ประกาศสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔
------------------------------------------ด้วยสานักงานตารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมกับกองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการรับสมัครและสอบแข่งขั นบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ
ปริ ญ ญาตรี เพื่ อบรรจุ แ ละแต่ง ตั้ง เข้ารั บ ราชการเป็ น ข้ าราชการตารวจชั้นสั ญญาบัต รดารงต าแหน่งระดั บ
รองสารวัตรให้กับหน่วยต่างๆ จานวน ๑๕๐ อัตรา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่ง พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ข้อ ๒ ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทาหน้าที่ประมวลผล
จานวน ๑๓๐ อัตรา ในหน่วยต่างๆ ตามผนวก ก ท้ายประกาศนี้ และใช้คาย่อของสายสอบ คือ สายประมวลผล
๑.๒ ตาแหน่งรองสารวัตรหรื อเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทาหน้าที่ช่างไฟฟ้า
สื่อสาร จานวน ๒๐ อัตรา ในสังกัดกองตารวจสื่อสาร สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้คาย่อของ
สายสอบ คือ สายไฟฟ้าสื่อสาร
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒.๑ สายประมวลผล ตามข้อ ๑.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ )
๒.๑.๓ เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า
๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๒.๑.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลั กษณะต้องห้ าม ตามผนวก ข และ ผนวก ค
ท้ายประกาศนี้
๒.๑.๕ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งโดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับ
ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

/๒.๑.๖ ยกเว้น ...

-๒๒.๑.๖ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ๖/๖)
๒.๒ สายไฟฟ้าสื่อสาร ตามข้อ ๑.๒ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๒.๑ เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒.๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร(วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ )
๒.๒.๓ เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า
๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๒.๒.๔ มีคุณสมบัติทั่ วไป และไม่มีลั กษณะต้องห้ าม ตามผนวก ข และ ผนวก ค
ท้ายประกาศนี้
๒.๒.๕ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งโดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับ
ปริญญาตรีทาง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล
๒.๒.๖ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ๖/๖)
๒.๓ คุณวุฒิ การศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันตามข้อ ๒.๑.๕ และ ๒.๒.๕ ต้องเป็น
คุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือ สานักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีจะนามาเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ มิได้ โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของ
สถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔) ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันฯ พิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
๒.๔ สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับ
สมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๕ การสอบแข่งขันตามประกาศนี้ ไม่ตัดสิทธิข้าราชการตารวจที่จะสมัครเข้ารับการ
สอบแข่งขัน
๓. วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกาหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิ ธี ก ารสมั ค ร สานั ก งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร รั บ สมั ค ร
ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ ว็ บ ไ ซ ต์ http://oitc.police.go.th/ หรื อ http://itc.police.go.th/
หรื อ
www.royalthaipolice.go.th ตลอด ๒๔ ชั่ว โมง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๕๔ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร(วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ส่วนหน่วยที่รับ ผิด ชอบดาเนิน การ คือ กองบัง คับ การอานวยการ สานัก งานเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่ อสาร สานั กงานตารวจแห่ง ชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวัง ใหม่ เขตปทุม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐
โดยกาหนดให้ ผู้ ส มัครสามารถเลื อ กสมั ครสอบสายใดสายหนึ่ ง ได้เ พียงสายเดียวเท่านั้น
๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
๓.๒.๑ อ่านและทาความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและขั้นตอนการ
กรอกใบสมัครให้ ล ะเอีย ดครบถ้ว นก่อนทาการกรอกใบสมัคร เนื่องจากผู้ ส มัครหนึ่งคนสามารถเข้าระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อสมัครได้เพียงครั้งเดียว
/๓.๒.๒ เข้าเว็บไซต์...

-๓๓.๒.๒ เข้าเว็บไซต์ http://oitc.police.go.th/ หรือ http://itc.police.go.th/
หรือ www.royalthaipolice.go.th เพื่อสมัครและดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) เข้าระบบเพื่ออ่านประกาศรับสมัครให้เข้าใจในสาระสาคัญตามที่กาหนด
โดยเฉพาะในเรื่อง คุณสมบัติผู้สมัคร คุณวุฒิการศึกษา และให้เตรียมรูปถ่ายชนิดสี หน้าตรงครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้ว
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๒ นิ้วครึ่ง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๑ รูป
เพื่ อ ใช้ ใ นการสแกนรู ป ในขั้ น ตอนการกรอกแบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล การสมั ค ร โดยให้ อ่ า นและทาความ
เข้ า ใจให้ ค รบถ้ ว นทั้ ง หมด
๒) เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร โดยจะต้องกรอกให้ครบทุกช่อง
ตามที่กาหนด ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมพ์เครื่องหมายขีด ( - )
๓) น ารู ป ถ่ า ยของผู้ ที่ จ ะสมั ค รสอบที่ เ ตรี ย มไว้ เ ข้ า เครื่ อ งสแกนเนอร์
เพื่อสแกนเข้าระบบไว้ในที่ที่กาหนดตามแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสแกนรูปถ่าย ให้
ศึกษาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ในหมวดการสแกนรูป
๔) ตรวจสอบข้ อ ความที่ ก รอกในแบบฟอร์ ม ข้ อ มู ล การสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน เนื่องจากเมื่อเข้าระบบการส่งข้อมูลการสมั ครและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินที่ธนาคารแล้ว
จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได้ จึงควรกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
๕) สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินที่ธนาคาร ภายหลังดาเนินการเข้าระบบ
ส่งข้อมูลการสมัครทันที
๖) นาแบบฟอร์มการชาระเงิน ไปชาระเงินจานวน ๓๕๐ บาท ที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศภายใน ๓ วันนับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครและสั่งพิมพ์
แบบฟอร์มการชาระเงิน
ส าหรั บผู้ ที่ กรอกข้ อมู ลการสมั ครใน ๓ วั นสุ ดท้ ายของการรั บ สมั ค ร
(วั น ที่ ๒๐ ,๒๑ และ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔) สามารถชาระเงิน ได้อ ย่ า งช้า ที่ สุด ภายในเวลาที่ธ นาคาร
ปิดรับการชาระเงิน ของวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ (วันปิดรับสมัคร) ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยและได้ดาเนินการตาม ข้อ ๗) และข้อ ๘) ส่วนกาหนดเวลาในการ
สมัครสอบของผู้สมัคร ให้ถือวัน เวลา ที่ชาระเงินที่ธนาคารเป็นเกณฑ์
๗) หลังจากชาระเงินแล้ว ๕ วัน (นับแต่วันชาระเงินที่ธนาคาร)ให้เข้า ระบบ
อินเทอร์เน็ตอีกครั้ง โดยกรอกเลขประจาตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ (ระบบจะออก
รหัสประจาตัวสอบ ๕ หลักให้โดยอัตโนมัติ) โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจาตัวสอบ เพื่อ
นาบัตรประจาตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน ส่วนใบสมัครให้นามายื่นภายหลังจากประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันที่รายงานตัวรับหลักฐาน
เอกสารเพิ่มเติม โดยไม่ต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ไปยังหน่วยรับสมัครทั้งสิ้น

/๘) กรณีทาบัตร…

-๔๘) กรณีทาบัตรประจาตัวสอบสูญหาย (ก่อนวันสอบข้อเขียน) สามารถ
เข้า เว็บไซด์ http://oitc.police.go.th/ เลือกปุ่มพิมพ์ใบสมัคร และกรอกเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
จากนั้นสั่งพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ (ใช้กระดาษ A4 สีขาว) ออกมาเช่นเดียวกับตอนที่สมัครในครั้งแรกโดย
ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
กรณีเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้แต่มีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบการสมัครได้
หรือกรณีมีปัญหาด้านการเข้าระบบต่างๆ ให้เข้าเว็บไซด์ http://oitc.police.go.th/ แล้วเลือกปุ่มสารพันปัญหา
เพื่อศึกษาขั้นตอนดาเนินการหรืออ่านคาแนะนา แต่หากยังไม่สามารถเข้าระบบเพื่อทาการกรอกข้อมูลการสมัครได้
ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด มหาชน(INET) ทางหมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๔๔ ส่วนกรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสาคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ กองบังคับการ
อานวยการ ส านั กงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หมายเลขโทรศัพ ท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๐๕๔ หรื อ
๐ ๒๒๐๕ ๑๒๑๕
๓.๒.๓ สาหรับผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่ม เป็นพิเศษ กรณีเป็นบุตรโดยกาเนิดของ
บุคคลซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรื อบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศรัตรู จะได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ๓ คะแนน
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในหนั ง สื อ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ๐๐๓๔.๕๒/๓๐๒๓
ลงวัน ที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๓ ให้ น าเอกสารหรือหลั กฐานไปยื่น ต่อคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขั น
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ กองบังคับการอานวยการ (อาคาร ๓๓ ชั้น ๔) สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานตารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรอง
ความถูก ต้ อ งของข้อ มูล ดั งกล่า ว ตามพระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยธุ ร กรรมทางอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ พ.ศ.๒๕๔๔
ดังนั้นหากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะและอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
การสมั ค รสอบทางอิ น เทอร์ เ น็ ต นี้ ถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รสอบรั บ ทราบและเข้ า ใจใน
ประกาศรับสมัครและผนวกท้ายประกาศแล้ว รวมถึงให้ถือว่าผู้สมัครได้รับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้ทุกประการ
๓.๓ กาหนดการสาคัญที่ควรทราบ
๓.๓.๑ ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ทาง
เว็บไซต์ http://oitc.police.go.th/ , http://itc.police.go.th/ และ www.royalthaipolice.go.th
๓.๓.๒ ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ
คะแนนเพิ่ ม เป็ น พิ เ ศษ ในวั น ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทางเว็ บ ไซต์ http://oitc.police.go.th/ ,
http://itc.police.go.th/ และ www.royalthaipolice.go.th
๓.๓.๓ สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา
/๓.๓.๔ ประกาศรายชื่อ...

-๕๓.๓.๔ ประกาศรายชื่อผู้ ส อบผ่ านข้อเขียนและให้ เ ข้าสอบภาคความเหมาะสม
กั บต าแหน่ ง(รอบสอง) ในวั นที่ ๖ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔ ทางเว็ บไซต์ http://oitc.police.go.th/,
http://itc.police.go.th/ และ www.royalthaipolice.go.th
พร้อมกับแจ้งกาหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อดาเนินการ ดังนี้
๑) ยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียด ตามผนวก ง. ท้ายประกาศนี้
๒) ตรวจร่างกาย
๓) การสอบสัมภาษณ์
๓.๓.๕ ประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ส ารอง ในวั น ที่
๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ทางเว็ บ ไซต์ http://oitc.police.go.th/ , http://itc.police.go.th/
และ
www.royalthaipolice.go.th
๓.๓.๖ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน ๓๕๐ บาท ประกอบด้วย
๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๓๒๐ บาท
๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๔. เงื่อนไขการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถสมัครสอบได้เพียงหนึ่งสายการสอบและ
เพี ยงครั้ งเดี ยวเท่านั้ น จะเปลี่ ยนสายการสอบหรื อหน่ วยสอบ หรื อข้ อมู ลใดๆ ภายหลั ง จากวันที่ สั่ งพิ มพ์
แบบฟอร์มการชาระเงินที่ธนาคารแล้วไม่ได้ และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องศึกษาข้อมูลและทาความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในแต่ละขั้นตอน
ของการสมัครให้ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามประกาศนี้
ก่อนการสมัครสอบแข่งขัน ซึ่งผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัคร และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง
ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มาดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
หรือมีคุณสมบัติ หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครกาหนด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ ในการ
เป็นผู้เข้าสอบแข่งขันหรือผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบแข่งขันได้สารองแล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอมหรือใช้
เอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๕. หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
๕.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๕.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๕.๓ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รายละเอียด ตามผนวก จ. ท้ายประกาศนี้
ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ผู้ ส มั ค รสอบ สอบภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๖ เข้าสอบในภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่งต่อไป
/๖. การประกาศ…

-๖๖. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๖.๑ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลาดับ
จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ กรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนน
ภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้
ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และถ้าเวลาสมัครสอบพร้อมกัน ให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อเข้าสอบใน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยจะประกาศรายชื่อให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
๖.๑.๑ สายประมวลผล
จานวน ๑๙๕ คน
๖.๑.๒ สายไฟฟ้าสื่อสาร
จานวน ๓๐ คน
๖.๒ สาหรับผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามข้อ ๓.๒.๓ จะนาคะแนนที่ได้รับไปรวม
กับผลคะแนนสอบข้อเขียนหลังการประมวลผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาค
ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะได้รับสิทธิ์ในการเพิ่มคะแนน
๖.๓ การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง เป็นไปตามที่กาหนดใน ผนวก จ. ข้อ ๓
ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน
ในกรณีที่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการสอบแข่งขันเห็ นว่าผู้ เข้ าสอบข้อเขียนรายใดมีพฤติการณ์อยู่ในข่ายต้องสงสัยส่อไปในทางทุจริ ต
เกี่ยวกับการสอบข้อเขียน อาจถูกเรียกตัวมาทดสอบหรือดาเนินการโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรภายหลังวันสอบ
ข้อเขียนได้ และหากสรุปได้ว่าการเข้าสอบของผู้ใดเป็นไปโดยทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน
หรือในกรณีที่ไม่มาเข้าทดสอบเพิ่มเติมตามกาหนด จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เข้าสอบและให้หมดสิทธิในการ
สอบแข่งขันครั้งนี้ โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
๗. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศรายชือ่ ผู้สอบแข่งขันได้
๗.๑ ผู้ ที่ จะถื อว่ าเป็ นผู้ สอบแข่ งขั นได้ จะต้ องเป็ นผู้ สอบได้ คะแนนในแต่ ละภาคที่ สอบ
(ตามข้อ ๕.๑ – ๕.๓) ตามหลักสูตรที่กาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๗.๒ การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จะจัดโดยเรียงลาดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวม
สูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และถ้าเวลาสมัครสอบพร้อมกันให้ใช้
วิธีจับฉลาก
เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว จะนารายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดมา
จัดทาบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละสายการสอบ โดยเรียงลาดับคะแนนที่สอบได้ตามเกณฑ์ ในข้อ ๗.๒
/จนครบจานวน…

-๗จนครบจานวนอัตราที่เปิดรับสมัคร จานวน ๑ บัญชี และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้สารองไว้ จานวน ๑ บัญชี
เพื่อใช้เฉพาะการสอบครั้งนี้เท่านั้น
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือเป็นที่สุด
๗.๓ ในกรณีปรากฏว่าการสอบแข่งขันมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจจะทา
ให้ เ กิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรมในการสอบแข่ ง ขั น ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น รายงานให้
ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร
ถ้าหากผู้ดาเนินการสอบแข่งขันให้ยกเลิกการสอบเฉพาะวิชาใด หรือเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบ
วิชานั้น หรือเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้า
สอบอีกต่อไป โดยให้ผู้ดาเนินการสอบประกาศแจ้งผู้สมัครสอบทราบด้วย
๘. เงื่อนไขการบรรจุ และแต่งตั้ง
๘.๑ สานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐ หากสอบได้ จะต้องลาออกจากสังกัดเดิม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจ โดยจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นพิเศษมิได้
๘.๒ การเลือกตาแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง และการรับอัตราเงินเดือน
๘.๒.๑ การเลือกตาแหน่ง จะให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้เรียงลงมาตามลาดับที่สอบได้ ในแต่
ละสายสอบเข้าเลือกตาแหน่งตามบัญชีตาแหน่ง หรือตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
๘.๒.๒ ผู้ส อบแข่งขันได้ ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ จะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร ยศ ร้อยตารวจตรี หรือ ร้อยตารวจตรีหญิง ดารงตาแหน่งรองสารวัตรใน
หน่วยงานที่เลือกตาแหน่งไว้ ตามข้อ ๘.๒.๑ จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ส ๑ ขั้น ๖ ( ๗,๙๔๐ บาท )
๘.๓ ผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้ เมื ่อ ได้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั ้ง ในต าแหน่ง ที ่เ ลือ กไว้แ ล้ว
ต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี จึงจะมีสิทธิขอรับการพิจารณาแต่งตั้ง ไปดารง
ตาแหน่งอื่นได้
๘.๔ กรณี มีผู้ ส ละสิ ท ธิ์ ในการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ง หรื อ ไม่ มารายงานตัว เพื่ อ รับ การบรรจุ
และแต่งตั้งตามระยะเวลาที่ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันกาหนด ภายหลังจากที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้
หรือสารอง หรือในกรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศรับสมัคร จะเลื่อนผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลาดับสารองตามลาดับมาทดแทนจนครบจานวน และเมื่อมี
คาสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจแล้ว ยังมีผู้สละสิทธิ์หรือมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อีก แล้วแต่
กรณี จะไม่เลื่อนผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลาดับสารองมาทดแทนอีกและถือเป็นการเสร็จสิ้นการสอบแข่งขันในครั้งนี้
๘.๕ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการสอบแข่งขัน
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิ์ ในการเข้าสอบแข่งขันครั้งนี้ และหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไป
แล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
/๙. คาเตือน…

-๘๙. คาเตือน
๙.๑ ส านั ก งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ดาเนินการสอบแข่งขันในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม
ขั้นตอนการด าเนินการสอบได้กาหนดไว้อย่างรัดกุมไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่ วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หากพบเห็นการกระทาที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทาการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ทราบโดยด่วนที่ พลต ารวจโท สมเดช ขาวข า ผู้บัญชาการ ส านัก งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๐๕๔ , ๐ ๒๒๐๕ ๑๒๑๕
เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
๙.๒ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ให้เป็น ตามผนวก ฉ.ท้ายประกาศนี้ และหากตรวจพบว่า
มีการทุจริตหรือได้ปฏิบัติผิดไปจากระเบียบฯ นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม จะถือว่า สอบไม่ผ่าน ทุกขั้นตอน
และจะดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
๙.๓ ด้วยปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่านมา มีผู้ ระบายรหัสประจาตัวสอบ ใน
กระดาษคาตอบผิดพลาดเป็นจานวนมาก ทาให้เสียสิทธิในการสอบ จึงให้ระมัดระวังและตรวจสอบการระบาย
รหัสประจาตัวสอบให้ถูกต้อง ตามวิธีการทีแ่ นบท้ายประกาศนี้
๙.๔ ประกาศต่าง ๆ ของสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ ซึ่งเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ครั้ งนี้ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ http://oitc.police.go.th/ ,
http://itc.police.go.th/ และ www.royalthaipolice.go.th จึงเป็น หน้าที่ของผู้ส มัครที่จ ะต้องสนใจ
ติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศที่กาหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังมิได้
สาหรับผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการสอบในขั้นตอนใด ให้ยื่นคาขอ
เพื่อขอทราบผลการสอบได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการสอบในแต่ละขั้นตอน
กรณีที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันหรือผู้ใดประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งประกาศรับสมัคร ให้
ยื่นคาอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ที่ กองบังคับการอานวยการ (อาคาร ๓๓ ชั้น ๔) สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักงานตารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป หากพ้นกาหนดไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะใช้สิ ทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ดังกล่าวถือว่ายอมรับในข้อกาหนดหรือเงื่อนไขทุกประการตามที่ระบุในประกาศรับสมัครฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พลตารวจโท
( สมเดช ขาวขา )
ผู้บัญชาการ สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน

