
หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ในล าดับส ารองบรรจุในต าแหน่งที่ยังไม่ได้ตัวบุคคล 

 

๑. ต ำแหน่งที่ไม่ได้ตัวบุคคล ให้หน่วย หน.สำยวิทยำกำร เป็นหน่วยรับผิดชอบด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้ผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ ในล ำดับส ำรองของสำยวิทยำกำรของตน ที่มีควำมสมัครใจ
จะไปปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ยังไม่ได้ตัวบุคคล เขียนหนังสือยินยอมที่จะประสงค์ไปปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนั้น 
ตำมผนวก ก ที่แนบ หรือกรณีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ ไม่ประสงค์จะไปปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ยังไม่ได้  
ตัวบุคคล ให้เขียนหนังสือสละสิทธิ์ ตำมผนวก ข ที่แนบ 
 ๑.๒ ด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ โดยให้มีกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ จ ำนวน ๓ คน ประกอบด้วย 
ผู้แทน กพ.ทอ., ผู้แทนหน่วย หน.สำยวิทยำกำร และผู้แทนหน่วยเจ้ำของต ำแหน่ง ร่วมเป็น คณก.สอบสัมภำษณ์ 
 ๑.๓ ให้พิจำรณำคะแนน ๕ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบุคลิกลักษณะ, ด้ำนควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่, 
ด้ำนท่วงทีวำจำ, ด้ำนปฏิภำณไหวพริบ และด้ำนควำมรู้ทั่วไป (ด้ำนละ ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน) 
ตำมผนวก ค ที่แนบ และให้น ำผลกำรประเมินสมรรถภำพฯ ของแต่ละบุคคลมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 
ควำมเหมำะสมที่จะได้รับกำรเลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ด้วย 
 ๑.๔ ด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ ในล ำดับส ำรองอันดับ ๑ 
ของแต่ละเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำร เป็นล ำดับแรกก่อน หำกไม่เพียงพอให้สัมภำษณ์ผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ฯ 
ในล ำดับส ำรองอันดับ ๒ เป็นล ำดับถัดไป โดยให้ผู้ที่มีคะแนนสอบสัมภำษณ์สูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ หำกมี
คะแนนสอบสัมภำษณ์เท่ำกัน ให้พิจำรณำผู้ที่มีคะแนนสอบภำควิชำกำรสูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ หำกมี
คะแนนสอบภำควิชำกำรเท่ำกันอีกให้พิจำรณำผู้ที่มีอำยุรำชกำรสูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ใน
ล ำดับส ำรองจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒ เรื่อง กำรสอบคัดเลือก 
น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 

 ๒. กำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ ให้เสร็จสิ้นภำยใน ๒๐ ก.ย.๖๒ และหำกด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่สำมำรถ
สรรหำผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ฯ บรรจุได้ ให้ กพ.ทอ.พิจำรณำผูกพันต ำแหน่งนั้น ๆ ไว้ในปีงบประมำณถัดไป 
โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนเป็นรับจำกก ำลังพลพิเศษได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

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



ผนวก ก 

หนังสือยินยอม 
 

 ตำมท่ีข้ำพเจ้ำ......................................................ต ำแหน่ง.................................................................... 
ได้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ ตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) 
ที ่๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒ เรื่อง กำรสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน 
ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ และข้ำพเจ้ำสอบคัดเลือกได้ล ำดับส ำรองอันดับ............. 
เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร.................................................โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบตัร 
ต ำแหน่ง.........................................................................................................................นั้น 

 ข้ำพเจ้ำขอเรียนให้........................................../ประธำน คณก.ด ำเนนิกำรสอบเลื่อนฐำนะ น.ประทวน 
เป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร.............................................................ทรำบว่ำ 
ข้ำพเจ้ำ..........................................................................................มีควำมประสงค์จะไปปฏิบตัิหน้ำท่ีในต ำแหนง่ 
...............................................................................................ด้วยควำมสมัครใจ และจะบรรจใุนต ำแหนง่จนครบ 
ระยะเวลำเวลำกำรครองยศสูงสุดของต ำแหน่ง 

 ข้ำพเจ้ำขอยืนยันเจตจ ำนงตำมควำมข้ำงต้น จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง.................................................................. 
                                                                                   ................../......................./................... 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง.............................................(นกพ.หน่วย) 
                                                                                   ................../......................./................... 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง  ประธำน คณก.ด ำเนินกำรสอบเลื่อนฐำนะ ฯ 
                                                         เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร........................................................... 
                                                                                   ................../......................./................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ข 
 

หนังสือสละสิทธิ์  
 

 ตำมท่ีข้ำพเจ้ำ......................................................ต ำแหน่ง.................................................. .................. 
ได้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ ตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) 
ที ่๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒ เรื่อง กำรสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน 
ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ และข้ำพเจ้ำสอบคัดเลือกได้ล ำดับส ำรองอันดับ............. 
เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร.................................................โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร 
ต ำแหน่ง.........................................................................................................................นั้น 

 ข้ำพเจ้ำขอเรียนให้........................................../ประธำน คณก.ด ำเนนิกำรสอบเลื่อนฐำนะ น.ประทวน 
เป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร.............................................................ทรำบว่ำ  
ข้ำพเจ้ำ ............................................................... ..........................ขอสละสิทธิ์กำรเข้ำรับกำรคัดเลือก  
น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ 
ในส่วนของต ำแหน่งที่ยังไม่ได้ตัวบุคคล โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ของสำยวิทยำกำรนี้ 

 ข้ำพเจ้ำขอยืนยันเจตจ ำนงตำมควำมข้ำงต้น จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง.................................................................. 
                                                                                   ................../......................./................... 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง.............................................(นกพ.หน่วย) 
                                                                                   ................../......................./................... 

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                   (.............................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง  ประธำน คณก.ด ำเนินกำรสอบเลื่อนฐำนะ ฯ 
                                                         เหล่ำทหำร/จ ำพวกทหำร........................................................... 
                                                                                   ................../......................./................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


