


















 

 
ผนวก ก. 

หน้า 1 ใน 2 หน้า 
ท้ายประกาศ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ฉบับลงวันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

---------------------------------- 
เอกสารฉบับจริงและหลักฐาน ต่างๆ ที่ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียน

และให้เข้าสอบ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องน ามาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ตามก าหนด
ช่วงเวลาท้ายประกาศนี้ มีดังน้ี 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนทะเบียนบ้านตามที่ทางราชการ

ออกให ้พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ   
3. ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความ

ระบุ การส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร 
(22 กันยายน พ.ศ.2560) พร้อมส าเนา  จ านวน ๓ ฉบับ 

4. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ และหากเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่ส าเร็จก็ได ้จ านวน ๓ ฉบับ 

5. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนา จ านวน 3 ฉบับ 
6. แบบหนังสือรับรอง  (ให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ายประกาศ 

รับสมัคร) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเอง ตามผนวก ฉ. ท้ายประกาศนี ้จ านวน 1 ฉบับ 
 7. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส าเนา จ านวน ๓ ฉบับ แยกเป็น 

 7.๑ ทหารกองหนุน ให้ใช้สมุดหนังสือส าคัญ (แบบ สด .๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุด
ประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.๘ 
 7.๒ ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร             
ให้ใช้ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.๔๓)  
 ส าหรับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (อายุยังไม่ถึง 20 ปี ในปี พ.ศ.2560 หรือ 
ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทางทหารในปี พ .ศ.2562 ) ให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ สด .๙) ส าหรับทหาร
กองเกินและทหารกองหนุนประเภทท่ี 2 
 7.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
     1) หนังสือส าคัญ (แบบ สด .๘) ที่ใช้ประกอบกับ สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน
ประเภทท่ี ๑ หรือ 
     2) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้ส าเร็จการฝึก วิชา
ทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีหลักฐานประทับวันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการและเลขเครื่องหมาย              
แสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ในหนังสือส าคัญนั้นแล้ว 
 ในกรณีหนังสือประจ าตัวแสดงวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีหลักฐานประทับ               
วันขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจ าการ และเลขเครื่องหมายแสดงว่าได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑               
ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการน าปลดเป็นกองหนุนประเภท
ท่ี ๑ เป็นผู้รับรองว่าอยู่ระหว่างด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ไปแสดงควบคู่กัน 

 
 
 
 



 

 
ผนวก ก. 

หน้า 2 ใน 2 หน้า 
ท้ายประกาศ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ฉบับลงวันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

---------------------------------- 
8. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล ตามผนวก ช . ท้ายประกาศนี้ (เข้าระบบอินเตอร์เน็ตและ 

สั่งพิมพ์แบบฟอร์มท้ายประกาศ ) เขียนรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองทุกข้อ พร้อมลงลายมือชื่อ 
ให้เรียบร้อยก่อนก าหนดวันมายื่นเอกสาร 
 ต้องน าหลักฐานฉบับจริงมา แสดงให้ครบถ้วน ท้ังน้ี ส าเนาหลักฐานทุกฉบับท่ีน ามายื่น
กับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อไว้ ส าหรับเอกสารฉบับ
จริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้า หน้าที่จะไม่รับผิดชอบ  ทั้งน้ี ให้จัดเตรียมเอกสารตามล าดับ เริ่ม
ต้ังแต่ข้อ 1 – 8 และให้รับรอ งส าเนาเอกสารทุกฉบับด้วยตนเอง พร้อมทั้งเขียนข้อมูลที่มุมขวา
ด้านบน ของส าเนาเอกสารทุกฉบับ ดังน้ี 

- ชื่อ – สกุล 
- รหัสประจ าตัวสอบ และสายสอบ (อักษรย่อ พฐ.2,พฐ.3 หรือ พฐ.4) และล าดับที่

สอบได ้
- หมายเลขโทรศัพท์ 

 ส าหรับหลักฐานทุกฉบับท่ีผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของ กองบังคับการ
อ านวยการ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร 

 ผู้สอบผ่านข้อเขียนหากไม่น าหลักฐานไปยื่น ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดหรือ  
ยื่นไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ สมัครสอบตรงตามที่ ประกาศรับสมัคร ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 จริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด จากผู้สอบไม่มายื่น
หลักฐาน ตามวัน เวลาหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็น ผู้ได้รับคัดเลือก หรือผู้ได้รับคัดเลือก
ส ารอง และหากมีการตรวจพบว่ามีการน าเอกสารปลอมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย
จนถึงที่สุด   

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 

     พ.ต.อ. 
( เอกรินทร์  อิทธิวัฒนะ ) 
ผกก.ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ผนวก ข. 

หน้า 1 ใน 2 หน้า 
ท้ายประกาศ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ  ฉบับลงวันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

---------------------------------- 
1. ก าหนดการรายงานตัวยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

1.1 สถานที่รับรายงานตัว  
 ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ สพฐ .ตร . ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ให้มา

รายงานตัว ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 ต้ังแต่เวลา 07.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 
อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ตามวันเวลา และสถานที่
ที่ก าหนดจนเสร็จสิ้นและผู้เข้ารับการรายงานตัวต้อง ปฏิบัติตามระเบียบท้ายประกาศ ส านักงานพิสูจน์
หลักฐานต ารวจ  

1.2 ข้อปฏิบัติในการแต่งกาย (ต้องแต่งกายเรียบร้อยตามสุภาพชน) 
       ผู้ชาย  ต้องสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน, กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 
(ห้ามใส่กางเกงยีนส์, รองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบ) 
   ผู้หญิง สวมเสื้อสีอ่อน และสวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ามใส่กระโปรงยีนส์, รองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบ) 
    1.3 สิ่งที่ต้องเตรียม  
  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน โดยบัตรดังกล่าวต้องเป็นบัตรที่ไม่
หมดอายุ และเอกสารตาม ผนวก ก. 
๒. ก าหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ,การทดสอบ
สุขภาพจิตและการตรวจร่างกาย  
 2.1 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 2.1.1 ก าหนดการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ .ศ.
2560 เวลา 06.00 นาฬิกา 
 2.1.2 สถานที่การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ที่ผ่านการ 
รับรายงานตัวยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมแล้วไปรายงานตัวตามก าหนดการข้อ 2.1.1 เพื่อรับการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการแพทย์จากโรงพยาบาลต ารวจ ณ บริเวณดาดฟ้า                
อาคารอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 2.1.3 การแต่งกาย  
  ให้ผู้เข้ารับการตรวจ สวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นให้เรียบร้อย 
 2.1.4 สิ่งที่ต้องเตรียม  
  บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน โดยบัตรดังกล่าวต้องเป็นบัตร 

ที่ไม่หมดอายุ  
  

/2.3 การตรวจร่างกาย … 
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หน้า 2 ใน 2 หน้า 
ท้ายประกาศ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ  ฉบับลงวันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

---------------------------------- 
๒.2 การตรวจร่างกาย 
 2.2.1. ก าหนดการตรวจร่างกาย วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ .ศ.2560 เวลา 06.00 

นาฬิกา 
 2.2.2 สถานที่ตรวจร่างกาย   
  ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ผ่านการ 

รับรายงานตัวยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมแล้ว ไปรายงานตัวตามก าหนดการข้อ 2.2.1 เพื่อเข้ารับ 
การตรวจร่างกาย โดยคณะกรรมการแพทย์จากโรงพยาบาลต ารวจ ณ บริเวณดาดฟ้า อาคารอ านวยการ 
โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 2.2.3 การแต่งกาย  
  ให้ผู้เข้ารับการตรวจ สวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นให้เรียบร้อย 
 2.2.4 สิ่งที่ต้องเตรียม  
  บัตรประจ าตัวสอบ และ บัตรประจ าตัวประชาชน โดยบัตรดังกล่าวต้องเป็นบัตร 

ที่ไม่หมดอายุ  
 2.3 การทดสอบสุขภาพจิต  
        2.3.1. ก าหนดการทดสอบสุขภาพจิต                   

      วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 07.00 นาฬิกา 
 2.3.2 สถานที่ทดสอบสุขภาพจิต 

  ผู้มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ที่ผ่านขั้นตอนการรับรายงานตัวยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมแล้ว ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบ
สุขภาพจิต โดยคณะกรรมการแพทย์จากโรงพยาบาล ต ารวจ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  

 2.3.3 ข้อปฏิบัติในการแต่งกาย (ต้องแต่งกายเรียบร้อยตามสุภาพชน) 
             ผู้ชาย  ต้องสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน, กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม รองเท้าหนังหุ้ม
ส้นสีด า (ห้ามใส่กางเกงยีนส์, รองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบ) 
            ผู้หญิง สวมเสื้อสีอ่อน และสวมกระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ามใส่กระโปรงยีนส์, รองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบ) 
 2.3.4 สิ่งที่ต้องเตรียม  
   1. ให้ผู้เข้าทดสอบสุขภาพจิตเตรียมดินสอธรรมดา (HB) ยางลบและปากกามาในวัน
ทดสอบ 
   2. บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน โดยบัตรดังกล่าวต้องเป็นบัตร 
ที่ไม่หมดอายุ 

…………………………………………………………………… 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

    พ.ต.อ. 
( เอกรินทร์  อิทธิวัฒนะ ) 
ผกก.ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.  



 

 
ผนวก ค. 

หน้า 1 ใน 2 หน้า 
ท้ายประกาศ ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ  ฉบับลงวันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

---------------------------------- 
ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 

1. ให้ผู้สมัครสอบเข้ารายงานตัวเพื่อรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ,ตรวจร่างกายและทดสอบ
สุขภาพจิต ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ก าหนดไว้ ผู้ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการตรวจตามวัน เวลาที่
ก าหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ 

2. ผู้สมัครสอบต้องช าระเงินจ านวน 1,620 บาท (หนึ่งพันหกร้อยย่ีสิบบาทถ้วน ) ในวันตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ  

3. ก่อนถึงวันก าหนดตรวจ หนึ่งอาทิตย์ ไม่ควรรับประทานเครื่องดื่มชูก าลัง รวมทั้งยาประเภท
ระงับประสาท แก้ไอ แก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลการตรวจที่ผิดปกติได้ 

4. ขณะเข้ารับการตรวจร่างกาย ให้ผู้ส มัครสอบสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้ นให้เรียบร้อย  ไม่ควร
น าสิ่งของที่มีค่าและเครื่องประดับทุกชนิดติดตัวเข้ามาในการตรวจทุกขั้นตอน 

5. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง ญาติหรือผู้ติดตามของผู้สมัครสอบ เข้าไปยังสถานที่ตรวจร่างกายและ
ทดสอบสุขภาพจิต 

6. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสถานที่ตรวจร่างกายและทดสอบ
สุขภาพจิตและไม่อนุญาตให้บันทึกภาพใด ๆ ในระหว่างการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ยกเว้น
คณะอนุกรรมการแพทย์ 

7. ให้ผู้สมัครทุกรายซึ่งต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ศึกษาบัญชีโรคหรืออาการต้องห้ามของการ
เป็นข้าราชการต ารวจซึ่งอยู่ในผนวกแนบท้ายประกาศรับสมัครให้เข้าใจ 

8. ผู้สมัครรายใดมีใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษา ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ ได้ก าหนดให้ตรวจ
ร่างกาย ให้น าใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษา มอบให้คณะแพทย์ในวันที่ได้ก าหนดให้ท าการตรวจ
ร่างกาย 

9. ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ,การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
ให้ครบทุกขั้นตอน 

10. ผู้สมัครสอบซึ่งต้องเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิตให้เตรียมดินสอธรรมดา ยางลบและปากกา 
มาในวันท าการสอบ 

11. กรณีการอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายภายหลังจากการประกาศผลเฉพาะผู้ไม่ผ่านการตรวจ
ร่างกายนั้น เป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์โรงพยาบาลต ารวจ ว่าจะเรียกผู้สมัคร
สอบเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมหรือไม่ 

12. การตรวจร่างกายโดยคณะอนุกรรมการแพทย์โรงพยาบาล ต ารวจ  เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบและถูกต้องตามหลักวิชาการท างแพทย์ อย่าได้หลงเชื่อและยินยอม   
เสียทรัพยแ์ก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านให้ผ่านการตรวจร่างกายได้  

13. สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน โดยบัตรดังกล่าว
ต้องเป็นบัตรที่ไม่หมดอายุ 

 
 

 


























