ประกาศกองบินตารวจ
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ สังกัด กองบินตารวจ พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------------ด้วย สำนักงำนต ำรวจแห่ งชำติ ได้มอบหมำยให้ กองบิ นตำรวจ ดำเนิ นกำรรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลภำยนอก ผู้มีวุฒิปริญญำสำขำต่ำงๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ
ชั้นประทวน และเมื่อผ่ำนกำรอบรมตำมระเบียบแล้ว จึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร
ในสังกัดกองบินตำรวจ โดยวิธีกำรคัดเลือก
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗
ประกอบกั บ ข้ อ ๒ (๑) วิ ธี ก ำรคั ด เลื อ กของ กฎ ก.ตร.ว่ ำด้ วยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรคั ด เลื อ กหรื อ
กำรสอบแข่ งขั นบุ คคลเพื่ อบรรจุ เข้ ำรั บรำชกำรเป็ น ข้ ำรำชกำรต ำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบหนั งสื อ
กองทะเบี ยนพล สำนั กงำนกำลั งพล ที่ ๐๐๐๙.๒๔๑/๕๖๕๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิ กำยน ๒๕๖๐ แจ้ งอนุ มั ติ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ลงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ ให้กองบินตำรวจดำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือก
บุ ค คลภำยนอกเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ ำ รั บ รำชกำรเป็ น ข้ ำ รำชกำรต ำรวจในสั งกั ด กองบิ น ต ำรวจ
จึงประกำศรับสมัคร ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยอำนวยกำร กองบินตำรวจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขที่
๐๑๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๓ และตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๔) และเมื่อผ่ำนกำรอบรมตำมระเบียบ
ที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนดแล้ว จึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร ดำรงตำแหน่ง
รองสำรวัตร ฝ่ำยอำนวยกำร กองบินตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๑๓๒๕ ๐๐๒๓ และตำแหน่งเลขที่
๐๑๐๕ ๑๑๓๒๕ ๐๐๒๔)
๑.๒ ผู้ บังคับหมู่ ฝ่ ำยสนับสนุ น กองบิ นตำรวจ จ ำนวน ๒ ต ำแหน่ ง (ต ำแหน่ งเลขที่
๐๑๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๑๔๙ และตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๑๕๐) และเมื่อผ่ำนกำรอบรมตำมระเบียบ
ที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนดแล้ว จึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร ดำรงตำแหน่ง
รองสำรวัตร ฝ่ำยสนับสนุน กองบินตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๑๔๒๙ ๐๐๖๘ และตำแหน่งเลขที่
๐๑๐๕ ๑๑๔๒๙ ๐๐๖๙)
/๒. คุณสมบัติทั่วไป...

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
๒.๑ ต้องมีคุณสมบัตทิ ั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตารวจ ดังนี้
๒.๑.๑ มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
๒.๑.๒ อำยุ ไม่ ต่ ำกว่ ำ ๑๘ ปี บ ริ บู ร ณ์ และไม่ เกิ น ๓๕ ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ ถึ ง
วันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐)
๒.๑.๓

เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข
๒.๑.๔ ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหำรท้องถิ่น
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมือง
๒.๑.๖ ไม่ เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ ำ งถู ก สั่ ง พั ก รำชกำร หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจำก
รำชกำรไว้ก่อน ตำมพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๑.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก จำกรัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก เพรำะกระทำผิดวินัย ตำมพระรำชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบั ญญั ติ
ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมำยอื่น
๒.๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
๒.๑.๑๔ กรณี เป็ น ชาย ถ้ ำเป็ นผู้ มี ภู มิ ล ำเนำอยู่ ในเขตที่ ใช้ กฎหมำยว่ ำด้ วย
กำรรับรำชกำรทหำร ต้องลงบัญชีทหำรกองเกินตำมกฎหมำยนั้นแล้ว
- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในข้อผูกพัน กับกำรรับรำชกำรทหำร ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรรั บรำชกำรทหำร ได้แก่ ทหำรกองประจำกำร (ทหำรเกณฑ์) ผู้ที่ ต้องเข้ำรับรำชกำรทหำร
กองประจำกำรในปี พ.ศ.๒๕๖๑
- ร่ำงกำยต้องสูงไม่ น้อยกว่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกต้ องไม่น้อยกว่ำ
๗๗ เซนติเมตร
/กรณีเป็นหญิง...

-๓กรณีเป็นหญิง ร่ำงกำยต้องสูงไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เซนติเมตร
๒.๑.๑๕ ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
๒.๑.๑๖ ไม่ เป็ น ผู้ มี แ ผลเป็ น ไฝ ปำน รอยสั ก หู ด หรื อ ซี ส ต์ ที่ ส่ วนต่ ำ ง ๆ
ของร่ำงกำย ซึ่งมีขนำดใหญ่หรือมำกจนแลดูน่ำเกลียด
๒.๑.๑๗ ไม่ เป็ นโรคหรืออำกำรใดที่ ไม่ ควรเป็ นข้ ำรำชกำรต ำรวจที่ ก ำหนดไว้ ใน
ผนวก ก.ท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ : ผู้สมัครได้รับการยกเว้นการขาดคุณสมบัติ เรื่อง ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ
ซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖) โดยเมื่อสวมแว่นสายตาแล้วสามารถมองเห็นได้ตามปกติ ทั้งสองข้าง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจวินิจฉัยเป็นที่สุด
๒.๒ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๒.๑ ผู้สมัครตำแหน่ง ตำมข้อ ๑.๑ ต้องสำเร็จกำรศึกษำได้รับวุฒิปริญญำตรี
หรือเที ยบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ทำงสังคมศำสตร์ หรือได้รับปริญญำโทหรือเที ยบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ทำงกำรบริห ำร
บริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ พำณิชยศำสตร์ กำรคลัง กำรบัญชี วิจัยสังคมศำสตร์ คณิตศำสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
๒.๒.๒ ผู้สมัครตำแหน่ง ตำมข้อ ๑.๒ ต้องสำเร็จกำรศึกษำได้รับวุฒิปริญญำตรี
หรื อ เที ย บได้ ไม่ ต่ ำกว่ ำนี้ ท ำงสั งคมศำสตร์ และมี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้ ภ ำษำต่ ำงประเทศ
(ภำษำอั งกฤษ) เป็ น อย่ ำงดี โดยต้ อ งผ่ ำนกำรทดสอบควำมรู้ ภ ำษำต่ ำงประเทศจำกคณะกรรมกำรที่
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติแต่งตั้ง
๒.๒.๓ วุฒิกำรศึกษำที่ใช้ในกำรสมัครฯ ตำมข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๒ ต้องเป็น
วุฒิกำรศึกษำที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ (ก.ตร.) หรือที่สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน(ก.พ.)
ได้รับรองไว้แล้ว โดยวุฒิกำรศึกษำดังกล่ำว ต้องสำเร็จและได้รับอนุมัติปริญญำบัตรจำกสภำของสถำนศึกษำนั้นๆ
ภำยในวันปิดรับสมัคร (วัน ที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐) และถ้ำมีวุฒิสูงกว่ำปริญญำที่กำหนดจะนำมำ
เรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เช่น ปริญญำที่สำเร็จเป็นคุณ วุฒิท ำงใด ตรงตำม
ประกำศรับสมัครหรือไม่ เพื่อประโยชน์ ของผู้สมัคร ให้เป็นหน้ำที่ของผู้สมัครในกำรตรวจสอบข้อมู ล
คุณวุฒิกำรศึกษำ ตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ที่ นร.๑๐๐๔.๓/ว ๑๔
ลงวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๑ (ทำงเว็บไซต์) รวมทั้งประสำนกับสถำนศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำมำเพื่อขอให้
ยืน ยั น ว่ ำ สำนั กงำนคณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ได้ มี กำรรั บรองหลั กสู ตรกำรเรียนที่ สำเร็ จ
กำรศึกษำแล้วหรือไม่
๒.๒.๔ วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำที่ ใช้ ในกำรรั บ สมั คร กองบิ น ต ำรวจ จะด ำเนิ น กำร
ตรวจสอบวุ ฒิ กำรศึ กษำจำกสถำบั น กำรศึ กษำนั้ น ๆ และตรวจสอบกำรรั บรองคุ ณ วุ ฒิ กำรศึ กษำจำก
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือ น (ก.พ.) ก่อนมี
กำรบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ หำกภำยหลังปรำกฏว่ำทำงสถำบันกำรศึกษำนั้นๆ
และคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตำรวจ (ก.ตร.) หรือ สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.)
ไม่รับรองวุฒิกำรศึกษำดังกล่ำว จะถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
/๒.๓ สำหรับพระภิกษุ...

-๔๒.๓ สำหรับพระภิ กษุ สำมเณร นั กพรต หรือนั กบวชในศำสนำใด ๆ กองบิ นตำรวจ
ไม่รับสมัครและไม่อนุญำตให้เข้ำทำกำรคัดเลือก
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ป ระสงค์ จ ะสมั ค รขอรั บและยื่ น ใบสมั ครพร้อ มเอกสำรหลั ก ฐำนด้ วยตนเอง
ได้ที่งำนธุรกำรและกำลังพล ฝ่ำยอำนวยกำร กองบินตำรวจ เลขที่ ๗๐๑ ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง
เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในวันและเวลาราชการ
หำกผู้ ใ ดสนใจสำมำรถสอบถำมรำยละเอี ย ดได้ ที่ งำนธุ ร กำรและก ำลั ง พล
ฝ่ำยอำนวยกำร กองบินตำรวจ เลขที่ ๗๐๑ ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร
โทร. ๐ ๒๕๑๐ ๙๔๖๔ ในวันและเวลำรำชกำร
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๑ แบบบันทึกข้อมูลบุคคล ตำมที่กำหนดไว้ใน ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
๓.๒ รูปถ่ ำยครึ่งตัว หน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่น ตำสี เข้ ม ขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ ว
จำนวน ๖ รูป ( รูปถ่ำยต้องถ่ำยในครำวเดียวกัน ระยะเวลำไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓.๓ ส ำเนำปริ ญ ญำบั ต ร ที่ แ สดงว่ ำ มี วุ ฒิ ก ำรศึ ก ษำตรงกั บ ประกำศรั บ สมั ค ร
จำนวน ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ ปริญญำบัตรภำยใน
วันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐)
๓.๔ สำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (TRANSCRIPT) จำนวน ๒ ฉบับ หำกเป็น
ภำษำต่ำงประเทศให้แปลเป็นภำษำไทยด้วยตนเอง หรือจำกสถำนศึกษำที่สำเร็จก็ได้
๓.๕ กรณี ไม่ สำมำรถน ำหลั กฐำนกำรศึ กษำ ตำมข้อ ๓.๓ และ ข้ อ ๓.๔ มำแสดง
พร้อมใบสมั ครได้ ให้ น ำหนั งสือรับรองคุ ณวุฒิ ที่ สถำนศึ กษำออกให้ โดยระบุ สำขำวิชำที่ สำเร็จกำรศึกษำ
และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐)
มำยื่นแทนก็ได้
๓.๖ สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๗ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๘ กรณีเป็นชาย ต้องมีสำเนำหลักฐำนทำงทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำร
ทหำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จำนวน ๒ ฉบับ ดังต่อไปนี้
๓.๘.๑ ทหำรกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับ
สมุดประจำตัวทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือบัตรอนุญำตลำ แบบ ๑ ที่อนุญำตให้ลำระหว่ำงรอรับ สด.๘
๓.๘.๒ ท ห ำรกอ งเกิ น ที่ ผ่ ำ น ก ำรตรวจเลื อ ก ตำมกฎ ห ม ำยว่ ำ ด้ วย
กำรรับรำชกำรทหำรให้ใช้ใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร
(แบบ สด.๔๓) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรตรวจเลือกให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หรือใบรับ (แบบ สด.๑๐)
กำรลงบัญชีทหำรกองเกิน
/๓.๘.๓ ผู้สำเร็จกำรศึกษำ...

-๕๓.๘.๓ ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำวิ ช ำทหำรชั้ น ปี ที่ ๓ ขึ้ น ไป ให้ ใ ช้ ห ลั ก ฐำน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๑) หนั งสื อ สำคั ญ (แบบ สด.๘) ที่ ใช้ ประกอบกั บสมุ ด ประจ ำตั ว
ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ
๒) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐำนะแสดงว่ำได้สำเร็จกำรฝึก
วิ ช ำทหำรชั้ น ปี ที่ ๓ ขึ้ น ไป โดยมี ห ลั ก ฐำนประทั บ วั น ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ทหำรกองประจ ำกำรและ
เลขเครื่องหมำยแสดงว่ำได้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว
ในกรณี ห นั งสื อประจ ำตั วแสดงวิ ท ยฐำนะดั งกล่ำ วข้ ำงต้ น ยั งไม่ มี
หลั ก ฐำนประทั บ วั น ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ทหำรกองประจ ำกำร และเลขเครื่ องหมำยแสดงว่ ำได้ ปลดเป็ น
ทหำรกองหนุนประเภทที่ ๑ ให้ใช้หนังสือรับรองจำกผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ำขึ้นไป ที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
กำรนำปลดเป็นกองหนุนประเภทที่ ๑ เป็นผู้รับรองว่ำอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรนำปลดเป็นทหำรกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ไปแสดงควบคู่กัน
๓.๙ หนั ง สื อ รั บ รองควำมประพฤติ ข องผู้ ส มั ค ร ตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ น ผนวก ค.
ท้ายประกาศนี้ พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของผู้รับรอง จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๑๐ สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล เป็นต้น
จำนวน ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมื อชื่ อก ากั บไว้ ทุ กฉบั บ และน าเอกสารตั วจริ งมาแสดงในวั นสมั คร หากเอกสารฉบั บใดเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องมาด้วย
ผู้สมัครจะต้ องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น ผู้มีคุณ สมบั ติ
ตรงตำมที่ประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นและแสดง
หลัก ฐำนด้วยตนเองต่ อเจ้ำหน้ำที่ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ที่กำหนด หำกยื่นหลักฐำนไม่ ครบถ้ วน
หรือไม่มำดำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรคัดเลือก หรือขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิในกำรเป็น
ผู้ได้รับคัดเลือก และหำกมีกรณีปลอมหรือใช้เอกสำรปลอมมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่จะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด
สำเนำเอกสำรทุกฉบับที่ผู้สมัครได้ยื่นในวันสมัครแก่เจ้ำหน้ำที่ กองบินตำรวจ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่เห็นสมควร
๔. กาหนดการ ขั้นตอน การรับสมัครและคัดเลือก
กองบินตำรวจ จะดำเนินกำรตำมกำหนดกำรและขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้
๔.๑ ประกำศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๔.๒ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ถึงวันที่๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ในวันและเวลำรำชกำร ณ งำนธุรกำรและกำลังพล ฝ่ำยอำนวยกำร กองบินตำรวจ เลขที่ ๗๐๑ ถนนรำมอินทรำ
แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร
/๔.๓ ประกำศรำยชื่อ...

-๖๔.๓ ประกำศรำยชื่อผู้สมัครให้เข้ำรับกำรคัดเลือก วันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๔.๔ ตรวจร่ ำ งกำย วั น ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิ ก ำ
ณ โรงพยำบำลตำรวจ ถนนพระรำมที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
๔.๕ พิมพ์ลำยนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทำงคดี วันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ณ กองทะเบี ยนประวั ติ อ ำชญำกร อำคำร ๒๕ ชั้ น ล่ ำง ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ งชำติ ถนนพระรำมที่ ๑
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
๔.๖ สำหรับตำแหน่ง ตำมข้อ ๑.๒ ทดสอบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
วันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิ กำ ณ ห้ องปฏิบัติ กำรทำงภำษำ กองกำรต่ำงประเทศ
อำคำร ๑ ชั้น ๑๐ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ถนนพระรำมที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
๔๗ ประกำศผลสอบภำษำต่ ำ งประเทศ (ภำษำอั งกฤษ) และประกำศรำยชื่ อ
ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๔.๘ สอบสัมภำษณ์ วันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ณ กองบินตำรวจ
เลขที่ ๗๐๑ ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ
๔.๙ ประกำศรำยชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก และผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กส ำรอง วั น ที่ ๒๔
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ทั้งนี้ หำกมีกำรแก้ไขเปลี่ ยนแปลงกำหนดกำรในขั้นตอนใด จะแจ้งให้ทรำบต่อไป
๕. วิธีการคัดเลือก
๕.๑ สำหรับตำแหน่งตำมข้อ ๑.๒ ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) โดยต้ อ งผ่ำนกำรทดสอบพื้ น ฐำนควำมรู้ด้ำนภำษำต่ ำงประเทศ (ภำษำอั งกฤษ) จำก
คณะกรรมกำรที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติแต่งตั้ง จึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรสัมภำษณ์
๕.๒ ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ บุคลิกลักษณะทั่วไป และทัศนคติด้วยวิธีสัมภำษณ์
คะแนนเต็ม ๔๐๐ คะแนน ดังนี้
๕.๒.๑ ควำมรู้ ๑๐๐ คะแนน
- พิจำรณำจำกประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำนที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และสอบสัมภำษณ์เพื่อประเมินควำมเหมำะสม
- ควำมรู้ที่อำจใช้เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
- ประสบกำรณ์ ทำงกำรศึ กษำ ทำงกำรท ำงำนที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อกำร
ปฏิบัตหิ น้ำที่
๕.๒.๒ ควำมสำมำรถ ๑๐๐ คะแนน
- พิจำรณำควำมเหมำะสมที่จะทำงำนในหน้ำที่ หรือควำมสำมำรถ
ที่จะรับกำรอบรมเพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่
/-ควำมคิดริเริ่ม...

-๗- ควำมคิ ดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ เชำวน์ ปั ญ ญำ ควำมคล่ องแคล่ วว่ องไวใน
กำรตอบปัญหำ แก้ปัญหำ ปฏิภำณไหวพริบ และแสดงควำมคิดเห็น
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๒.๓ บุคลิกลักษณะทั่วไป ๑๐๐ คะแนน
- พิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทำงร่ำงกำย
และกำรแสดงออกโดยสัมภำษณ์ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมใน
ด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
• บุคลิกภำพภำยนอก
• ท่วงที วำจำ
• ควำมประพฤติ
• อุปนิสัย
• ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน
• กำรปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
• ควำมคิดริเริ่ม
• ปฏิภำณไหวพริบ
• วุฒิภำวะอำรมณ์
• ควำมมีคุณธรรม/จริยธรรม
๕.๒.๔ ทัศนคติ ๑๐๐ คะแนน
- พิจำรณำจำกทั ศนคติและแรงจูงใจ (ควำมต้องกำรและแรงจูงใจ
ในกำรทำงำนควำมกระตือรือร้นที่จะทำงำน ทัศนคติ แนวควำมคิด
และควำมเชื่อถือที่สอดคล้องกับแนวนโยบำยโครงกำรหรือแผนงำนของ
ทำงรำชกำร)
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ สำหรับตำแหน่ง ตำมข้อ ๑.๒ กำรทดสอบภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
ให้ถือเกณฑ์กำรตัดสินที่คณะกรรมกำรของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติแต่งตั้งกำหนด
๖.๒ ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องมีผลคะแนนกำรสอบสัมภำษณ์ ตำมข้อ ๕.๒ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีผลกำรตรวจร่ำงกำยไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมประกำศ
ส ำหรั บ กำรประกำศรำยชื่ อ ผู้ ไ ด้ รับ คั ด เลื อ ก และผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กส ำรอง
จะเรีย งลำดั บจำกผู้ ผ่ำนกำรสอบสั มภำษณ์ ได้ คะแนนรวมสู งสุด ลงมำตำมลำดั บ ในกรณี มี ผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้ที่ได้คะแนนควำมรู้มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันอีก
ให้ผู้ที่ได้คะแนนควำมสำมำรถมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนน
บุคลิกลักษณะทั่วไปมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่ำ
/๖.๓ เมื่อเสร็จสิ้น...

-๘๖.๓ เมื่อเสร็จสิ้นกำรคั ดเลือกแล้วจะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับ
คัดเลือกสำรอง เพื่อใช้เฉพำะกำรคัดเลือกครั้งนี้เท่ำนั้น
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด
๗. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ
๗.๑ ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้
๗.๑.๑ ผู้ ได้ รั บ คั ด เลื อ ก ตำมข้ อ ๑.๑ จะได้ รั บกำรบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง เป็ น
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ชั้นยศ สิบตำรวจตรี รับอัตรำเงินเดือนระดับ ป.๑ ขั้น ๑ (๔,๘๗๐ บำท)
ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยอำนวยกำร กองบินตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๓ และ
ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๐๑๔) และเมื่อผ่ำนกำรอบรมตำมระเบียบที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กำหนดแล้วจึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร ชั้นยศ ร้อยตำรวจตรี รับอัตรำเงินเดือน
ตำมคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง รองสำรวัตร ฝ่ำยอำนวยกำร กองบินตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๑๓๒๕
๐๐๒๓ และตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๑๓๒๕ ๐๐๒๔)
๗.๑.๒ ผู้ ได้ รั บ คั ด เลื อ ก ตำมข้ อ ๑.๒ จะได้ รั บกำรบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง เป็ น
ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน ชั้นยศ สิบตำรวจตรี รับอัตรำเงิน เดือนระดับ ป.๑ ขั้น ๑ (๔,๘๗๐ บำท)
ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ำยสนับสนุน กองบินตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๐๔๙ และ
ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๑๕๐) และเมื่อผ่ำนกำรอบรมตำมระเบียบที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กำหนดแล้วจึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร ชั้นยศ ร้อยตำรวจตรี รับอัตรำเงินเดือน
ตำมคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง รองสำรวัตร ฝ่ำยสนับสนุน กองบินตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๑๔๒๙ ๐๐๖๘
และตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๑๔๒๙ ๐๐๖๙)
๗.๒ ผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งจะต้องปฏิ บัติหน้ำที่ในตำแหน่ งที่ ได้ รับกำรแต่ งตั้ ง
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร รับอัตรำเงินเดือนตำมคุณวุฒิ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี จึงจะมีสิทธิ
ได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้
๗.๓ กองบิ นต ำรวจ ไม่ ประสงค์ ที่ จะรั บโอนผู้ ได้ รับคั ดเลื อกที่ เป็ น ข้ ำรำชกำรหรื อ
พนั กงำนของรัฐ หำกผู้ ได้รับคัดเลื อกเป็ นข้ำรำชกำรหรื อพนั กงำนของรั ฐ จะต้ องลำออกจำกสั งกั ดเดิ ม
เพื่ อบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ นข้ ำรำชกำรต ำรวจ หรื อเป็ นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง โดยจะเรี ย กร้ อ ง
สิทธิใด ๆ มิได้
๗.๔ หำกปรำกฏภำยหลั ง ว่ ำ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กรำยใดมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป หรื อ
คุณ สมบัติ เฉพำะสำหรับต ำแหน่ง ไม่ ตรงตำมประกำศรับสมัครหรือไม่ถูกต้ องตำม กฎ ระเบี ยบ หรือ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ธี ก ำรคั ด เลื อ ก จะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ข ำดคุ ณ สมบั ติ แ ละหมดสิ ท ธิ ใ นกำรบรรจุ
และแต่งตั้งในครั้งนี้ และหำกได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร
๗.๕ ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับเรื่องวุฒิกำรศึกษำ ให้เป็นอำนำจของคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรคัดเลือก ทั้งนี้ จะถือว่ำคำวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกเป็นที่สุด
๘. คาเตือน
๘.๑ กองบินตำรวจ ได้ดำเนินกำรคัดเลือ กในรูปของคณะกรรมกำร โดยยึดหลัก
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรม อย่ำหลงเชื่อ หรือ ยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่
อ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ได้รับคัดเลือก
/๘.๒ กองบินตำรวจ...

ผนวก ก.
หน้า ๑ ใน ๑๑ หน้า
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------ผูส้ มัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ ตามข้อ ๒ (๑๔) แนบท้ายกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้
๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหน้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๑.๒ รูปวิปริตต่ ำง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปำก หรือ จมู ก เช่ น ปำก หรือ จมู กแหว่ง
ริมฝีปำกแบะเชิด หรือหุบไม่ลงจนน่ำเกลียด
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
๑.๔ แขนขำ
๑.๔.๑ ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
๑.๔.๒ โค้งเข้ำหรือโค้งออก
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้ำ
๑.๕.๑ บิดเก
๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำด้วน
๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำ มีจำนวนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงำนไม่ถนัด
๑.๕.๕ ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิ้วเท้ำติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้กำรไม่ได้
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
๒.๖ เท้ำปุก (CLUB FOOT)
๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีควำมพิกำรผิดรูป
๒.๙ กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
/๓. ผิวหนัง...

ผนวก ก.
หน้า ๒ ใน ๑๑ หน้า
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ำรังเกียจแก่ผู้อื่น
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้ำ มีขนำดวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ห้ำเซนติเมตรขึ้นไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นที่ตำหรือกระจกตำดำขุ่น จนสำมำรถตรวจพบได้ด้วยตำเปล่ำ
๔.๔ ลูกตำสั่น
๔.๕ หนังตำตก หรือหนังตำม้วนออกนอก หรือหนังตำม้วนเข้ำใน
๔.๖ หนังตำแหว่งจนเสียรูป
๔.๗ หนังตำปิดไม่สนิท
๔.๘ ถุงน้ำตำอักเสบเรื้อรัง
๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลูกตำดำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร
๔.๑๐ ตำโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่ำเกลียด
๔.๑๑ ต้อหิน
๔.๑๒ ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เท่ำกันจนดูน่ำเกลียด
๔.๑๓ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด
๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตำมปกติพิกัด
๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสำมของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง
๕. ฟัน
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕

ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
มีรำกฟันเหลืออยู่ในช่องปำกมำกกว่ำสำมซี่
ไม่มีฟันเกินกว่ำห้ำซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอำกำรได้ชัดเจน
กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้ำเปลี่ยนไป
อย่ำงเห็นได้ชัด
/๖. ระบบหัวใจ...

ผนวก ก.
หน้า ๓ ใน ๑๑ หน้า
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------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 หัวใจพิการแต่กาเนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดาขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีน้า หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
๘. ระบบทางเดินอาหาร
๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลา
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 หรือส่วนสุดท้ายของลาไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
/๙.๔ ถุงน้า...

ผนวก ก.
หน้า ๔ ใน ๑๑ หน้า
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------๙.๔ ถุงน้าที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
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 โรคอ้ วนพี (OBESITY) ซึ่งมี ดัชนี ความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต่
สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกาเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING
ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
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
/๑๑.๙ เนื้องอก...

ผนวก ก.
หน้า ๕ ใน ๑๑ หน้า
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------๑๑.๙ เนื้องอก
๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ เห็นว่าไม่ควรเป็น
ข้าราชการตารวจ
หมายเหตุ ๑. โรคหรืออาการดังกล่าวตาม ผนวก ก. ข้อ ๑ – ๑๔ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม
ที่ คณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลต ารวจเป็ นผู้ ก าหนด ตามกฎ ก.ตร. ว่ าด้ ว ย
คุ ณสมบั ติและลั กษณะต้ องห้ ามของการเป็ นข้ าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลต ารวจ ผู้ ที่ ไม่ เป็ นโรคหรื อ
อาการตามที่กาหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กาหนดไว้ ถือว่าไม่ผ่าน
และผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด
๓. กรณี ผู้สมัครที่จะมาเข้ารับการตรวจร่างกายตามกาหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวั ติการ
รักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. ท้ายประกาศนี้ มาก่อน และ
หายเป็ น ปกติ แล้ ว ก่ อนถึ งก าหนดการตรวจร่ างกายของคณะกรรมการแพทย์
โรงพยาบาลตารวจ ตามการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ให้นาประวัติและใบรับรองแพทย์
เกี่ยวกับการรักษาที่ หายเป็ นปกติก่ อนวันตรวจร่างกายดังกล่าว แล้วนามายื่นในวั น
รายงานตั วเข้ าตรวจร่ างกาย เพื่ อให้ ผลการตรวจวิ นิ จฉั ยการตรวจโรคหรื ออาการ
ตามกาหนด เป็นไปโดยถูกต้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครเอง
๔. สาหรับผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายให้ดาเนินการยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ ก ารประกาศรายชื่ อ ผู้ ไม่ ผ่ า นการตรวจร่ า งกายก าหนดไว้ เท่ า นั้ น
โดยคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตารวจจะรับเรื่องอุ ทธรณ์ เฉพาะกรณี ผู้ สมั คร
ที่ มีหลั กฐานเอกสารเกี่ ยวกั บการรั กษาโรคหรืออาการดั งกล่ าวที่ หายเป็ นปกติ แล้ ว
ก่อนถึงกาหนดตรวจร่างกาย ตามข้อ ๓ แต่ไม่ได้นามายื่นในขั้นตอนการตรวจร่างกายเท่านั้น
ส่ วนกรณี ที่ คณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตารวจจะเรี ยกตั วผู้ อุทธรณ์ มาตรวจ
เพิ่มเติมหรือไม่ เป็นอานาจของคณะกรรมการแพทย์เป็นผู้พิจารณา แล้วแต่กรณี
๕. คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อื่นใด
และไม่รับผลการตรวจใด ๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
เป็ น ผู้ ต รวจในช่ ว งที่ ห น่ ว ยก าหนดระยะเวลาไว้ ในการตรวจร่ า งกายของการ
รับสมัครคัดเลือกครั้งนี้
๖. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
ในข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑
/๑. ร่างกาย...

ผนวก ก.
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----------------------------------------๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ
๑.๑ ศีรษะและหน้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียด
๑.๒ รู ปวิ ปริ ต ต่ ำง ๆ (MALFORMATION) ของริ ม ฝี ปำก หรื อ จมู ก เช่ น ปำก หรื อ จมู ก แหว่ ง
ริมฝีปำกแบะ เชิด หรือหุบไม่ลง
- รวมถึงควำมผิดปกติชนิดเพดำนโหว่
๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
- กำรขยับของคอหรือไหล่ หำกเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่ำ ผ่าน
- หำกเป็นมำก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด
เกำหลังได้ไม่ถึงกลำงหลัง ให้ถือว่ำ ไม่ผ่าน
๑.๔ แขน ขำ
๑.๔.๑ ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน
- ขำยำวไม่เท่ ำกัน ห่ ำงกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกชัด วัดโดยนอนวัด
จำกสะดือไปยังตำตุ่มด้ำนในทั้ง ๒ ข้ำง ต้องนอนตัวตรงไม่บิดเอียง
- แขนยำวไม่ เท่ ำ กั น ห่ ำ งกั น เกิ น ๓ เซนติ เมตร โดยวั ด จำกกระดู ก หั ว ไหล่
(Acromion) ถึงปลำยนิ้วกลำง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้ำ และข้ออื่นอยู่ในท่ำกลำง
(Neutral Zero Position)
๑.๔.๒ โค้งเข้ำหรือโค้งออก
- เข่ำโค้ งออก เข่ ำโกง ประมำณควำมกว้ำง ๔ นิ้ วมื อ (๗-๘ เซนติ เมตร) ยื นตรง
ฝ่ำมือ ๔ นิ้ว สอดผ่ำนได้
- เข่ ำ ชิ ด ปลำยเท้ ำจะห่ ำง (Valgus Knee) หำกห่ ำ งจำกกั น เกิ น ๔ นิ้ ว มื อ
(๗-๘ เซนติเมตร) ที่ตำตุ่มด้ำนใน
- แขนคอก (Cubitus Varus)
๑.๔.๓ บิดเก
๑.๕ มือหรือเท้ำ
๑.๕.๑ บิดเก
- โดยดูจำกกำรทำงำนของมือและเท้ำ มือกำแบ กระดกข้อมือ วันทยหัตถ์ไม่ได้
๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำด้วน
๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำ มีจำนวนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำปกติ
๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงำนไม่ถนัด
- โดยดูจำกกำรทำงำนของมือและเท้ำ มือกำแบ กระดกข้อมือ ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้
/๑.๕.๕ ช่องระหว่าง...

ผนวก ก.
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----------------------------------------๑.๕.๕ ช่องระหว่ำงนิ้วมือหรือนิ้วเท้ำติดกัน
๑.๕.๖ มือหรือเท้ำผิดรูป
- กรณีเดินแบะอย่ำงหนึ่ง และเท้ำแบนไม่มีอุ้งเท้ำ ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง (Rigid type)
๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ
๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้กำรไม่ได้
๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจำกกระดูกหรือกล้ำมเนื้อพิกำร
๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น
- Scoliosis ใช้กำรยืน ก้มตัว ให้ลำตัวขนำนกับพื้น และดูว่ำหลังบิดนูนขึ้นผิดปกติหรือไม่
- กรณีเอกซเรย์ หำกพบ Scoliosis ที่มีมุมมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ๑๕ องศำ ให้ถือว่ำไม่ผ่ำน
๒.๖ เท้ำปุก (CLUB FOOT)
๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)
๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีควำมพิกำรผิดรูป
๒.๙ กล้ำมเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
๓. ผิวหนัง
๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ำรังเกียจแก่ผู้อื่น
- รวมถึงเนื้องอกเล็ก ๆ เป็นปุ่ม ๆ ที่ผิวหนัง (MOLLUSCUM CONTAGIOSUM)
- กรณี แผลเป็น (คีลอยด์) ไฝ ปำน รอยสัก ตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย รวมกันมีขนำด
เกิน ๑๖ ตำรำงเซนติเมตร
๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ
๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้ำ มีขนำดวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ห้ำเซนติเมตรขึ้นไป
๓.๔ คนเผือก
๔. ตา หู คอ จมูก
๔.๑ ตำเหล่จนปรำกฏเห็นได้ชัด
๔.๒ ต้อกระจก
๔.๓ แผลเป็นที่ตำหรือกระจกตำดำขุ่น จนสำมำรถตรวจพบได้ด้วยตำเปล่ำ
๔.๔ ลูกตำสั่น (Nystagmus)
/๔.๕ หนังตาตก...
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----------------------------------------๔.๕
๔.๖
๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๕. ฟัน
๕.๑

หนังตำตก หรือหนังตำม้วนออกนอก หรือหนังตำม้วนเข้ำใน
หนังตำแหว่งจนเสียรูป
หนังตำปิดไม่สนิท
ถุงน้ำตำอักเสบเรื้อรัง
ต้อเนื้องอกเข้ำไปในลูกตำดำเกินกว่ำหนึ่งมิลลิเมตร
ตำโปนจนเห็นได้ชัด
ต้อหิน
ช่องหนังตำ (PALPEBRAL FISSURE) กว้ำงไม่เท่ำกันและควำมกว้ำงต่ำงกันมำก
เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกทั้งหมด
หูหนวกหรือไม่ได้ยินตำมปกติพิกัด
แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสำมของเส้นผ่ำศูนย์กลำง
หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

ฟันผุมำกหลำยซี่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
- ฟันผุตั้งแต่ ๕ ซี่ขึ้นไป
๕.๒ มีรำกฟันเหลืออยู่ในช่องปำกมำกกว่ำสำมซี่
๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่ำห้ำซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอำกำรได้ชัดเจน
๕.๕ กำรขบฟันผิดปกติอย่ำงมำกจนขัดต่อกำรเคี้ยวอำหำรหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้ำเปลี่ยนไป
อย่ำงเห็นได้ชัด
๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๑๐ (หนึ่งร้อยสิบ) ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๔๕ (สี่สิบห้า) ครั้งต่อนาที หรือมี
เอ.วี.บล็อค (AV BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิด เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
๖.๕ หัวใจพิการแต่กาเนิด
๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่
๖.๙ หลอดเลือดดาขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด
/๗. ระบบหายใจ...
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----------------------------------------๗. ระบบหายใจ
๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
๗.๓ มีน้า หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ
๗.๕ โรคหืด
๗.๖ ปอดอักเสบ
- ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ
๘. ระบบทางเดินอาหาร
๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลา
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 หรือส่วนสุดท้ายของลาไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร
๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค
๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้าตาล
๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
๙.๔ ถุงน้าที่ลูกอัณฑะ
๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
๙.๖ กามโรค
๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงฉีดหรือทาสิ่งผิดธรรมชาติที่อวัยวะเพศ
- ให้รวมถึงการฉีดสารน้ามันหรือสารสังเคราะห์อื่นใด เข้าไปในอวัยวะอื่นใดในร่างกาย
๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
- ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว
๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

/๑๐. ระบบจิต...
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----------------------------------------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)
- ให้ใช้การตรวจทางคลินิ กและประวัติการรักษา โดยไม่จาเป็นต้องเจาะ Thyroid Function Test
เว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยันผลการวินิจฉัยด้วยการเจาะ Thyroid Function Test ได้
๑๑.๒ โรคเก๊าท์
๑๑.๓ โรคอ้วนพีจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)
- รวมถึงเต้านมผิดปกติในผู้ชาย (Gynecomastia) และความผิดปกติต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติ
ทางฮอร์โมนทางร่างกาย
๑๑.๔ เบาหวาน
๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)
๑๑.๖ โรคอ้วนพี (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต่สามสิบห้า
กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกาเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING
ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย
- โรคโลหิ ต จาง (Anemia) มี ฮี โมโกลบิ น น้ อ ยกว่ า ๙ g/dl ในผู้ ห ญิ ง และน้ อ ยกว่ า ๑๐ g/dl
ในผู้ชาย หรือ
- ความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือดแดง (CBC) พบความผิดปกติของลักษณะเม็ดเลือดแดง (Abnormal
Red Blood Cell Morphology) ขนาดของเม็ ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า ๖๐ fl ทั้งนี้ ให้อยู่
ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ

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
/๑๑.๙ เนื้องอก...
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แบบบันทึกข้ อมูลบุคคล
เลขประจาตัวสมัคร
เลขประจาตัวประชาชน
1. ผู้สมัครจะต้ องกรอกข้ อมูล
ประกอบใบสมัครด้ วยลายมือ
ของตนเองและลงลายมือชื่อ
ต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่
2. ก่อนยื่นข้ อมูลใบสมัครจะต้ อง
ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง

ข้อมูลประกอบใบสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ สังกัด กองบินตารวจ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน ผู้ดาเนินการคัดเลือก
ตามที่ ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตารวจในสังกัดกองบินตารวจ เมื่อวันที่
ไว้แล้วนั้น
ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลประกอบใบสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของข้าพเจ้า
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตัว
นามสกุล
.
(หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นาหลักฐานมาประกอบ)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
.
๒. ชื่อเล่น ชื่อที่เคยใช้อยู่ก่อนเปลี่ยน (ถ้ามี)
.
๓. สัญชาติปัจจุบัน
สัญชาติเมื่อเกิด
ศาสนา
.
๔. สมัครหลักสูตร / ตาแหน่ง
.
๕. หลักฐานทางทหาร
.
๖. ภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
.
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.
จังหวัด
โทรศัพท์
ภูมิลาเนาที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเลขที่
หมู่ที่
ถนน
.
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.
จังหวัด
โทรศัพท์
หมายเหตุ

๑. ให้กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง ในช่องที่ประสงค์ไม่กรอกข้อมูลให้ขีดเครื่องหมาย ( - )
๒. ในช่องที่ถามว่า เคยหรือไม่เคย ให้กรอกข้อความว่า “เคย” หรือ “ไม่เคย”
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----------------------------------------๗. ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมนี้
รวม
ฉบับ คือ
สาเนาปริญญาบัตร จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบั ตรประจาตัวข้าราชการของบิดา มารดา
สามี หรือ ภรรยา จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาหลักฐานทางทหาร จานวน ๒ ฉบับ
สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น
๘. - บิดา (ผู้ให้กาเนิด)
ชื่อเต็ม
ชื่อสกุล
ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี)
อาชีพ
..
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
.
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
.
เชื้อชาติ
สัญชาติเมื่อเกิด
สัญชาติปัจจุบัน
.
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
(ถ้ามี)
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
..
- มารดา (ผู้ให้กาเนิด)
ชื่อเต็ม
ชื่อสกุล
ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี)
อาชีพ
..
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
.
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
.
เชื้อชาติ
สัญชาติเมื่อเกิด
สัญชาติปัจจุบัน
.
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
(ถ้ามี)
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
..
- ภรรยา หรือสามี
ชื่อเต็ม
ชื่อสกุล
ยังมีชีวิตอยู่/ถึงแก่กรรม
ชื่อเดิม (ถ้ามี)
อาชีพ
..
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
.
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
.
เชื้อชาติ
สัญชาติเมื่อเกิด
สัญชาติปัจจุบัน
.
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
(ถ้ามี)
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
..
จังหวัดที่สมรส
.
การสมรสครั้งก่อนของผู้สมัครและคู่สมรสอีกฝ่าย
.
หย่า เลิกร้าง
.

ผนวก ข.
หน้า ๓ ใน ๗ หน้า
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------๙. ประวัติครอบครัวผู้สมัคร
- พี่น้องร่วมมารดา
(๑) ชื่อ
ตาแหน่ง

นามสกุล

อาชีพ
สถานที่ทางาน
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
(๒) ชื่อ
นามสกุล
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
(๓) ชื่อ
นามสกุล
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
(๔) ชื่อ
นามสกุล
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
(๕) ชื่อ
นามสกุล
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี

เกี่ยวข้องเป็น
อายุ

เกี่ยวข้องเป็น
อายุ

เกี่ยวข้องเป็น
อายุ

เกี่ยวข้องเป็น
อายุ

เกี่ยวข้องเป็น
อายุ

.
.
ปี
.
(ถ้ามี)
.
.
.
ปี
.
(ถ้ามี)
.
.
.
ปี
.
(ถ้ามี)
.
.
.
ปี
.
(ถ้ามี)
.
.
.
ปี
.
(ถ้ามี)
.

ผนวก ข.
หน้า ๔ ใน ๗ หน้า
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------- ญาติ (พี่น้องของบิดาและมารดา)
(๑) ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง

อาชีพ
สถานที่ทางาน
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
(๒) ชื่อ
นามสกุล
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
(๓) ชื่อ
นามสกุล
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
(๔) ชื่อ
นามสกุล
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี
(๕) ชื่อ
นามสกุล
อาชีพ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
สัญชาติ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหา
ถูกดาเนินคดีในท้องที่
ผลคดี

เกี่ยวข้องเป็น
อายุ

เกี่ยวข้องเป็น
อายุ

เกี่ยวข้องเป็น
อายุ

เกี่ยวข้องเป็น
อายุ

เกี่ยวข้องเป็น
อายุ

.
.
ปี
.
(ถ้ามี)
.
.
.
ปี
.
(ถ้ามี)
.
.
.
ปี
.
(ถ้ามี)
.
.
.
ปี
.
(ถ้ามี)
.
.
.
ปี
.
(ถ้ามี)
.

ผนวก ข.
หน้า ๕ ใน ๗ หน้า
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------๑๐. บุคคลที่ติดต่อด้วยเสมอหรือให้การสนับสนุนทางการเงินหรืออื่น ๆ (๓ คน ซึ่งไม่ใช่
ผู้รับรอง ญาติ ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง)
(๑) ชื่อ
นามสกุล
เกี่ยวข้องเป็น
.
อาชีพ
ตาแหน่ง
.
สถานที่ทางาน
อายุ
ปี
(๒) ชื่อ
นามสกุล
เกี่ยวข้องเป็น
.
อาชีพ
ตาแหน่ง
.
สถานที่ทางาน
อายุ
ปี
(๓) ชื่อ
นามสกุล
เกี่ยวข้องเป็น
.
อาชีพ
ตาแหน่ง
.
สถานที่ทางาน
อายุ
ปี
๑๑. สาเร็จการศึกษา
(๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
.
เข้า
ออก
ผลการศึกษา
.
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า โรงเรียน
..
เข้า
ออก
ผลการศึกษา
.
(๓) ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษา
..
เข้า
ออก
ผลการศึกษา
.
(๔) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถานศึกษา
..
เข้า
ออก
ผลการศึกษา
.
(๕) ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สถานศึกษา
..
เข้า
ออก
ผลการศึกษา
.
๑๒. ปัจจุบันประกอบอาชีพ
ตาแหน่ง
.
สถานที่ทางาน
.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.
จังหวัด
โทรศัพท์
.
และได้รับเงินเดือน
บาท
ใครเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา
.
๑๓. ประกอบงานอื่น ๆ
.
สถานที่ทางาน
.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.
จังหวัด
โทรศัพท์
รายได้ (ถ้ามี)
บาท

ผนวก ข.
หน้า ๖ ใน ๗ หน้า
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------๑๔. ประวัติการรับราชการ หรือการทางานที่ผ่านมา (ถ้าเคยรับราชการ หรือทางานมาแล้ว
หลายแห่ง ให้ระบุทุกแห่งตามลาดับก่อนหลัง)
กระทรวง ทบวง กรม
.
ชนิดของงาน
เงินเดือน
.
วัน เดือน ปี ที่เข้ารับราชการหรืองานที่ทา
.
ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
.
เหตุที่ออก
.
๑๕. ความรู้พิเศษหรือความสามารถพิเศษ
.
.
.
๑๖. ถ้าทางานในสานักงานอื่นนอกจากงานราชการเคยถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดในทางงาน
อย่างใดหรือไม่
กี่ครั้ง
เมื่อใด
.
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร
.
๑๗. ถ้ารับราชการเคยถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
เมื่อใด
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร
.
.
๑๘. เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องว่ากระทาผิดอาญาหรือไม่
กี่ครั้ง
.
เรื่องอะไร
เมือ่ ใด
.
ถูกลงโทษหรือไม่อย่างไร
.
(ถ้าหากได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกาหนดโทษหรือโทษอย่างอื่นรวมทั้งฐานละเมิดอานาจศาล
ก็ให้ระบุไว้ด้วย)
๑๙. เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายหรือไม่
.
เมื่อใด
.
เหตุใดจึงไม่ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
.
๒๐. เคยต้องคาพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่
.
เมื่อใด
พ้นคดีแล้วหรือยัง
.
ถ้าพ้นแล้ว เมื่อใด
.
๒๑. เคยถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือไม่
กี่เรื่อง
.
เรื่องอะไร
เมือ่ ใด
.
ศาลพิพากษาอย่างไร
.
.

ผนวก ข.
หน้า ๗ ใน ๗ หน้า
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------------------๒๒. เป็นหรือเคยเป็นหนี้สินผู้ใดจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่
.
๒๓. เคยเสพหรือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทใดหรือไม่
.
ถ้าเคยประเภทใด
.
๒๔. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกในองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรในอดีตบ้างหรือไม่
.
สถานที่ตั้ง
.
ออกจากองค์การหรือสมาคมหรือสโมสรนั้นหรือไม่
เมือ่ ใด
.
เพราะเหตุใด
.
๒๕. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมืองใดหรือไม่
ชื่อพรรคการเมือง
.
สถานที่ตั้ง
.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และมีคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร
(ลงชื่อ)
(

ผู้สมัคร
)

คาเตือน
๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อมูลประกอบใบสมัครพร้อมทั้ง ยื่น
และแสดงหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง ในกรณี “ไม่เคย” หรือ “ไม่มี” ให้เขียนว่า “ไม่เคย”
หรือ “ไม่มี” ห้ามใช้การ “……….” ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับคัดเลือก
หากมีกรณีปลอมหรือใช้หลักฐานปลอม ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่จะถูกดาเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๒) การปกปิดข้อเท็จจริงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๔๘
ในกรณี ที่เคยถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้ องว่ากระทาผิดหรือเคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ของศาลให้ ล งโทษ ตามข้ อ ๑๘ ถึ งข้ อ ๒๑ ให้ ส่ ง หลั ก ฐานพร้อ มใบสมั ค รโดยระบุ ร ายละเอี ย ดให้ ชั ด เจน
แม้ในกรณีที่ผลคดีถึงที่สุดไม่มีความผิดหรือได้มีการล้างมลทินแล้วก็ตาม ก็ขอได้แจ้งไว้ด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าเป็น
กรณีของการปกปิดข้อเท็จจริง ซึ่งจะทาให้ขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๘

ผนวก ค.
ท้ายประกาศ กองบินตารวจ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
-----------------------------------------

หนังสือรับรอง
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

.
.

ข้าพเจ้า

.
ตาแหน่ง
สังกัด
เกี่ยวข้องเป็น
.
ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ
.
เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย พร้อมนี้ได้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

ผู้รับรอง
)
.

หมายเหตุ
๑. ผู้สมั ครต้ องมี ผู้รับรองซึ่ งเป็ นข้ าราชการประจาการ มี ยศตั้งแต่ ร้อยตารวจเอก ร้อ ยเอก เรือ เอก
เรืออากาศเอก ขึ้น ไป ข้าราชการอัยการ ข้ าราชการตุ ล าการ ข้าราชการพลเรือ นประเภททั่วไป
ระดั บ ช านาญงานขึ้ น ไป ประเภทวิ ช าการระดั บ ช านาญการขึ้ น ไป ประเภทอ านวยการหรื อ
ประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป
๒. ที่อยู่ของผู้รับรองที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
.
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
หมายเลขโทรศัพท์
.
-----------------------------------------

เลขประจาตัวคัดเลือก.....………………………………..
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ สังกัด กองบินตารวจ
เรียน ผู้ดาเนินการคัดเลือก

รูปถ่ายขนาด
๑.๕ x ๒ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน)

ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะขอสมัครรับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตารวจ และขอแจ้งประวัติของข้าพเจ้าอันเกี่ยวกับคุณสมบัติและพื้นความรู้เพื่อประกอบ
การพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ยศ ชื่อ ชื่อสกุล (นาย, นาง, นางสาว)
.
เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
.
เชื้อชาติ
สัญชาติ
.
๒. ชื่อเดิม
ชื่อสกุลเดิม
.
๓. เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ.
ปี
เดือน วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๔. ส่วนสูง
ซม. รอบอก (ชาย)
ซม. น้าหนัก.
กก.
๕. วุฒิการศึกษาตรงตามตาแหน่งที่สมัครสอบ ชื่อปริญญาที่ได้รับ
.
สาขาหรือวิชาเอก
สาเร็จจากสถานศึกษาชื่อ
.
ประเทศ
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ภายในวันปิดรับสมัคร
๖. อาชีพปัจจุบัน
สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง
กอง/แผนก

เงินเดือน
โทร

.
.

๗. บัตรประจาตัว (ประชาชน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ) เลขที่
วันหมดอายุ
.
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
รหัสไปรษณีย์
โทร
มือถือ
.
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศลงวันที่
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถนาหลักฐานเอกสารมายืนยัน ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิใด ๆ
ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
ลายมือชื่อ
(

/

/

ผู้สมัคร
)
ลงชื่อ
(
เวลา

/

/

กรรมการรับสมัคร
)
น.

