทย
จํานวน ๒๐ ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษา
ด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคําสํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย
การใช้คําให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ
การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคํา หรือคํา
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย
๒.๑ ประมวลกฎหมายอาญา
๒.๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒.๓ กฎหมายลักษณะพยาน
๒.๔ พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ (ลักษณะ ๑– ๕
และลักษณะ ๖ หมวด ๑ หมวด ๕ หมวด ๗ – ๙)
๒.๕ จริยธรรม และ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑

๔ ตัวเลือก
จํานวน ๒๐
จํานวน ๒๐
จํานวน ๑๕
จํานวน ๑๕

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

จํานวน ๑๐ ข้อ

/ ๓. รายละเอียด...

ผนวก ฉ.
หน้า ๒ ใน ๒ หน้า
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-------------------------------------------๓. รายละเอียดการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้
๓.๑.๑ ว่ายน้ํา ว่ายน้ําระยะทาง ๒๕ เมตร ผูท้ ําเวลาไม่เกิน ๕๐ วินาที ถือว่า
สอบผ่าน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบต่อไป
๓.๑.๒ วิ่ง วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร ผู้ทาํ เวลาไม่เกิน ๕ นาที ถือว่า สอบผ่าน
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบต่อไป
๓.๒ การสอบสัมภาษณ์ จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ เห็นว่าเหมาะสมจะถือว่า
ผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน
๓.๓ การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการ
ตามที่กําหนดไว้ ถือว่า ผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กําหนดไว้ ถือว่า ไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกาย
ของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด
๓.๔ การตรวจสอบคุ ณสมบัติ ประวั ติและความประพฤติ ผู้ ที่คณะอนุ กรรมการพิจ ารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ
ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตํารวจถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ
ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตํารวจถือว่า ไม่ผ่าน
สําหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
หรือ คณะอนุก รรมการพิจ ารณาภาคความเหมาะสมกับ ตํ า แหน่ง จะพิจ ารณาจากข้อ เท็จ จริง และ
พฤติก ารณ์แห่งการกระทําความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้ง
ความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตํารวจ โดยจะนําผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน
พนักงานอัย การและ/หรื อในชั้นศาลที่มีคํ า พิพ ากษาคดีแล้ วมาเป็น หลั กการที่สํ าคัญ เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาแล้วแต่กรณี
ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามที่กําหนดจะได้คะแนน ๕๐ คะแนน
ผู้ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
--------------------------------ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตํารวจตรี
( ประยุทธิ์ วะนะสุข )
ผบก.อก.ภ.๓
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--------------------------------------------------------ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. ระเบียบในวันสอบข้อเขียน
๑.๑ อุปกรณ์ที่นําเข้าห้องสอบได้ มี ดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไป สําหรับระบายกระดาษคําตอบ,
ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา, ยางลบดินสอ, บัตรประจําตัวสอบ, บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) เท่านั้น
๑.๒ ห้ามนําอาวุธ กระดาษหรือตํารา เครื่องคํานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ทําด้วยโลหะทุกชนิด
ที่น อกเหนือ จากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่หวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย
โดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร เมื่อเริ่มลงมือสอบแล้ว หากมีการตรวจค้นพบ
ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ
๑.๓ การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ให้แต่งกายสุภาพ อาทิ ห้ามสวมรองเท้าแตะ
๑.๔ เมื่อไปถึงสนามสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ว่า สอบห้องใด ชั้นใด อาคารใด
๑.๕ ถ้ามีปัญหา เช่น บัตรประจํา ตัวประชาชน หรือบัตรประจํา ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสูญหาย
หาห้องสอบไม่พ บ หรือไม่มีรหัส ประจํา ตัวสอบในผังที่นั่ง สอบ ฯลฯ ให้รีบ ติดต่อ กองอํานวยการประจํา
สนามสอบนั้นๆ ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
๑.๖ ในวันสอบข้อเขียนผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชน
หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่ มีรูปถ่ายติดถูกต้อง หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ )
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.๗ ในการสอบครั้งนี้ ได้กําหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อทําข้อสอบโดยเมื่อเริ่มเวลาสอบแล้ว
จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีเหตุสุดวิสัย
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก
๒. การสอบข้อเขียน
๒.๑ กําหนดสอบข้อเขียนตั้งแต่ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาทําข้อสอบ ๒ ชั่วโมง
๓๐ นาที) โดยกําหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบ ในเวลา ๑๒.๓๐ น. ทุกคน เพื่อดําเนินการตรวจพิสูจน์
ตั ว บุ ค คล และแนะนํ า การระบายรหั ส ชุ ด ข้ อ สอบในกระดาษคํ าตอบ ผู้ มาหลั งจากเริ่ มลงมื อสอบแล้ ว
(เวลา ๑๔.๐๐ น.) จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
๒.๒ ปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยเคร่งครัด
/๒.๓ เมื่ออยู่ใน...
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-------------------------------------------๒.๓ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้องสอบ
๒.๔ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ
๒.๕ จะเริ่มลงมือทําข้อสอบได้ เมื่อหัวหน้าห้องสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว
๒.๖ เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่
สั่งให้หยุดทําปัญ หาข้อสอบต้องหยุดทันที เจ้าหน้า ที่จะเดินมารับกระดาษคําตอบและปัญหาข้อสอบคืน
แล้วให้ผู้เข้าสอบลงชื่อส่งกระดาษคําตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงชื่อส่ งเป็นหลักฐานไว้ จะถื อว่าไม่ได้
เข้าสอบ
๒.๗ ปัญหาข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษาห้ามนําออก หรือคัดลอก
นําออกนอกห้องสอบ เป็นอัน ขาด ต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทาง
กฎหมาย และจะพิจารณาให้หมดสิทธิในการสอบแข่งขัน
๓. ห้า มกระทํา การทุจ ริต ในการสอบ ผู้ที่ทุจ ริต ในการสอบถือ ว่า สอบตกทุกวิช า โดยพฤติก ารณ์
ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ ได้แก่
๓.๑ นําตําราหรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ นําหรือพยายามนําปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบ
๓.๒ พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
๓.๓ ดู หรือพยายามดูคําตอบจากผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคําตอบของตน
๓.๔ ไม่เชื่อฟังคําแนะนํา คําตักเตือน หรือคําสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ
๓.๖ ตอบปัญหาในกระดาษคําตอบแทนกัน
๓.๗ นํ า โทรศัพ ท์ม ือ ถือ หรือ เครื ่อ งมือ และอุป กรณ์สื ่อ สารอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ท ุก ประเภท
หรือสิ่งของตามที่กําหนดในข้อ ๑.๒ เข้าไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัย
ของสนามสอบข้อเขียนกําหนด เพื่อใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพื่อกรณีอื่นใดในการสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคํานวณเลข นาฬิกาคํานวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
๓.๘ มีพฤติการณ์อื่น ๆ ที่ช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต
/๔. ระเบียบ...

ผนวก ช.
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ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------๔. ระเบียบในการกรอกและระบายกระดาษคําตอบ

/๔.๑ ให้ต รวจดู ...
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ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------๔.๑ ให้ ตรวจดู ว่า กระดาษคํา ตอบมี ร อยด่ า งดํา สกปรก หรือ ย่ น ยั บ ฉี ก ขาด หรือ ไม่
ถ้ากระดาษคําตอบมีรอยด่างดํา สกปรก หรือย่นยับ ฉีกขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปลี่ยน
และให้รอคําชี้แจงในการทําความเข้าใจการระบายรหัสประจําชุดข้อสอบให้ชัดเจน
๔.๒ ให้ตรวจดูว่าคํานําหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล และ เลขที่ระบายในช่องรหัสประจําตัวสอบ (๘ หลัก)
ในกระดาษคําตอบหน้าแรก ตรงกั บรหั สประจําตัวสอบของผู้เข้ าสอบหรื อไม่ หากไม่ถู กต้องตรงกันให้แจ้ ง
เจ้ าหน้ า ที่ คุ มสอบเพื่ อขอเปลี่ ยนกระดาษคํ า ตอบสํ า รองใหม่ ใ ห้ ถู กต้ อ ง ซึ่ ง กํ า หนดให้ ผู้ เ ข้ า สอบต้ อ งใช้
กระดาษคําตอบที่มีเลขรหัสประจําตัวสอบระบาย (๘ หลัก) ไว้ตรงกัน กับรหัสประจําตัวสอบหรือต้องเป็ น
กระดาษคําตอบสํารองที่เจ้าหน้าที่คุมสอบเปลี่ยนให้เท่านั้น และหากใช้กระดาษคําตอบ ไม่ถูกต้องตามที่
กําหนดไว้นี้ ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
๔.๓ ใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกลื่นเท่านั้น เพื่อลงลายมือชื่อในช่องที่กําหนด
๔.๔ เมื่ อเปิด ผนึ ก ซองปั ญ หาข้ อ สอบ ให้ ต รวจว่ า มี เ ลข(๗ หลั ก ) รหั ส ชุ ด ข้ อ สอบที่
ด้านบนขวามือ และให้นําเลขดังกล่าว (๗ หลัก) มาระบายลงในช่องที่กําหนดในกระดาษคําตอบให้ถูกต้อง
ครบถ้วน (ลักษณะเดียวกันกับการระบายรหัสประจําตัวสอบ) ด้วยดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไปให้ถูกต้อง
หากระบายผิด ถือ ว่า เป็น การกระทํ า ผิด ระเบีย บการสอบข้อเขีย น โดยจะถื อว่ า กระดาษคํ า ตอบนั้ น เสีย
และถือว่าสอบตก
๔.๕ กรณี ใ ช้ ก ระดาษคํ า ตอบสํ า รอง ให้ ใ ช้ ป ากกาหมึ ก ซึ ม หรื อ ปากกาลู ก ลื่ น เท่ า นั้ น
เขี ย นข้ อ ความลงในช่ องว่ า งที่ ก ระดาษคํ า ตอบหน้ า แรกด้ า นบน ได้ แก่ ๑) คํ า นํ า หน้ า ชื่ อ ชื่ อ – สกุ ล
๒) เลขประจํ าตั ว ประชาชน (๑๓ หลั ก) ๓) สถานที่ ส อบ ๔) ห้ อ ง สอบ ๕) วั น เดื อน ปี
๖) รหัสประจําตัวสอบในช่องว่างสี่เหลี่ยม (๘ หลัก) และ ๗) รหัสชุดข้อสอบ (๗ หลัก) แล้วให้ใช้เฉพาะ
ดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไป ระบายรหัสประจําตัวสอบและรหัสชุดข้อสอบของตัวเอง ในช่องวงกลมที่กําหนด ตามตัวอย่าง
คําแนะนําที่แสดงไว้ ในกระดาษคําตอบ (คือระบายให้ดําเข้มเต็มวงเสมอกันหมด) โดยให้ระมัดระวังการระบาย
รหัสประจําตัวสอบ โดยเฉพาะเลข ๐ และเลข ๑ ซึ่งในวงกลมที่ให้ระบายรหัสประจําตัวสอบแต่ละช่องนั้น จะ
เริ่มต้นที่เลข ๐ และเรียงลงมาเป็นเลข ๑ ไปจนถึงเลข ๙ ทุกช่อง (๘ หลัก) หากระบายผิดจะถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบ ของผู้เข้าสอบ และจะไม่ตรวจให้คะแนน
๔.๖ ห้ามเขียนสิ่งใดลงในกระดาษคําตอบนอกจากที่กําหนดไว้ อย่าพับ หรือทําให้กระดาษคําตอบ
มีรอยด่างดํา สกปรก หรือย่นยัก ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษคําตอบให้โดยถือว่าเป็นกระดาษเสีย
๔.๗ เมื่อได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
๔.๗.๑ ตรวจดู ปั ญหาข้อสอบ ว่ า มี ครบทุ กแผ่น ทุกหน้าหรื อไม่ หากพบสิ่ งใดบกพร่อง
ให้ รี บแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ คุ มสอบ หากมี คํ าสั่ งให้ ลงมื อสอบแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ คุ ม สอบจะไม่ แ ก้ ไ ขหรื อ เปลี่ ย นให้
เพราะถือว่าได้ให้เวลาตรวจดูแล้วก่อนเริ่มลงมือสอบ
/ ๔.๗.๒ ในการตอบ...

ผนวก ช.
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ท้ายประกาศ ตํารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------------๔.๗.๒ ในการตอบปัญหาข้อสอบให้ใช้ดินสอดําเบอร์ ๒B ขึ้นไปเท่านั้น ระบายในข้อ
วงกลมเล็ก ที่ เห็ น ว่ า ถู กต้ องที่ สุ ดเพี ย งข้ อเดี ยว โดยให้ ระบายดํ า เข้ ม เต็ ม วงแต่ อย่ าให้ ล้ํ า ออกไปนอกวง
หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ลบด้วยยางลบอย่างอ่อนจนสะอาดจริงๆ แล้วระบายใหม่
๔.๗.๓ ขณะตอบปัญหาข้อสอบ หากมีกรณีสงสัยว่าคําถามหรือคําตอบในปัญหาข้อสอบ
จะผิดหรือบกพร่อง ไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่คุมสอบ แต่ให้ตอบลงไปตามที่เห็นสมควร ห้ามเว้นว่างไว้ กรณีที่
ปัญหาข้อสอบไม่ถูก ต้องหรือคํ าตอบที่ให้เ ลื อกตอบไม่ ถูกต้ อง ทางคณะกรรมการดําเนิน การสอบที่
เกี่ยวข้อง จะพิจารณาและประกาศยกเลิกข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยไม่มีการตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุก
คน
๔.๘ เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้ลงมือสอบแล้ว จะไม่เปลี่ยนกระดาษคําตอบหรือปัญหาข้อสอบ
ให้อีกโดยเด็ดขาด
๔.๙ กรณีที่ผู้เข้าสอบทําข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษคําตอบที่ไม่ใช่ของตน
จะถื อ ว่ า เป็ น ความรั บ ผิ ดชอบของผู้ เข้ า สอบเอง โดยในการตรวจกระดาษคํ า ตอบ คณะกรรมการตรวจ
กระดาษคํ าตอบ จะตรวจกระดาษคํ า ตอบให้ ต ามเฉลยคํ า ตอบเท่ า นั้ น ผู้ เ ข้ า สอบจะเรีย กร้ องสิท ธิ ใ ดๆ
นอกเหนือจากระเบียบนี้มิได้
๔.๑๐ ผู้ ที่ ระบายรหั สชุ ดข้ อสอบผิ ด ระบายไม่ ครบ หรื อเกิ น ระบายถู กแต่ จางเกิ นไป ระบายรหั ส
ชุดข้อสอบซ้ํากับผู้อื่น หรือไม่ระบายรหัสชุดข้อสอบ หรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอื่น หรือทําให้กระดาษคําตอบ
มีรอยด่างดํา สกปรก ย่นยับ หรือฉีก เป็นเหตุให้เครื่องตรวจกระดาษคําตอบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ว่า
เป็นรหัสชุดข้อสอบใด จะถือว่ากระดาษคําตอบนั้นเสียเกิดจากการกระทําของผู้เข้าสอบเอง และถือว่าเป็น
ผู้สอบตก กรณีที่ระบายคําตอบจาง ระบายคําตอบดําไม่เต็มวง หรือระบายด้วยเครื่องเขียนอย่างอื่นหรือด้วย
กรณี ใดๆ ทําให้ เครื่ องตรวจกระดาษคํ าตอบไม่ ตรวจให้ คะแนนทั้ ง หมดหรื อบางข้ อ คณะอนุ ก รรมการ
ที่รับผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการตรวจกระดาษคํ าตอบจะถือผลตามที่เ ครื่อ งตรวจกระดาษคํ าตอบตรวจให้
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะบันทึกแสดงเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน
๔.๑๑ เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมาก และการสอบครั้งนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัยจะตรวจ
บันทึกคะแนนโดยใช้เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ โดยจะถือผลคะแนนตามผลการตรวจของเครื่องตรวจ
กระดาษคําตอบเท่านั้น
๕. ระเบียบในการสอบสัมภาษณ์
๕.๑ ในวันสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวสอบ คู่กับ บัตรประจําตัวประชาชน
หรือใบแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายติดถูกต้องหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ)
เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
/ ๕.๒ การแต่งกาย...
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-------------------------------------------๕.๒ การแต่ ง กายของผู้ เ ข้ า สอบให้ แ ต่ ง กายสุ ภ าพ เช่ น เพศชาย ให้ ส วมเสื้ อเชิ้ ตแขนยาว
กางเกงขายาว (ห้ามกางเกงยีนส์) เป็นต้น
๕.๓ ต้องมาเตรียมพร้อมในการเข้าสอบ ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยเคร่งครัด
๕.๔ กรณีบัตรประจํา ตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้า หน้า ที่ของรัฐสูญหายให้รีบติดต่อ
กองอํานวยการการสอบสัมภาษณ์ก่อนถึงเวลาเรียกสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง
---------------------------------

ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตํารวจตรี
( ประยุทธิ์ วะนะสุข )
ผบก.อก.ภ.๓
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(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง
(.....................................................)
ตําแหน่ง........................................................
หมายเหตุ ๑. ผู้ รั บ รองผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการตํา รวจยศร้ อ ยตํา รวจเอก หรื อ ข้ า ราชการทหาร
ระดั บ ยศร้ อ ยเอก เรื อ เอก เรื อ อากาศเอก หรื อ ข้ า ราชการพลเรื อ นระดั บ ๕ ขึ้ น ไป
ซึ่งเป็นข้าราชการประจํา และต้องรับผิดชอบข้อความที่ตนรับรองนั้นทุกประการ
(เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองไม่ได้)
๒. ที่อยู่ของผู้รับรองที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่......................หมู่....... .....ถนน...................................ตรอก/ซอย...........................
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...........................โทร. ...................................
๓. ให้สั่งพิมพ์ในระบบอินเตอร์เน็ต (รอบสอง) หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้ และให้ผู้รับรอง
เขียนด้วยลายมือของตนเอง
......................................................................
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แบบบันทึกข้อมูลบุคคล
รหัสประจําตัวสอบ..............................................
เลขประจําตัวประชาชน
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ข้อมูลประกอบใบสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------------เขียนที่............................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ..................

เรียน ผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน
ตามที่ ข้ า พเจ้ าได้ ยื่ นใบสมั ครสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ และแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการตํ า รวจ
ชั้ น ประทวนและข้ า พเจ้ า ขอแจ้ ง ข้ อ มู ล ประกอบใบสมั ค รเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ใบสมั ค รคุ ณ สมบั ติ แ ละ
พื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้า เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตัว...........................................................นามสกุล.......................................................
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นําหลักฐานมาประกอบ)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................
๒. ชื่อเล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี).........................................................................
๓. สัญชาติปัจจุบัน.............................................สัญชาติเมื่อเกิด............................................
ศาสนา.................................................
๔. สมัครสอบหลักสูตร/ตําแหน่ง............................................................................................
๕. หลักฐานทางทหาร............................................................................................................
๖. ภูมิลาํ เนาตามทะเบียนบ้านเลขที่...............หมูท่ ี่...............ถนน.........................................
ตรอก/ซอย......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์.................................................
ภูมิลําเนาที่อาศัยในปัจจุบันเลขที่...............หมู่ที่................ถนน.........................................
ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด...................................โทรศัพท์..................................................
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง ในช่องทีป่ ระสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย ( - )
๒. ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย

-๒๗. ได้ แนบเอกสารและหลั กฐานต่ าง ๆ ซึ่ งได้ ลงชื่ อรั บรองสํ าเนาถู กต้ องแล้ วมาพร้ อมนี้
รวม....................ฉบับ คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการของบิดามารดาและภรรยา
สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๘. - บิดา (ผู้ให้กําเนิด)
ชื่อเต็ม...................................................ชื่อสกุล...........................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี) ......................................................................อาชีพ....................................................................
ตําแหน่ง......................................................สถานทีท่ ํางาน.................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................โทรศัพท์..............................................................
เชื้อชาติ.......................................สัญชาติเมื่อเกิด....................................สัญชาติปัจจุบัน..................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………………………..…………ผลคดี.........................................................................
- มารดา (ผู้ให้กําเนิด)
ชื่อเต็ม..........................................ชื่อสกุล....................................ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี) .....................................................................อาชีพ.....................................................................
ตําแหน่ง.......................................................สถานที่ทํางาน................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน..........................................................................โทรศัพท์................................................................
เชื้อชาติ......................................สัญชาติเมื่อเกิด.....................................สัญชาติปัจจุบัน..................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………………… ………………ผลคดี.........................................................................
- ภรรยาหรือสามี
ชื่อเต็ม..........................................ชื่อเดิม (ถ้ามี)................................................................
ชื่อสกุลเดิม .................................................................ชื่อสกุลปัจจุบัน.............................................................
วัน เดือน ปีเกิด.......................................................ที่เกิด................................................................................
เชื้อชาติ.....................................สัญชาติเมื่อเกิด......................................สัญชาติปัจจุบัน..................................
อาชีพ..........................................................................ตําแหน่ง..........................................................................
สถานที่ทํางาน.............................................................ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน...................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………………………ผลคดี...........................................................................
จังหวัดที่สมรส....................................................................................................................................................
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย..............................................................................................
หย่า เลิกร้าง......................................................................................................................................................

-๓๙. ประวัติครอบครัวผู้สมัครสอบ
- พี่น้องร่วม – มารดา
(๑) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.........................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………………………….……ผลคดี.......................................................................
(๒) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.........................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………………………….……ผลคดี.......................................................................
(๓) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ............................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………………………….…………ผลคดี.......................................................................
(๔) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ตําแหน่ง.......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.........................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………………………….……ผลคดี.......................................................................
(๕) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ตําแหน่ง.......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.........................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………………….……………ผลคดี.......................................................................

-๔- ญาติ (พีน่ ้องของบิดาและมารดา)
(๑) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ.............................................ตําแหน่ง.......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.........................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….………………ผลคดี.......................................................................
(๒) ชื่อ.....................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.........................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่……………………….…………………………ผลคดี.......................................................................
(๓) ชื่อ......................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.........................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..................................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่………………………………….………………ผลคดี.......................................................................
(๔) ชื่อ......................................นามสกุล............................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.........................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา............................................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………………………….……ผลคดี.......................................................................
(๕) ชื่อ......................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................อายุ....................ปี
สัญชาติ.........................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา..............................................................................................(ถ้ามี)
ถูกดําเนินคดีในท้องที่…………………………………………….……ผลคดี.......................................................................

-๕๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่นๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่ผู้รับรอง
ญาติ ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง)
(๑) ชื่อ......................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................
(๒) ชื่อ......................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................
(๓) ชื่อ......................................นามสกุล.............................เกี่ยวข้องเป็น........................
อาชีพ..............................................ตําแหน่ง......................................................................................................
สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................
๑๑. การศึกษา
(๑) จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน..............................................................................
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา……………………………………………………………….
(๒) จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่าโรงเรียน..........................................................
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา……………………………………………………………….
(๓) จบอาชีวะศึกษา สถานศึกษา.................................................................................
เข้า...............................ออก...................................ผลการศึกษา……………………………………………………………….
(๔) จบอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า สถานศึกษา...............................................................
เข้า..............................ออก....................................ผลการศึกษา………………….…………………………..……………….
(๕) แขนงพิเศษอื่น ๆ ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๑๒. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ......................................ตําแหน่ง................................................
สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด...........................................................โทรศัพท์.......................................................................................
และได้รับเงินเดือน .....................................................................................................................................บาท
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา.....................................................................................................................
๑๓. ประกอบการงานอื่นๆ ................................... .............................................................
สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด....................................................โทรศัพท์...................................รายได้ (ถ้ามี)......................................

-๖๑๔. ประวัติการรับราชการ หรือการทํางานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทํางานมาแล้ว
หลายแห่ง ให้ระบุทุกแห่งตามลําดับก่อนหลัง)
(๑) กระทรวง ทบวง กรม............................................................................................
ชนิดของงาน..............................................................เงินเดือน...........................................................................
วัน เดือน ปีที่เข้ารับราชการหรืองานที่ทํา........................................................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง.............................................................................................................................
เหตุที่ออก...........................................................................................................................................................
๑๕. ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ..............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๑๖. ถ้าทํางานในสํานักงานอื่นนอกจากงานราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในทางงาน
อย่างใดหรือไม่................................................................กี่ครั้ง............................................................................
เมื่อใด.................................................ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร..........................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๑๗. ถ้ารับราชการ เคยถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการหรือไม่............................กี่ครั้ง...........................เมื่อใด...........................................ถูกลงโทษหรือไม่
อย่างไร...............................................................................................................................................................
๑๘. เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทําผิดอาญาหรือไม่....................กี่ครั้ง........................
เรื่องอะไร.............................................................................เมื่อใด.....................................................................
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร.....................................................................................................................................
(ถ้าหากได้รั บการรอการลงโทษหรือรอการกํา หนดโทษหรือโทษอย่า งอื่น รวมทั้ง ฐานละเมิ ดอํา นาจศาล
ก็ให้ระบุได้ด้วย)
๑๙. เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่....................................
เมื่อใด.................................................................................................................................................................
เหตุใดจึงไม่ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย...........................................................................................................
๒๐. เคยต้องคําพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่...........................................................................
เมื่อใด........................................................พ้นคดีแล้วหรือยัง...............................................................................
ถ้าพ้นแล้วเมื่อใด...................................................................................................................................................
๒๑. เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือไม่.........................................กี่เรื่อง....................................
เรื่องอะไร.............................................................................เมื่อใด.......................................................................
ศาลพิพากษาอย่างไร............................................................................................................................................

-๗๒๒. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สนิ ผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนีส้ ินล้นพ้นตัวหรือไม่...............................
.............................................................................................................................................................................
๒๓. เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่.........................................................
ถ้าเคยประเภทใด..................................................................................................................................................
๒๔. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่..................
สถานที่ตั้ง.............................................................................................................................................................
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่ เมือ่ ใด เพราะเหตุใด..........................................................
.............................................................................................................................................................................
๒๕. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมืองใดหรือไม่.......................................ชื่อพรรคการเมือง..............................................................
สถานที่ตั้ง...........................................................................................................................................................
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น นี้ เ ป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการและมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร

(ลงชื่อ) ....................................................ผู้สมัคร
(.................................................)
คําเตือน
๑) ผู้ส มัค รจะต้อ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบหลัก ฐานและรับ รองตนเองว่า เป็น ผู ้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี”
ให้เขียนว่า “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ “
” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะ
ถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สอบได้ หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดําเนิน
คดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
หรือ กฎ ก.ตร. ว่า ด้ว ยคุณ สมบัติแ ละลัก ษณะต้อ งห้า มของการเป็น ข้า ราชการตํา รวจ พ.ศ.๒๕๔๗
แล้วแต่กรณี

ก .
แบบบันทึกการขอรับสิทธิได้รับคะแนนเพิม่ เป็นพิเศษในการสอบแข่งขัน
เขียนที่...............................................................
...............................................................
...............................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าพเจ้า...................................................มีที่อยู่ปัจจุบนั .........................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..........................................เป็นบุตรโดยกําเนิดของ.............................................................
ซึ่งเป็นข้าราชการ (พลเรือน,ทหาร,ตํารวจ) หรือ ประชาชน หรือ...................................ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าทีห่ รือ
ช่วยเหลือราชการในกรณี..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................จนเป็นเหตุให้
๑. ถึงแก่กรรม เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ
๒. ได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ
๓. ได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ
โดยได้นําเอาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่นประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวของ บิดา / มารดา ที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการดังกล่าว
สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิตามข้อใดข้อหนึ่ง (ตามข้อ ๑ - ๓)
สําเนาสูติบัตรหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นบุตรโดยกําเนิด
สําเนาบัตรประจําตัวสอบผู้ขอรับสิทธิ
เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง มี
- .............................................................................................................................................
- ……………………………………………………………………………………………………..…………..….…….
- …………………………………………………………………………………………………..………………..……..
ลงชื่อ...............................................ผู้ขอรับสิทธิ
(...............................................)
หมายเหตุ - ให้ผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษนําเอกสารหลักฐาน และแบบบันทึกการขอรับสิทธิฯ มายื่น จํานวน ๒ ชุด
- แบบบันทึกให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสั่งพิมพ์ได้ใช้กระดาษ A๔ สีขาว
- มติการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ถือเป็นที่สุด

