ผนวก ก
ประกอบคำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒
คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้มีสิทธิส์ มัครสอบคัดเลือก
๑. คุณสมบัติ
๑.๑ เป็น น.ประทวน ชั้นยศ พ.อ.อ. (ต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งยศ พ.อ.อ.ภำยใน ๑๙ เม.ย.๖๒
ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดกำรยื่นใบสมัครสอบ สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่ำงรอคำสั่งแต่งตั้งยศเป็น พ.อ.อ. ให้มีสิทธิ์สมัครสอบ
และเมื่อคำสั่งได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งยศเป็น พ.อ.อ.ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้นำมำแสดงต่อคณะกรรมกำร
ของสำยวิทยำกำรของตน แต่หำกคำสั่งแต่งตั้งยศมีผลบังคับหลังวันที่กำหนดให้หมดสิทธิ์ในกำรสอบ)
๑.๒ เป็น น.ประทวน ที่ได้รับกำรบรรจุโดยใช้วิทยฐำนะและคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
๑.๒.๑ เคยเป็นนักเรียนทหำรสอบตกชั้นปีที่ ๓ ของ รร.นนก.หรือ รร.ทหำรอื่น
ที่เทียบเท่ำ และมียศ พ.อ.อ.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
๑.๒.๒ สำเร็จกำรศึกษำจำก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหำรอื่นที่เทียบเท่ำ หรือสำเร็จ
กำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ขึ้นไป และมีเวลำรับรำชกำรเป็น น.ประทวน ไม่น้อยกว่ำ ๘ ปี (ไม่นับ
ระยะเวลำครองยศ พ.อ.อ. แต่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งยศเป็น พ.อ.อ.ภำยในระยะเวลำที่กำหนด)
๑.๒.๓ ส ำเร็จ กำรศึ ก ษำวิช ำชี พ ได้ รับ ประกำศนี ย บั ต รวิช ำพยำบำลผดุ งครรภ์
และอนำมัย หรือประกำศนียบัตรซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำวิชำพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย มีเวลำรับรำชกำรเป็น
น.ประทวน หรือมีเวลำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
๑.๒.๔ มีเวลำรับรำชกำรเป็นทหำรไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ปี และมียศ พ.อ.อ.ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
สำหรับผู้ที่เคยเป็นทหำรกองประจำกำร หรือข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนมำก่อน ให้นำเวลำในขณะที่เป็นทหำร
กองประจำกำร หรือข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนมำรวมด้วย
๑.๒.๕ สำเร็จกำรศึกษำจำก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหำรอื่นที่เทียบเท่ำ ตำมหลักสูตร
๓ ปี ต่อจำกชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ (หลักสูตร นจอ.เหล่ำ พ. ๓ ปี)
๑.๒.๖ ส ำเร็จ กำรศึก ษำได้ร ับ ประกำศนีย บัต รวิช ำกำรศึก ษำชั ้น สูง หรือ
ประกำศนียบัตรซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำวิชำกำรศึกษำชั้นสูง มีเวลำรับรำชกำรเป็น น.ประทวน หรือมีเวลำรับรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนต่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี
กำรนับเวลำรับรำชกำร หรือระยะเวลำที่ครองยศ พ.อ.อ. (นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ำรับรำชกำร
หรือวันที่เลื่อนยศ พ.อ.อ. ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๒ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี เศษปัดทิ้ง)
๑.๓ มี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในควำมชำนำญตั้งแต่ระดับ ๗๐ ขึ้นไปของจำพวกทหำร
ที่สมัครสอบ
๑.๔ มีผลกำรประเมินสมรรถภำพข้ำรำชกำรทหำร ในรอบ เม.ย.๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ - ๓๑ มี.ค.๖๒)
ต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๕
๑.๕ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับกำรเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีกระทำควำมผิด (งดบำเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง
ในระยะเวลำ ๓ ปีย้อนหลัง (ต.ค.๕๙ - เม.ย.๖๒) ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีผู้สมัครสอบได้กระทำควำมผิดก่อน ๑ ต.ค.๖๒
แล้วถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีคำสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งกำรลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับกำรเลื่อน
ชั้นเงินเดือนกรณีกระทำควำมผิด (ถูกงดบำเหน็จรอบ ต.ค.๖๒) แต่ยังไม่ได้ดำเนินกำรออกคำสั่ง ให้ถือว่ำผู้นั้น
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ
๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่ อยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำรหรือสำรองรำชกำร หรือมีกรณี ที่ต้องหำว่ำ
กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถำนหนัก
๑.๗ ไม่เป็น...
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๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้พ้นกำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ. (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย)
๑.๘ มีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง พอที่จะตรำกตรำในกำรฝึกและศึกษำได้ตลอดหลักสูตร
นำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด และจะต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ที่ ทอ.กำหนด
๒. แนวทำงกำรสมัครสอบ ให้สมัครสอบในกรณีใดกรณีหนึ่งเพียงกรณีเดียว ดังนี้
๒.๑ ผู้ที่มี ลชทอ.หลัก ตรงตำม ลชทอ.หน้ำที่ ของตำแหน่งที่ตนเองดำรงอยู่ ในปัจจุบัน
ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.หลัก เท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่น พ.อ.อ.รักชำติ ฯ ตำแหน่ง จนท.กำลังพล ผกพ.
บก.บน.๑ (อัตรำ พ.อ.อ. ลชทอ.หน้ำที่ ๗๓๑๗๐) มี ลชทอ.หลัก ๗๓๑๗๐ ก็ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำร
จำพวกทหำรกำลังพล
๒.๒ ผู้ที่มี ลชทอ.รอง ตรงตำม ลชทอ.หน้ำที่ ของตำแหน่งที่ตนเองดำรงอยู่ ในปัจจุบัน
ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.รอง ตัวอย่ำงเช่น พ.อ.อ.ชำติชำย ฯ ตำแหน่ง จนท.กำลังพล ผกพ.บก.บน.๒
(อัตรำ พ.อ.อ. ลชทอ.หน้ำที่ ๗๓๑๗๐) มี ลชทอ.หลัก ๗๐๑๗๐ และมี ลชทอ.รอง ๗๓๑๗๐ ก็ให้สมัครสอบ
ในสำยวิทยำกำรจำพวกทหำรกำลังพล
๒.๓ กรณี ตำแหน่งที่ ตนเองดำรงอยู่ กำหนด ลชทอ.หน้ำที่ไว้ ๒ เลขหมำย หำกผู้นั้น
มี ลชทอ.หลัก และ ลชทอ.รอง ตรงกับ ลชทอ.หน้ำที่ ของตำแหน่งนั้นทั้ง ๒ เลขหมำย ให้ เลือกสมัครสอบ
ในสำยวิทยำกำรใดสำยวิท ยำกำรหนึ่ง ตำมข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ ได้เพียงสำยวิทยำกำรเดียว ตัวอย่ำงเช่น
พ.อ.อ.สมชำติ ฯ ตำแหน่ง เสมียน ผธก.กพ.ทอ.(อัตรำ พ.อ.อ. ลชทอ.หน้ำที่ ๗๐๑๗๐, ๗๓๑๗๐) มีทั้ง ลชทอ.หลัก
๗๐๑๗๐ และ ลชทอ.รอง ๗๓๑๗๐ ก็ให้เลือกสมัครสอบในสำยวิทยำกำรจำพวกทหำรสำรบรรณ หรือจำพวกทหำร
กำลังพล ได้เพียงสำยวิทยำกำรเดียวเท่ำนั้น
๒.๔ ผู้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.หลัก เท่ำนั้น
ยกเว้นกรณีมีคำสั่ง ทอ. หรือคำสั่ง นขต.ทอ.ให้ปฏิบัติงำนในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.รอง ให้สมัครสอบ ดังนี้
๒.๔.๑ มี ลชทอ.รอง ไม่ถึงระดับ ๗๐ ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.หลัก
๒.๔.๒ มี ลชทอ.รอง ตั้งแต่ระดับ ๗๐ ขึ้นไป ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรของ
ลชทอ.รอง
๒.๕ ผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ได้กำหนด ลชทอ.หน้ำที่ไว้ ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดของผู้สมัครสอบ
เป็นผู้พิจำรณำในเบื้องต้นว่ำตำแหน่งนั้นอยู่กับสำยวิทยำกำรใด โดยดูจำกลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และ/หรือเทียบเคียง
กับตำแหน่งที่มีชื่อเรียกใกล้เคียงกันในตำแหน่งที่สูงหรือต่ำกว่ำตำแหน่งนั้นตำมโครงสร้ำงอัตรำ ทอ.๕๒ เป็นกรอบ
กำรพิ จ ำรณำ ส ำหรับ ในส่ วนของต ำแหน่ งที่ ไม่ ส ำมำรถก ำหนดสำยงำนได้ จ ำกลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ (เช่ น
ตำแหน่ง จนท.บริกำร ผบ.ทอ.เป็นต้น) ให้ใช้ ลชทอ.หลัก ในกำรสมัครสอบ แล้วเสนอให้หน่วย หน.สำยวิทยำกำร
ซึ่งรับผิดชอบจำพวกทหำรในสำยวิทยำกำรนั้น ๆ เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรสมัครสอบคัดเลือก
ทั้งนี้หน่วย หน.สำยวิทยำกำร ดังกล่ำวจะต้องรวบรวมใบสมัครของผู้ผ่ำนกำรสอบภำควิชำกำรให้ กพ.ทอ.
ตรวจสอบควำมถูกต้องต่อไปอีกครั้งหนึ่ง
๒.๖ กำรกำหนดแนวทำงตำมข้อ ๒.๑ - ๒.๔ ให้ยกเว้น ดังนี้
๒.๖.๑ สำยวิทยำกำรที่มี ลชทอ.ของ น.ประทวน ซึ่งกำหนดไว้หลำยสำขำจำพวกทหำร
เมื่อเป็นระดับ น.สัญญำบัตร ชั้นต้น (ร.ต. - ร.อ.) รวมเหลือเพียงสำขำจำพวกทหำรเดียว ให้ น.ประทวน ในสำยวิทยำกำร
ดังกล่ำว สำมำรถสมัครสอบในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบได้ ตัวอย่ำงเช่น พ.อ.อ.สมชำย ฯ มี ลชทอ.หลัก
๔๓๑๗๐ หำกดำรงตำแหน่งในสำยวิทยำกำรจำพวกทหำรช่ำงอำกำศ (๔๓๑xx, ๔๓๒xx, ๔๓๓xx และ ๔๓๔xx)
ก็ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรจำพวกทหำรช่ำงอำกำศ ลชทอ.หน้ำที่ ๔๓๑๓ ได้ ทั้งนี้สำยวิทยำกำรที่มีลักษณะ
ดังกล่ำว มีดังนี้
จำพวกทหำร ...
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จำพวกทหำร
สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์
ช่ำงอำกำศ

ลชทอ.(น.ประทวน)
๓๐๑๗๐, ๓๐๑๙๐, ๓๐๒๗๐, ๓๐๒๙๐
๔๓๑๗๐, ๔๓๑๙๐, ๔๓๒๗๐, ๔๓๒๙๐,
๔๓๓๗๐, ๔๓๓๙๐, ๔๓๔๗๐, ๔๓๔๙๐

สำมำรถสมัครสอบได้ใน ลชทอ.
(น.สัญญำบัตร อัตรำ ร.ท. - ร.อ.)
๓๐๑๓
๔๓๑๓

๒.๖.๒ กรณี สำยวิท ยำกำรที่ มี ลชทอ.ของ น.ประทวน ปรับ เปลี่ ยนไปเมื่ อเป็ น
น.สัญญำบัตร แต่ยังเป็นจำพวกทหำรเดียวกัน ให้ น.ประทวน ในสำยวิทยำกำรดังกล่ำว สำมำรถสมัครสอบ
ในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบได้ ทั้งนี้ สำยวิทยำกำรที่มีลักษณะดังกล่ำว มีดังนี้
จำพวกทหำร
บริกำรแพทย์
เวชศำสตร์กำรบิน

ลชทอ.(น.ประทวน)
๙๐๑๗๐
๙๙๑๗๐

สำมำรถสมัครสอบได้ใน ลชทอ.
(น.สัญญำบัตร อัตรำ ร.ท. - ร.อ.)
๙๐๒๓, ๙๐๓๓
๙๙๒๓

๒.๖.๓ กรณี น.ประทวน ที่ต้องปรับเปลี่ยน ลชทอ. ให้สอดคล้องกับระเบียบ ทอ.
ว่ำด้วยกำรแยกประเภทกำลังพลกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๖๑ (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรดำเนินกำรของหน่วย)
หำกปรับเปลี่ยนไม่ทัน อนุโลมให้ใช้ ลชทอ.เดิม สมัครสอบได้ในตำแหน่ง ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบ ซึ่งจะต้อง
ปรับแก้ไข อฉก.ทอ.๕๒ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ทอ.ฯ ดังกล่ำว ตำมผนวก ก - ๕ และ ก - ๖ (อฉก.ทอ.๕๒
อยู่ระหว่ำงขออนุมัติปรับแก้ไข ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน มี.ค.๖๒) หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่ำว
ตำมตำรำงดังนี้
จำพวกทหำร
สรรพำวุธ
ขนส่ง
พลำธิกำร (เฉพำะ
งำนด้ำนจัดหำ)

ลชทอ.(น.ประทวน)
๓๒๑๗๐, ๓๒๑๙๐, ๓๒๒๗๐, ๓๒๒๙๐
(ปัจจุบัน ๓๒๒xx ถูกยกเลิก)
๖๐๑๗๐, ๖๐๒๗๐, ๔๗๑๗๐, ๔๗๑๙๐
(ปัจจุบัน ๖๐๒xx และ ๔๗xxx ถูกยกเลิก)

๖๒๑๗๐ (เฉพำะงำนด้ำนจัดหำ ได้ถูก
ปรับเปลี่ยนให้เป็นเหล่ำ พด. ลชทอ.หน้ำที่
๖๔xxx)
สำรบรรณ
๗๐๑๗๐, ๗๐๒๗๐ (ปัจจุบัน ๗๐๒xx
ถูกยกเลิก)
กำรศึกษำและกำรฝึก ๗๕๑๗๐, ๗๕๒๗๐ (ปัจจุบัน ๗๕๒xx
ถูกยกเลิก)
ดุริยำงค์
๗๖๑๗๐, ๗๖๑๙๐, ๗๖๒๗๐ (ปัจจุบัน
๗๖๒xx ถูกยกเลิก)
พยำบำล
๙๗๑๗๐ (ปัจจุบันถูกยกเลิก)

สำมำรถสมัครสอบได้ใน ลชทอ.หน้ำที่
(น.สัญญำบัตร อัตรำ ร.ท. - ร.อ.)
๓๒๑๓
๖๐๑๓
๖๔๑๓
๗๐๑๓
๗๕๑๓
๗๖๑๓
๙๐๒๓, ๙๐๓๓, ๙๗๑๓
๒.๗ กรณีตำแหน่ง...

ก-๔
๒.๗ กรณี ตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบ ซึ่งไม่ได้กำหนด ลชทอ.หน้ำที่ไว้ จำนวน
๑๔ อัตรำ กำหนดให้ผู้ที่มี ลชทอ.(หลักหรือรอง) ตำมผนวก ก - ๗ มีสิทธิ์สมัครสอบได้เท่ำนั้น ทั้งนี้ผู้สมัครสอบ
จะต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ ๑ และเป็นไปตำมแนวทำงในข้อ ๒.๑ - ๒.๔ และ ๒.๖
๓. ข้อกำหนดอื่น ๆ
๓.๑ ผู้สมัครที่ มีข้อผูกพันในกำรศึกษำหรือดูงำน ให้มีสิทธิ์ สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยมี
เงื่อนไขว่ำ หำกผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตำมระยะเวลำที่ กพ.ทอ.กำหนด กรณีที่
ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำได้ ให้ถือว่ำสละสิทธิ์ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในลำดับสำรองเข้ำทดแทนต่อไป
๓.๒ ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน หำกพบว่ำตั้งครรภ์อยู่และไม่สำมำรถจะเข้ำรับ
กำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ.ภำยในปีงบประมำณที่สอบได้ให้คงสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรศึกษำฯ ไว้ และจะจัดให้
เข้ำรับกำรศึกษำในปีงบประมำณถัดไปทดแทน แต่จะต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์
ที่ ทอ.กำหนด และกำรคงสิทธิน์ ี้ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
๓.๓ ผู้ ที่ สอบผ่ ำนกำรเลื่ อนฐำนะเป็ น น.สั ญญำบั ตร จะต้ องบรรจุ ในต ำแหน่ งที่ ได้ อนุ มั ติ
จนครบระยะเวลำกำรครองยศสูงสุดของตำแหน่งนั้น โดยจะไม่พิจำรณำปรับย้ำยในทุกกรณี (ยกเว้นกำรย้ำย
ประจำหน่วย หรือสำรองรำชกำรกรณีมีควำมผิด หรือกรณีย้ำยดำรงตำแหน่งตรงหน้ำที่สูงขึ้นเท่ำนั้น เพื่อแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนกำลังพลของหน่วย เช่น รอง หน.มว.ดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ำยอำคำร แผนกช่ำงโยธำ บน.๔๑ (อัตรำ ร.ท.)
ย้ำยขึ้นดำรงตำแหน่ง หน.มว.ดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ำยอำคำร แผนกช่ำงโยธำ บน.๔๑ (อัตรำ ร.อ.)) กรณีมีควำมจำเป็น
เฉพำะรำยบุคคลอย่ำงยิ่ง หน่วย หน.สำยวิทยำกำร จะต้องย้ำยกำลังพลชั้นยศเดียวกันมำบรรจุทดแทน โดยผู้มำบรรจุ
ทดแทนจะต้องครองตำแหน่งจนครบระยะเวลำกำรครองยศสูงสุดของตำแหน่งนั้น ๆ ทั้งนี้กำรปรับย้ำยจะต้องเสนอ
กพ.ทอ.พิจำรณำควำมเหมำะสมและกำรใช้ประโยชน์กำลังพลให้คุ้มค่ำเป็นกรณี ๆ ไป
๓.๔ ผู้ที่สอบผ่ำนกำรเลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร หำกมีคุณวุฒิปริญญำจะไม่สำมำรถ
นำคุณวุฒิปริญญำนั้น มำใช้สิทธิ์ในกำรขอบรรจุและแต่งตั้งยศเป็น น.สัญญำบัตร โดยไม่ต้องเข้ำรับกำรอบรม
หลั ก สู ต รนำยทหำรชั้ น ผู้ บั งคั บ หมวด หรือ ท ำหน้ ำที่ ในต ำแหน่ ง น.สั ญ ญำบั ต ร ได้ ทั้ งนี้ เป็ น ไปตำมอนุ มั ติ
ผบ.ทอ.เมื่ อ ๑๕ พ.ย.๔๕ ท้ ำ ยหนั งสื อ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๕๖๘๒ ลง ๑๑ พ.ย.๔๕ และให้ ถื อ เป็ น
น.สัญญำบัตร ประเภทที่ ๓
๓.๕ ให้มีคะแนนเพิ่มพิเศษ โดยให้เพิ่มเมื่อมีคะแนนภำควิชำกำรไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ดังนี้
ลำดับ
๑
๒

คุณสมบัติ
สังกัดในหน่วยที่ตั้งจังหวัดเดียวกับตำแหน่งที่มีควำมประสงค์สมัคร
สอบคัดเลือก (ยกเว้น กรม ตอ.รอ.อย.ให้ถือว่ำตั้งอยู่ กทม.)
เกณฑ์อำยุรับรำชกำร
ตั้งแต่ ๓๑ ปี ขึน้ ไป
(นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ำรับรำชกำร
๒๗ - ๓๐ ปี
ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๒ โดยคิด ๓๖๕ วัน
๒๓ - ๒๖ ปี
เป็น ๑ ปี เศษปัดทิ้ง)
๑๙ - ๒๒ ปี
๑๕ - ๑๘ ปี

คะแนนเพิ่มพิเศษ
ภำควิชำกำร (คะแนน)
๕
๕
๔
๓
๒
๑

ก-๕
ตำแหน่งที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรแยกประเภทกำลังพลกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๖๑
เหล่ำทหำร/
จำพวกทหำร

สังกัด

ขส.

ขส.ทอ.

ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.

ตำแหน่ง

รองหัวหน้ำหมวดรถบรรทุกทำงยุทธกำร ๒ ฝ่ำยรถบรรทุกทำงยุทธกำร
แผนกรถบรรทุก กพน.ขส.ทอ.
ขส.ทอ. รองหัวหน้ำหมวดซ่อมบำรุง แผนกรถโดยสำร กพน.ขส.ทอ.
ขส.ทอ. นำยทหำรควบคุมพัสดุ ฝ่ำยควบคุมพัสดุและสถิติวิเครำะห์
แผนกจัดดำเนินงำน กรง.ขส.ทอ.
ขส.ทอ. รองหัวหน้ำหมวดซ่อมตัวรถ ๒ ฝ่ำยซ่อมตัวรถ แผนกซ่อมตัวรถ กรง.ขส.ทอ.
ขส.ทอ. รองหัวหน้ำหมวดบริกำรยำนพำหนะ ฝ่ำยบริกำรยำนพำหนะ แผนกซ่อมบำรุง
กรง.ขส.ทอ.
ขส.ทอ. รองหัวหน้ำหมวดช่ำงสี ฝ่ำยปรับปรุงสภำพรถยนต์ แผนกเครื่องมือกล
และตกแต่ง กรง.ขส.ทอ.
ขส.ทอ. นำยทหำรควบคุมกำรซ่อม ฝ่ำยซ่อมอุปกรณ์พิเศษ แผนกซ่อมยำนพำหนะ
กิจกำรพิเศษ กรง.ขส.ทอ.
คปอ. นำยทหำรขนส่ง ฝ่ำยบริกำร สถำนีรำยงำน ๒ ศปอ.คปอ.
คปอ. นำยทหำรขนส่ง ฝ่ำยบริกำร สถำนีรำยงำน ๔ ศปอ.คปอ.
บน.๒๓ นำยทหำรขนส่ง ฝ่ำยพำหนะ แผนกขนส่ง บน.๒๓
บน.๕ นำยทหำรขนส่ง ฝ่ำยพำหนะ แผนกขนส่ง บน.๕
บน.๕๖ รองหัวหน้ำหมวดขนส่ง แผนกขนส่ง บน.๕๖
บน.๗ รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน กองพันทหำรอำกำศโยธิน บน.๗
บน.๗ รองหัวหน้ำหมวดซ่อมบำรุง แผนกขนส่ง บน.๗
ยศ.ทอ. รองหัวหน้ำฝ่ำยขนส่ง แผนกบริกำร กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ.
สน.ผบ.ดม. หัวหน้ำหมวดขนส่ง ฝ่ำยสนับสนุน เรือนจำทหำรอำกำศ สน.ผบ.ดม.
อย.
รองผู้บังคับหมวดขนส่ง กองร้อยสนับสนุน กองพันทหำรอำกำศโยธิน ๓
กรม ทย.รอ.อย.

ลชทอ.หน้ำที่

อัตรำ จำนวน

จะถูกปรับเปลี่ยนเป็น
เหล่ำทหำร/ ลชทอ.หน้ำที่
จำพวกทหำร
ขส.
๖๐๑๓

๖๐๒๓

ร.อ.

๑

๔๗๑๓
๔๗๑๓

ร.อ.
ร.อ.

๑
๑

ขส.
ขส.

๖๐๑๓
๖๐๑๓

๔๗๑๓
๔๗๑๓

ร.อ.
ร.อ.

๑
๑

ขส.
ขส.

๖๐๑๓
๖๐๑๓

๔๗๑๓

ร.อ.

๑

ขส.

๖๐๑๓

๔๗๑๓

ร.อ.

๑

ขส.

๖๐๑๓

๖๐๒๓
๖๐๒๓
๖๐๒๓
๖๐๒๓
๖๐๒๓ , ๖๐๑๓
๔๗๑๓, ๖๐๒๓
๔๗๑๓
๖๐๒๓, ๔๗๑๓
๖๐๒๓
๖๐๒๓

ร.อ.
ร.อ.
ร.ท.
ร.ท.
ร.ท.
ร.ท.
ร.ท.
ร.อ.
ร.อ.
ร.ท.

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.
ขส.

๖๐๑๓
๖๐๑๓
๖๐๑๓
๖๐๑๓
๖๐๑๓
๖๐๑๓
๖๐๑๓
๖๐๑๓
๖๐๑๓
๖๐๑๓

ก-๖
เหล่ำทหำร/
จำพวกทหำร
พธ.
พธ.
พธ.
พธ.
พธ.
พธ.
พด.

สังกัด

ตำแหน่ง

บน.๔๑ รองหัวหน้ำหมวดจัดหำ บก.บน.๔๑
รร.กำรบิน รองหัวหน้ำฝ่ำยจัดหำ กรก.รร.กำรบิน
ชอ.
รองหัวหน้ำหมวดตรวจสัญญำ ฝ่ำยตรวจหลักฐำนและสัญญำ แผนกจัดหำ
กพอ.ชอ.
สอ.ทอ. นำยทหำรตรวจหลักฐำนสัญญำ ฝ่ำยตรวจหลักฐำนสัญญำ แผนกจัดหำ
กพส.สอ.ทอ.
พอ.
นำยทหำรจัดหำ แผนกส่งกำลัง กรก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
พอ.
นำยทหำรจัดหำ แผนกจัดหำ กวภ.พอ.
พธ.ทอ. นำยทหำรจัดหำ ฝ่ำยจัดหำ แผนกจัดหำ กพพ.พธ.ทอ.
(เมื่อโครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรทำงอวกำศ ทอ.แล้วเสร็จ ให้ปรับย้ำยไปดำรง
ตำแหน่ง นำยทหำรจัดหำ ศูนย์ปฏิบัติกำรทำงอวกำศ ทอ.(อัตรำ ร.อ.))

จะถูกปรับเปลี่ยนเป็น
เหล่ำทหำร/
ลชทอ.
จำพวกทหำร หน้ำที่
พด.
๖๔๑๓
พด.
๖๔๑๓
พด.
๖๔๑๓

ลชทอ.หน้ำที่

อัตรำ

จำนวน

๖๒๑๓
๖๒๑๓
๖๒๑๓

ร.ท.
ร.อ.
ร.ท.

๑
๑
๑

๖๒๑๓

ร.ท.

๑

พด.

๖๔๑๓

๖๒๑๓
๖๒๑๓
๖๒๑๓

ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.

๑
๑
๑

พด.
พด.
พด.

๖๔๑๓
๖๔๑๓
๖๔๑๓

หมำยเหตุ
- น.ประทวน เหล่ำ ขส. ที่ถูกปรับเปลี่ยน ลชทอ.จำก ๖๐๒xx และ ๔๗๑xx นอกจำกจะสำมำรถสมัครสอบฯ ในตำแหน่งตำมตำรำงนี้แล้ว สำมำรถสมัครสอบฯ ในทุกตำแหน่ง
ของเหล่ำ ขส.ได้ด้วย
- น.ประทวน เหล่ำ พธ.(เฉพำะงำนด้ำนจัดหำ) นอกจำกจะสำมำรถสมัครสอบฯ ในตำแหน่งตำมตำรำงนี้แล้ว สำมำรถสมัครสอบฯ ในทุกตำแหน่งของเหล่ำ พด.ได้ด้วย

ก-๗
คุณสมบัติผทู้ ี่จะสมัครสอบในตำแหน่งที่ไม่ได้กำหนด ลชทอ.หน้ำที่
เหล่ำทหำร/
จำพวกทหำร

สังกัด

กบ.
ขว.
ขว.
ชย.
ชอ.

พอ.
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ก-๘
กำหนดเวลำกำรดำเนินกำรของหน่วยเกี่ยวข้อง
๑. ให้ส่วนรำชกำรซึ่งควบคุมเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำรในแต่ละสำยวิทยำกำร ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ น.ประทวน สอบเลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกในสำยวิทยำกำรของตน
แล้วส่งสำเนำคำสั่งให้ กพ.ทอ.ภำยใน ๑๙ เม.ย.๖๒ ซึ่ง คณก.ฯ จะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่ำ ๗ คน ประกอบด้วย
๑.๑ หน.ส่วนรำชกำร ที่เป็นสำยวิทยำกำร
เป็นประธำนกรรมกำร
๑.๒ รอง หน.ส่วนรำชกำร ที่เป็นสำยวิทยำกำร เป็นรองประธำนกรรมกำร
๑.๓ เสธ., รอง เสธ. หรือ หน.นขต.ส่วนรำชกำร เป็นกรรมกำร
ที่เกี่ยวข้องของสำยวิทยำกำร
๑.๔ หน.นขต.ส่วนรำชกำร ที่รับผิดชอบกำรบริหำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
กำลังพลของสำยวิทยำกำรของตน
(เช่น ผอ.กวก.ฯ, หน.ผบพ.ฯ)
๒. คณะกรรมกำรฯ ตำมข้อ ๑ มีหน้ำที่ดังนี้
๒.๑ วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับดูแล และดำเนินกำรสอบเลื่อนฐำนะ น.ประทวน
เป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๓ โควตำ น.ประทวน ทำหน้ำที่ฯ ตำมจำนวนที่ ผบ.ทอ.อนุมัติไว้ รวมทั้งพิจำรณำ
กำหนดรำยละเอียดกำรปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตำมควำมจำเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในคำสั่งนี้
๒.๒ ประธำนกรรมกำรในแต่ละเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำร มี อำนำจในกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรฯ หรือเจ้ำหน้ำที่ทำงำนเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
๓. กำรสมัครสอบ
๓.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ที่มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
กำรสอบคัดเลือก ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ ด้วยตนเองผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นถึง หน.นขต.ทอ.
ภำยใน ๑๙ เม.ย.๖๒ โดยระบุตำแหน่งที่ต้องกำรสมัครสอบ (ที่ ผบ.ทอ.ได้อนุมัติ) ลงในใบสมัครสอบตำมลำดับ
ควำมต้องกำรจำนวนไม่เกิน ๒ ตำแหน่ง
๓.๒ ให้สมัครสอบได้เพียงเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำรในสำยวิทยำกำรเดียว หำกมีปัญหำ
ในกำรสมัครสอบภำยในเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำรในสำยวิทยำกำรใด ให้ประสำนกำรปฏิบัติกับ กพ.ทอ.โดยตรง
๓.๓ ข้ำรำชกำร ทอ. ที่ส่งไปช่วยปฏิบัติรำชกำรนอกหน่วย เช่น กอ.รมน., นทพ. เป็นต้น
แต่ยังคงสังกัดอยู่ใน ทอ. คงให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับข้ำรำชกำร ทอ. ที่ปฏิบัติงำนอยู่ใน ทอ. โดยให้ยื่น
ใบสมัครพร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ ที่หน่วยต้นสังกัดปกติ แต่ไม่สำมำรถใช้ตำแหน่งที่ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรนั้น มำสมัคร
สอบเลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ได้
๓.๔ ให้ นขต.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนกำรสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง (หำกมี
ปัญหำข้อขัดข้อง ให้ประสำน กพ.ทอ.โดยตรง เช่น ผู้สมัครมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ไม่ตรงกับ ลชทอ.หน้ำที่
ของตำแหน่งที่ตนเองดำรงอยู่ หรือไม่สำมำรถกำหนดสำยวิทยำกำรได้ ตำมผนวก ก - ๒ แนวทำงกำรสมัครสอบ
ข้อ ๒.๕ เป็นต้น) แล้วแยกใบสมัครฯ ของผู้สมัครเสนอไปยังหน่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ซึ่งควบคุมเหล่ำทหำร
หรือจำพวกทหำรของแต่ละสำยวิทยำกำร ภำยใน ๑ พ.ค.๖๒ ทั้งนี้ เมื่อ นขต.ทอ.ส่งใบสมัครฯ ไปยังหน่วย
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ซึ่งควบคุมเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำรของแต่ละสำยวิทยำกำรแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยน
เหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำร หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตนสมัครสอบไว้แล้วไม่ได้ และหำกผู้ใดที่มิได้ยื่นใบสมัครฯ
จะอ้ำงเหตุผลควำมจำเป็นใด ๆ เพื่อขอยื่นรำยงำนสมัครเพิ่มเติมอีกไม่ได้เช่นกัน (เว้นในกรณีที่ คณก.สอบคัดเลือก
ในแต่ละสำยวิทยำกำรตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ กำรสมัครนั้นไม่ถูกต้องตำมเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำรในสำยวิทยำกำร
ของตน จึงจะให้ผู้สมัครยื่นรำยงำนขอเปลี่ยนเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำร หรือตำแหน่งที่ตนสมัครสอบได้)
๓.๕ ให้ คณก.สอบ...

ก-๙
๓.๕ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำน
กำรสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรำยละเอียดอื่น ๆ
ภำยใน ๑๕ พ.ค.๖๒ หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ ผู้ใดสมัครไม่ถูกต้องในเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำรในสำยวิทยำกำร
ของตน ให้รีบแจ้งให้ผู้สมัครและหน่วยต้นสังกัดของผู้สมัครทรำบโดยด่วน
ทั้งนี้ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร แบ่งกลุ่มผู้สมัครแยกตำมตำแหน่ง
ที่สมัครสอบคัดเลือก โดยยึดถือควำมต้องกำรตำแหน่งลำดับที่ ๑ เป็นหลัก และสงวนสิทธิ์ไม่แสดงจำนวนผู้สมัคร
ในแต่ละตำแหน่งนั้น เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมต่อผู้สมัครสอบทุกคน
๓.๖ หำกคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือหลักฐำนที่ผู้สมัครเขียนลงในใบสมัครครั้งนี้ ปรำกฏ
ในภำยหลังว่ำ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง กพ.ทอ.จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้ำรับกำรศึกษำ หรือระงับ
กำรเลื่ อ นฐำนะเป็ น น.สั ญ ญำบั ต ร ได้ และหำกสอบสวนได้ ว่ ำมี เจตนำไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ ท ำให้ ผู้ อื่ น ต้ อ งเสี ย สิ ท ธิ์
จะได้รับกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป
๔. กำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ให้ดำเนินกำรดังนี้
๔.๑ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ให้เสร็จสิ้น
ภำยใน ๒๗ พ.ค.๖๒
๔.๒ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำรพิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรสอบ
คัดเลือก วิชำที่จะสอบ วิธีกำรทดสอบ รวมทั้งกำหนดคะแนนของแต่ละวิชำในสำยวิทยำกำรที่ตนรับผิดชอบได้
ตำมควำมเหมำะสม
๔.๓ หำก คณก.สอบคัดเลือกในสำยวิทยำกำรใด มีควำมประสงค์จะให้ คณก.สอบคัดเลือก
ในสำยวิทยำกำรอื่น ทำกำรสอบคัดเลือกผู้สมัครในเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำรในสำยวิทยำกำรที่ตนควบคุมอยู่
ก็สำมำรถกระทำได้ โดยให้ติดต่อประสำนและทำควำมตกลงกันก่อน
๔.๔ ผู้ที่ถือว่ำสอบผ่ำนกำรคัดเลือกขั้นที่ ๑ จะต้องมีผลคะแนนกำรสอบภำควิชำกำร
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๔.๕ กำรคิดคะแนนสอบขั้นที่ ๑ ให้ดำเนินกำรดังนี้
๔.๕.๑ คะแนนสอบภำควิชำกำร ให้ปรับเป็นคะแนนเต็ม = ๑๐๐ คะแนน
๔.๕.๒ คะแนนเพิ่มพิ เศษ รวมกันไม่เกิน ๑๐ คะแนน (โดยต้องเป็นผู้สอบผ่ำน
ภำควิชำกำรไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐)
๔.๕.๓ ผลรวมคะแนนสอบขั้นที่ ๑ (คะแนนสอบภำควิชำกำร + คะแนนเพิ่มพิเศษ)
ต้องไม่เกิน ๑๑๐ คะแนน
ตัวอย่ำงเช่น
- คะแนนสอบภำควิชำกำร (คะแนนเต็ม) = ๒๐๐ คะแนน, คะแนนที่สอบได้
= ๑๔๐ คะแนน
- ได้คะแนนเพิ่มพิเศษรวมกัน = ๑๐ คะแนน
- ผลรวมคะแนนสอบขั้นที่ ๑ (คะแนนสอบภำควิชำกำรที่ สอบได้รวมกั บ
คะแนนเพิ่มพิเศษ) = (๑๔๐ X ๑๐๐) + ๑๐ = ๗๐ + ๑๐= ๘๐ คะแนน
๒๐๐
๔.๖ กำรจัดลำดับ...

ก - ๑๐
๔.๖ กำรจัดลำดับผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ให้ดำเนินกำรดังนี้
๔.๖.๑ นำผลรวมคะแนนสอบขั้นที่ ๑ ตำมข้อ ๔.๕.๓ มำจัดเรียงลำดับจำกมำก
ไปหำน้อย ผู้ที่มีคะแนนสูงอันดับ ๑ - ๓ ของตำแหน่งที่เลือกเป็นลำดับที่ ๑ ถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๑ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภำษณ์ และทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย) ในกรณีที่มีผลรวม
คะแนนสอบขั้นที่ ๑ เท่ำกัน ให้ผู้ที่มีคะแนนสอบภำควิชำกำรมำกกว่ำได้รับกำรพิจำรณำก่อนเป็นลำดับแรก หำกมี
คะแนนสอบภำควิชำกำรเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่สังกัดในหน่วยที่ตั้งจังหวัดเดียวกับตำแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นลำดับถัดไป และหำกยังคงเป็นผู้ที่สังกัดในหน่วยที่ตั้งจังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ที่มี อำยุรับรำชกำรมำกกว่ำ
ได้รับกำรพิจำรณำก่อนผู้มีอำยุรับรำชกำรน้อยกว่ำเป็นลำดับต่อไป
๔.๖.๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ หรือมีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๑ ไม่ครบตำมจำนวน (๓ คน) ที่กำหนดในข้อ ๔.๖.๑ ให้พิจำรณำผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกจำกจำนวน
ผู้ที่เลือกตำแหน่งนั้นเป็นลำดับที่ ๒ ให้ครบตำมจำนวน โดยจะต้องตรวจสอบและปรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ตำมสิทธิ์
ที่ได้รับให้ถูกต้องก่อนนำมำจัดเรียงตำมลำดับคะแนน
๔.๗ เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร รวบรวมผลกำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑
และจัดลำดับตำมหลักเกณฑ์ในข้อ ๔.๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรำยชื่อผู้สอบผ่ำนขั้นที่ ๑ ตำแหน่งละไม่เกิน
๓ คน พร้อมใบสมัครและหลักฐำนต่ำง ๆ ให้ กพ.ทอ.(คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่ำน
ขั้นที่ ๑) ภำยใน ๓๑ พ.ค.๖๒ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบผ่ำนขั้นที่ ๑ ตำมตำแหน่งที่สมัครสอบว่ำเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ ตรงตำมตำแหน่งที่สอบผ่ำนก่อนประกำศผลกำรสอบขั้นที่ ๑ โดยให้ดำเนินกำรดังนี้
๔.๗.๑ จัดทำเป็นเอกสำรชั้นควำมลับ “ลับ” และให้จัดส่งถึง เลขำนุกำร คณก.ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่ำนขั้นที่ ๑ โดยตรง (ไม่ต้องผ่ำนสำยงำนธุรกำร)
๔.๗.๒ แนบคำสั่งเลื่อนระดับ ลชทอ.ที่ใช้ในกำรสมัครสอบ และคำสั่งย้ำยหรือคำสั่ง
ช่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
๔.๘ ให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่ำนขั้นที่ ๑ ดังนี้
๔.๘.๑ จก.กพ.ทอ.
เป็นประธำนกรรมกำร
๔.๘.๒ รอง จก.กพ.ทอ.
เป็นรองประธำนกรรมกำร
๔.๘.๓ ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๔.๘.๔ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๔.๘.๕ ผอ.ศบส.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๔.๘.๖ ผอ.กนผ.สนพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๔.๘.๗ ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๔.๘.๘ ผอ.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๔.๘.๙ ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๔.๘.๑๐ ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๔.๘.๑๑ ผอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๔.๘.๑๒ ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร และเลขำนุกำร
๔.๘.๑๓ ผอ.กขพ.สปพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๔.๘.๑๔ รอง ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมกำร และ ผช.เลขำนุกำร
๔.๙ หน้ำที.่ ..

ก - ๑๑
๔.๙ หน้ำที่ของ คณก.ฯ ตำมข้อ ๔.๘
๔.๙.๑ ดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่ำนขั้นที่ ๑ ตำมข้อ ๔.๗
ว่ำมีคุณสมบัตติ รงตำมที่ ทอ.กำหนดหรือไม่ และให้ถือผลกำรตรวจสอบของ คณก.ฯ เป็นที่สิ้นสุด
๔.๙.๒ ส่งผลให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร ภำยใน ๑๔ มิ.ย.๖๒
๔.๙.๓ ให้ประธำนกรรมกำรฯ มีอำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ทำงำน
เพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
๔.๑๐ กำรประกำศผลกำรสอบขั้นที่ ๑ เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร
ได้รับผลกำรตรวจสอบคุณ สมบัติจำก คณก.ฯ ตำมข้อ ๔.๙ แล้ว ให้ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกเรียงตำม
เลขประจำตัวสอบเป็นลำยลักษณ์อักษร ภำยใน ๑๙ มิ.ย.๖๒ แล้วส่งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ โดยระบุ
ด้วยว่ำเป็นตำแหน่งตำมควำมต้องกำรลำดับที่ ๑ หรือลำดับที่ ๒ ของผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกฯ พร้อมผลคะแนน
ภำควิชำกำร และคะแนนเพิ่มพิเศษ ให้ กพ.ทอ. ภำยใน ๒๔ มิ.ย.๖๒
๕. กำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภำษณ์และทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย) ให้ดำเนินกำรดังนี้
๕.๑ ให้มีคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภำษณ์ และทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำย) ดังนี้
๕.๑.๑ จก.กพ.ทอ.
เป็นประธำนกรรมกำร
๕.๑.๒ รอง จก.กพ.ทอ.
เป็นรองประธำนกรรมกำร
๕.๑.๓ ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๕.๑.๔ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร
๕.๑.๕ ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ.
เป็นกรรมกำร และเลขำนุกำร
๕.๑.๖ รอง ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมกำร และ ผช.เลขำนุกำร
๕.๑.๗ หน.ผปส.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมกำร และ ผช.เลขำนุกำร
๕.๒ หน้ำที่ของ คณก.ฯ ตำมข้อ ๕.๑
๕.๒.๑ ควบคุม กำกับดูแล กำรสอบสัมภำษณ์ และทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย หำกเกิดข้อสงสัยสำมำรถเชิญ จนท.ที่เกี่ยวข้อง มำชี้แจงได้
๕.๒.๒ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และดำเนินกำรสอบสัมภำษณ์, ทดสอบสมรรถภำพ
ร่ำงกำย น.ประทวน ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ของแต่ละสำยวิทยำกำรให้เสร็จสิ้น ภำยใน ๑๙ ก.ค.๖๒
๕.๒.๓ ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร จำนวน ๒ คณะ ดังนี้
๕.๒.๓.๑ คณอก.สอบสัมภำษณ์ โดยมี รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธำนฯ,
ผู้แทนหน่วย หน.สำยวิทยำกำร, ผู้แทนหน่วยเจ้ำของตำแหน่ง เข้ำร่วมเป็น คณอก.ฯ, รอง ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ.
เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร ฯ
๕.๒.๓.๒ คณอก.ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย โดยมี รอง จก.สก.ทอ.เป็น
ประธำนฯ, รอง ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. และผู้แทนหน่วยเกี่ยวข้อง เข้ำร่วมเป็น คณอก.ฯ และ ผอ.กกฬ.สก.ทอ.
เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร ฯ
๕.๒.๔ ประธำนกรรมกำร ฯ และประธำนอนุกรรมกำร ฯ มีอำนำจในกำรแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่ทำงำนเพิม่ เติมได้ตำมควำมเหมำะสม
๕.๓ กำรสอบสัมภำษณ์ ให้ดำเนินกำรดังนี้
๕.๓.๑ กำรสอบสัมภำษณ์ ของ คณอก.สอบสัมภำษณ์ ตำมข้อ ๕.๒.๓.๑ ใน ๑ ชุด
ให้มีกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้แทน กพ.ทอ., ผู้แทนหน่วย หน.สำยวิทยำกำร และ
ผู้แทนหน่วยเจ้ำของตำแหน่ง
๕.๓.๒ ให้พิจำรณำ...

ก - ๑๒
๕.๓.๒ ให้พิจำรณำคะแนน ๕ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบุคลิกลักษณะ, ด้ำนควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับหน้ำที่, ด้ำนท่วงทีวำจำ, ด้ำนปฏิภำณไหวพริบ และด้ำนควำมรู้ทั่วไป (ด้ำนละ ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน
ตำมผนวก ข) และให้นำผลกำรประเมินสมรรถภำพฯ ของแต่ละบุคคลมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
ที่จะได้รับกำรเลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ด้วย โดยผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบสัมภำษณ์ต้องได้คะแนนในแต่ละด้ำน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๘๐
๕.๓.๓ กำรสอบสัมภำษณ์ ฯ ตำมข้อ ๕.๓.๒ ให้นำมำคิดคะแนนกำรสอบสัมภำษณ์
โดยกำหนดน้ำหนั กคะแนนของกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ เป็นอัตรำส่วน คือ ผู้แทน กพ.ทอ. : ผู้แทนหน่วย
หน.สำยวิทยำกำร : ผู้แทนหน่วยเจ้ำของตำแหน่ง = ๑ : ๑ : ๒ (หรือ ๐.๒๕ : ๐.๒๕ : ๐.๕)
ตัวอย่ำงเช่น
กรรมกำรฯ
คะแนนเต็ม ๕ ด้ำน
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้
คิดตำมอัตรำส่วนคะแนน

ผู้แทนหน่วย
ผู้แทนหน่วย
หน.สำยวิทยำกำร
เจ้ำของตำแหน่ง
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๘๕
๙๐
๙๕
๘๕ x ๐.๒๕ = ๒๑.๒๕ ๙๐ x ๐.๒๕= ๒๒.๕ ๙๕ x ๐.๕= ๔๗.๕
ผู้แทน กพ.ทอ.

คะแนน
รวม
๓๐๐
๒๗๐
๙๑.๒๕

๕.๓.๔ ให้ คณอก.สอบสัมภำษณ์ ส่งผลคะแนนให้ คณก.ดำเนินกำรสอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๒ ฯ ภำยในระยะเวลำที่ คณก.ฯ กำหนด
๕.๔ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ให้ดำเนินกำรดังนี้
๕.๔.๑ ให้ คณอก.ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ดำเนินกำรดังนี้
๕.๔.๑.๑ กำหนดขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติ ในกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน หลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่ ทอ.กำหนด รวมทั้งมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น
กำรลงชื่อรับทรำบกำรเข้ำรับกำรทดสอบ, กำรแจ้งผลกำรทดสอบในแต่ละสถำนี, กำรกำหนดจำนวนผู้เข้ำรับ
กำรทดสอบในแต่ละสถำนีที่เหมำะสม และกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว เป็นต้น
๕.๔.๑.๒ ดำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย โดยใช้เกณฑ์กำรทดสอบ
ตำมคำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๔๗/๖๐ ลง ๒๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยกำลังพล ทอ. ดังนี้
เพศ

อำยุ

ต่ำกว่ำ ๓๐
๓๐ - ๓๙
ชำย
๔๐ - ๔๙
๕๐ - ๖๐
ต่ำกว่ำ ๓๐
๓๐ - ๓๙
หญิง
๔๐ - ๔๙
๕๐ - ๖๐

เกณฑ์ผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
กำรดันพื้น
กำรลุกนั่ง
กำรวิ่ง ๒.๔ กม.
(จำนวนครั้ง/นำที) (จำนวนครั้ง/นำที)
(นำที)
๓๐ ครั้งขึ้นไป
๓๒ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๑๔ นำที
๒๕ ครั้งขึ้นไป
๒๙ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๑๖ นำที
๒๑ ครั้งขึ้นไป
๒๔ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๑๘ นำที
๑๘ ครั้งขึ้นไป
๑๙ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๑๙ นำที
๑๗ ครั้งขึ้นไป
๒๕ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๒๐ นำที
๑๗ ครั้งขึ้นไป
๑๗ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๒๑ นำที
๑๒ ครั้งขึ้นไป
๑๓ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๒๑ นำที
๖ ครั้งขึ้นไป
๘ ครั้งขึ้นไป
ไม่เกิน ๒๖ นำที

กำรเดิน ๓.๒ กม.
(นำที)
ไม่เกิน ๓๖ นำที
ไม่เกิน ๓๘ นำที
ไม่เกิน ๓๘ นำที
ไม่เกิน ๔๐ นำที
๕.๔.๒ กำรเดิน ...

ก - ๑๓
๕.๔.๒ กำรเดิน ๓.๒ กม. ให้ใช้สำหรับผู้ที่มีอำยุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีสุขภำพ
ร่ำงกำยไม่พร้อมที่จะทำกำรวิ่งได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณอก.ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
๕.๔.๓ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ให้ถือเกณฑ์ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งนี้ หำกไม่ผ่ำนเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจำกกำรทดสอบฯ จะถือว่ำไม่ผ่ำน
๕.๔.๔ ให้ คณอก.ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ส่งผลกำรทดสอบให้ คณก.ดำเนินกำร
สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ฯ ภำยในระยะเวลำที่ คณก.ฯ กำหนด
๕.๕ คณก.ดำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ฯ รวบรวมผลกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำย แล้วส่งให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร ภำยใน ๒๖ ก.ค.๖๒
๖. กำรประกำศผลกำรสอบขั้นสุดท้ำย เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร ได้รับผล
กำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ จำก คณก.ดำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ฯ แล้ว ให้ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
เป็นลำยลักษณ์อักษร ภำยใน ๓๑ ก.ค.๖๒ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๖.๑ ให้พิจำรณำผู้ที่เลือกตำแหน่งตำมควำมต้องกำรลำดับ ที่ ๑ ก่อนผู้ที่เลือกตำแหน่ง
ตำมควำมต้องกำรลำดับที่ ๒ (เฉพำะผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย หำกไม่ผ่ำนให้ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรสอบ
ขั้นที่ ๒) เรียงลำดับตำมคะแนนโดยให้ผู้ที่มีคะแนนรวมมำกที่สุดเป็นผู้สอบได้ และจัดลำดับสำรองไว้จำนวน
ไม่เกิน ๒ คน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๖.๑.๑ คะแนนรวม หมำยถึง คะแนนที่มำจำกกำรนำคะแนนสอบภำควิชำกำร
รวมกับคะแนนสอบสัมภำษณ์ โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนสอบเป็นอัตรำส่วนคือ คะแนนสอบภำควิชำกำร : คะแนน
สอบสัมภำษณ์ = ๑ : ๑ แล้วรวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ำมี) ตัวอย่ำงเช่น
คะแนน
คะแนนเต็ม
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้

คะแนน
ภำควิชำกำร
๑๐๐
๘๐

คะแนน
สัมภำษณ์
๑๐๐
๙๐

คะแนน
เพิ่มพิเศษ
๑๐
๗

คะแนนรวม
๒๑๐
๑๗๗

๖.๑.๒ กรณี ที่ ผู้ ส อบได้ มี ค ะแนนรวมเท่ ำกั น ให้ ผู้ ที่ มี ค ะแนนสอบภำควิ ช ำกำร
มำกกว่ำได้รับกำรพิจำรณำก่อนเป็นลำดับแรก หำกมีคะแนนสอบภำควิชำกำรเท่ำกันอีก ให้ผู้ที่สังกัดในหน่วยที่ตั้ง
จังหวัดเดียวกับตำแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นลำดับถัดไป และหำกยังคงเป็นผู้ที่สังกัดในหน่วยที่ตั้ง
จังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ที่มีอำยุรับรำชกำรมำกกว่ำได้รับกำรพิจำรณำก่อนผู้มีอำยุรับรำชกำรน้อยกว่ำเป็นลำดับต่อไป
๖.๒ กรณีตำแหน่งใดไม่มีผู้สอบผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ฯ ให้พิจำรณำบรรจุผู้ที่ได้คะแนนรวม
(คะแนนสอบภำควิชำกำร, คะแนนสอบสัมภำษณ์ และคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ำมี)) จำกจำนวนผู้ที่เลือกตำแหน่งนั้น
เป็นลำดับที่ ๒ แต่ไม่ได้รับกำรบรรจุในตำแหน่งที่เลือกเป็นลำดับที่ ๑
๖.๓ กรณีที่ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติไว้ หรือไม่มีผู้ใดผ่ำนเกณฑ์
กำรคัดเลือกตำมข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้ถือว่ำไม่มีผู้สอบได้ในตำแหน่งนั้น
๖.๔ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร ส่ง รำยชื่อของผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
ตำมตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งรำยชื่อของลำดับสำรองให้ กพ.ทอ.ทรำบ ภำยใน ๒ ส.ค.๖๒
๖.๕ กรณีผู้ที่สอบผ่ำนกำรเลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร แต่เสียชีวิต หรือลำออก หรือ
กรณีอื่นที่ไม่สำมำรถแต่งตั้งยศเป็น น.สัญญำบัตร ได้ ซึ่งอยู่ระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ.หรือ
ระหว่ำงทำหน้ำที่ น.สัญญำบัตร (ยังไม่ได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็น น.สัญญำบัตร) ให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนิน กำร
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ผนวก ค
๗. สำหรับนักกีฬำ ...

ก - ๑๔
๗. สำหรับ นัก กีฬ ำ ทอ.และผู้ฝึก สอนนัก กีฬ ำ ทอ.ที่จ ะให้เข้ำ ศึก ษำหลัก สูต รนำยทหำร
ชั้นผู้บังคับหมวด ให้คณะกรรมกำรกีฬำ ทอ.พิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสม โดยปฏิบัติตำมอนุมัติ ผบ.ทอ.
เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๒๘ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ด่วนมำก ที่ กห ๐๖๐๓/๔๕๘ ลง ๕ มิ.ย.๒๘ แล้วส่งรำยชื่อพร้อมหลักฐำน
ใบสมัครให้ กพ.ทอ.ทรำบ ภำยใน ๒ ส.ค.๖๒
๘. กำรตรวจร่ำงกำย
๘.๑ กพ.ทอ.ประสำน พอ. และ สวบ.ทอ.กำหนดช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรตรวจร่ำงกำย
รวมทั้งส่งรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกตำมข้อ ๖.๔ และข้อ ๗ (ยกเว้นลำดับสำรอง) ให้ พอ., สวบ.ทอ. และ
หน่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ซึ่งควบคุมเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำรของแต่ละสำยวิทยำกำร เพื่อแจ้งให้ผู้มีรำยชื่อ
ดังกล่ำว ไปรำยงำนตัวเพื่อตรวจร่ำงกำยต่อไป
๘.๒ กำรตรวจร่ำงกำยของผู้ที่จะเข้ำศึกษำในหลักสูตรนำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวดในข้อ ๘.๑
ดำเนินกำรดังนี้
๘.๒.๑ พอ.ดำเนินกำรตำมระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรตรวจสุขภำพผู้ปฏิบัติงำนภำคพื้น
พ.ศ.๒๕๕๓ (สำหรับผู้ปฏิบัติงำนภำคพื้น)
๘.๒.๒ สวบ.ทอ.ดำเนินกำรตำมระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรตรวจสุขภำพผู้ทำกำรในอำกำศ
พ.ศ.๒๕๕๓ (สำหรับผู้ปฏิบัติงำนในอำกำศ)
๘.๓ ในกรณีที่ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกแต่ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย ซึ่งเป็นโรคที่สำมำรถ
รักษำให้หำยเป็นปกติได้ รวมทั้งผู้ที่ตั้งครรภ์ ให้ กพ.ทอ.ระงับกำรส่งผู้นั้นเข้ำศึกษำหลักสูตรนำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด
ปีงบประมำณ ๖๓ ไว้ก่อน และให้ส่งไปรับกำรตรวจร่ำงกำยใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเข้ำศึกษำหลักสูตรนำยทหำร
ชั้นผู้บังคับหมวด ในปีงบประมำณ ๖๔ หำกไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย ให้หมดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรศึกษำในครั้งนี้
แล้ ว ให้ กพ.ทอ.ส่ ง ผู้ ส อบได้ ในล ำดั บ ส ำรองตำมล ำดั บ ในเหล่ ำ ทหำรหรื อ จ ำพวกทหำรเดี ย วกั น ที่ ส อบได้
ในครำวเดียวกันนั้น ไปรับกำรตรวจร่ำงกำยเพื่อเข้ำศึกษำหลักสูตรนำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวดในปีงบประมำณ ๖๔
หำกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองนั้นไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย ให้จัดผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองลำดับต่อไป ในเหล่ำทหำร
หรือจำพวกทหำรเดียวกันที่สอบได้ในครำวเดียวกันนั้น ไปรับกำรตรวจร่ำงกำยจนกว่ำจะมีผู้ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย
เพื่อทดแทนให้ครบตำมจำนวนที่กำหนด สำหรับผู้ที่หมดสิทธิ์ดังกล่ำว ให้ กพ.ทอ.พิจำรณำหำตำแหน่งที่เหมำะสม
ให้ต่อไป
๙. กำรให้เข้ำรับกำรศึกษำ
๙.๑ ยศ.ทอ.จัดให้มีกำรศึกษำหลักสูตรนำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด รองรับกำรเข้ำ อบรม
ของ น.ประทวน ที่ได้รับกำรเลื่อนฐำนะ ฯ ปีงบประมำณ ๖๓ โดยให้ประสำนรำยละเอียดกับ กพ.ทอ.ต่อไป
๙.๒ กพ.ทอ.ดำเนินกำรออกคำสั่งให้เข้ำศึกษำในหลักสูตรนำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวด
๙.๓ ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต หรือลำออก หรือป่วยไม่สำมำรถรักษำให้หำยเป็นปกติไม่สำมำรถ
เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรนำยทหำรชั้นผู้บังคับหมวดได้ รวมทั้งผู้ที่ขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำรับกำรศึกษำในกรณี
อื่น ๆ ที่มิใช่กรณีกำรตั้งครรภ์ ให้จัดผู้สอบได้ในลำดับสำรองเรียงตำมลำดับในเหล่ำทหำรหรือจำพวกทหำร
เดียวกันกับผู้ที่เสียชีวิต หรือลำออกหรือป่วยหรือขำดคุณสมบัติเข้ำทดแทน ทั้งนี้ต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย
ตำมระเบียบ ทอ.ในข้อ ๘.๒ ก่อน
๑๐. กำรประชำสั ม พั นธ์ กพ.ทอ.ประชำสัมพั นธ์กำรดำเนินกำรตำมเรื่องนี้ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง
๑๑. งบประมำณกำรดำเนินกำร สปช.ทอ.พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณตำมที่ได้รับกำรร้องขอ
----------------

