ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เรื่อง รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประจำปี พ.ศ.2563
---------------------------------ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561
ในข้อ 7 นั้น ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในวาระประจำปี โดยในตำแหน่งระดับ
สารวัตรถึงรองผู้บังคับการให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี
เนื่องจาก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทีจ่ ะแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการลงมา
ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตาม
มติ ค ณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการประชุ ม ครั้งที่ 15/2558 เมื่ อ วัน ที่ 21 กัน ยายน 2558
ที่อนุมัติให้แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เฉพาะระดับตำแหน่ งผู้กำกับการลงมา ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ประกอบกับเพื่อให้ข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการลงมาที่มีความประสงค์
จะขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงขอประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับ การลงมาที่ยังไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติผู้สมัครใจเข้ารับการทดสอบ
- ข้าราชการตำรวจ ระดับผู้กำกับการลงมา
๒. กำหนดการ
๒.๑ ประกาศรับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 8 – 22 กรกฎาคม ๒๕63
๒.2 รับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม ๒๕63
*(ปิดระบบการรับสมัคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.)
๒.๓ สถานที่รับสมัคร
- www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html
2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่ประจำตัวผู้เข้าสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์
(Print) ใบสมัคร
- วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html
/กรณี...

-2- กรณีมีปัญหา/ไม่พบรายชื่อ สามารถติดต่อได้ที่ facebook:imm-riltest1
https://www.facebook.com/groups/immriltest1 ภายในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น และ
ประกาศรายชื่อฯ อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีการแก้ไข
- หากผู้สมัครรายใดไม่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามวันและเวลาดังกล่าว
เมื่อพ้นกำหนดเวลานั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้อีก โดยห้าม
เรียกร้องสิทธิ์การเข้าสอบหรือขอเงินคืนค่าสมัครในภายหลังทุกกรณี
๒.5 วันทดสอบ
- วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 (เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา) ที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง หัวหมาก
- ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้ าห้องสอบเวลา 09.00 นาฬิก า เพื่อให้กรรมการ
คุ ม สอบตรวจสอบเอกสาร หากมาภายหลั ง เวลา 09.50 นาฬิ ก า จะไม่ อ นุ ญ าตให้ เข้ า ห้ อ งสอบ
โดยเด็ดขาด โดยระหว่างการทดสอบการฟังไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และต้องอยู่ในที่
นั่งสอบของตนจนถึงเวลา 12.00 นาฬิกา
๒.6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
- วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://www.immigration.go.th
๓. ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าสมัคร
3.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html และปฏิบัตติ ามขั้นตอน ดังนี้
(1) ศึกษาคำชีแ้ จงวิธีการสมัคร ข้อตกลงและข้อปฏิบัติให้เข้าใจ
(2) เลือกเมนู สมัครทดสอบ โดยพิมพ์ข้อมูลลงในช่องว่าง ให้ถูกต้องครบถ้วน
(3) คลิกยืนยันการสมัคร
3.2 ผู้สมัครชำระค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่าน Application Mobile Banking เท่านัน้ โดย
(1) ผู้สมัครปฏิบัตติ ามข้อ 3.1 (3) หน้าจอจะปรากฏรหัส QR Code เฉพาะบุคคล
(2) ผู้สมัครชำระค่าสมัครด้วยการสแกน QR code ผ่าน Mobile Banking
4. หลักฐานการสมัครที่จะต้องนำมาแสดงในวันทดสอบ หากนำมาไม่ครบตามที่กำหนดถือว่า
ไม่มีสิทธิ์สอบ
4.1 ใบสมัคร (ตามข้อ 2.4) ที่สมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อ ฉบับจริง
4.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป โดยติดที่ใบสมัคร
4.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
5. เนื้อหาการทดสอบ
5.1 คำทักทาย และการสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
5.2 การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
/5.3 ความรู้...

-35.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
5.4 การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
6. ขอบเขตการทดสอบ
6.1 การอ่าน (Reading)
6.2 การฟัง
(Listening)
6.3 การสนทนา (Conversation)
7. เกณฑ์การตัดสิน
7.๑ การตัด สิน ว่าผู้ใดเป็ นผู้ ผ่านการทดสอบ ให้ ถือเกณฑ์ ว่าต้อ งเป็ น ผู้สอบได้ คะแนน
ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
7.๒ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ จะประกาศเรียงตามลำดับตัวอักษรของผู้ผ่าน
การทดสอบ และให้ถือว่าการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
โดยให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศผลสอบ
8. การแต่งกายวันทดสอบ
แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ ผู้หญิงสามารถสวมกางเกงได้
(ห้ามสวมกางเกงยีนส์และกระโปรงสั้น)
9. การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการตำรวจที่จะเข้า
รับการทดสอบ ซึ่งข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการทดสอบจะต้องติดตาม ตรวจสอบ รายละเอียดการรับสมัคร
การทดสอบ และผลการทดสอบด้ว ยตนเอง ตลอดจน จะต้องติด ตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศ
ที่กำหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่
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