
ก - ๑๕ 
 

ใบสมัครสอบคดัเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร 

หน่วย............................................... 
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ..................... 

 ๑. ยศ,ช่ือ......................................................……………..................................…………….................. 

 ๒. เกิดวันที่………เดือน……………………..พ.ศ………………… 

 ๓. เหล่าทหาร…………..………จําพวกทหาร......................ลชทอ.หลัก……..…………รอง.................... 

 ๔.  ตําแหน่งปัจจุบัน………………………………….....................…..………………......................................
(ลชทอ.หน้าที่........................) ตามคําสั่ง…………..………ที่…….…….ลง…..……............ต้ังแต่…….…………................ 
  กรณีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประจําหน่วย มีคําสั่งให้ช่วยราชการใน (หน่วย/ตําแหน่ง)…......……… 
..........................................................................................ตามคําสั่ง………………………ที่………...….ลง……………….
ต้ังแต่….........….................…….(แนบสําเนาคําสั่งช่วยราชการมาด้วย) 

 ๕. ประวัติการรับราชการ  
  ๕.๑ บรรจุเข้ารับราชการ ต้ังแต่…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ที่………..…….ลง………………...
รวมเวลารับราชการ………….ปี (นับต้ังแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๒ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี 
เศษปัดทิ้ง) โดยใช้คุณวุฒิ 
    นจอ., นดอ., นชท.หรือสําเร็จจาก รร.ทหารอ่ืนที่เทียบเท่า  
    ปวช.  
    ม.ต้น - ม.ปลาย 
                                     อ่ืน ๆ................................................................................................................. 
  ๕.๒ เลื่อนยศเป็น พ.อ.อ. ต้ังแต่…………………… ตามคําสั่ง ทอ.ที่……………...ลง………………....
รวมเวลาการครองยศ พ.อ.อ. ……….ปี (นับต้ังแต่วันที่เลื่อนยศ พ.อ.อ. ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๒ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี
เศษปัดทิ้ง) 
  ๕.๓ มีผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการทหารในรอบ เม.ย.๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๒)
ได้คะแนนร้อยละ........................ 

 ๖. ข้าพเจ้ามีความต้องการสมัครสอบคัดเลือกในเหล่าทหาร...........................……....จําพวกทหาร
.........................................................................................ในตําแหน่งดังน้ี 
  ๖.๑ ลําดับที่ ๑  ตําแหน่ง ………………………………………………………………………………............. 
  ๖.๒ ลําดับที่ ๒  ตําแหน่ง …………………………………………………………………............................ 
 

๗.  ข้าพเจ้า... 
 
 
 
 
 
 



ก - ๑๖ 
 
 ๗. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนช้ันเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดคร้ังหน่ึง 
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ต.ค.๕๙ - เม.ย.๖๒) ทั้งน้ี รวมถึงกรณีที่ได้กระทําความผิดก่อน ๑ ต.ค.๖๒ แล้วถูก   
ต้ังคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีคําสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์น้ันมีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อนช้ันเงินเดือน
กรณีกระทําความผิด (ถูกงดบําเหน็จรอบ ต.ค.๖๒) แต่ยังไม่ได้ดําเนินการออกคําสั่ง รวมทั้งรับทราบระเบียบ
ของทางราชการเป็นอย่างดี หากข้าพเจ้าสอบคัดเลือกได้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะทําหน้าที่ น.สัญญาบัตร  
ในตําแหน่งที่ทางราชการกําหนด โดยจะบรรจุอยู่ในตําแหน่งจนครบระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตําแหน่งน้ัน  
โดยจะไม่ขอปรับย้ายในทุกกรณี (ยกเว้น ย้ายประจําหน่วยหรือสํารองราชการ กรณีมีความผิด) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง 

                (ลงช่ือ)............................……….....……...............ผู้สมัคร  โทร.…......................... 
 
 ๘.  ตรวจสอบหลักฐานการสมัครตามท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 

                             (ลงช่ือ)................................…….…………..(นายทหารกําลังพลหน่วย) 
                                          (ตําแหน่ง).......................................................... 
                                                            ............../................/..........                                

 ๙.  ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน (หน.นขต.ทอ.) 
...........................................……………………......…....…………………................................................................................... 
...........................................……………………......…....………………….................................................…………………………… 

                                 (ลงช่ือ)................................................................ 
                                          (ตําแหน่ง)............................................................ 
                                                          ................/................/.......... 

 ๑๐.  ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการซึ่งควบคุมและรับผิดชอบเหล่าทหารหรือจําพวกทหาร 
...........................................……………………......…....…………………................................................................................... 
...........................................……………………......…....………………….................................................………………………….. 

                                     (ลงช่ือ)................................................................ 
                                          (ตําแหน่ง)............................................................ 
                                                               ................../................/.......... 
 

 ๑๑.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่ผ่านการสอบรอบแรก (โดย กพ.ทอ.) 
...........................................……………………......…....………………….................................................................................... 
...........................................……………………......…....………………….................................................…………………………… 

                                 (ลงช่ือ)................................................................ 
                                          (ตําแหน่ง)............................................................ 
                                                            ................../................/.......... 
 

 



ก - ๑๗ 
 

(สําหรบัเจ้าหน้าที่ของสายวิทยาการ) 
 

คะแนนเพิ่มพิเศษใหเ้พิ่มเม่ือมีคะแนนภาควิชาการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ คุณสมบัติ 
คะแนนเพ่ิมพิเศษ 

ภาควิชาการ (คะแนน) 
๑ สังกัดในหน่วยที่ต้ังจังหวัดเดียวกับตําแหน่งที่มีความประสงค์สมัคร 

สอบคัดเลือก (ยกเว้น กรม ตอ.รอ.อย.ให้ถือว่าต้ังอยู่ กทม.) 
๕ 

๒ เกณฑ์อายุรับราชการ 
(นับต้ังแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ  
ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๒ โดยคิด ๓๖๕ วัน 
เป็น ๑ ปี เศษปัดทิ้ง) 

ต้ังแต่ ๓๑ ปี ขึน้ไป ๕ 
๒๗ - ๓๐ ปี ๔ 
๒๓ - ๒๖  ปี ๓ 
๑๙ - ๒๒ ปี ๒ 
๑๕ - ๑๘ ปี ๑ 



ผนวก ข 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒ 

 
ใบแบบการสอบสัมภาษณ์ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 
 
          ………………………………………… ผู้แทน กพ.ทอ. 
              …………………………………………. ผู้แทน หน่วย หน.สายวิทยาการ 
          …………………………………………. ผู้แทนหน่วยเจ้าของตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือ - สกุล 

รายการสอบสัมภาษณ์ 
คะแนน
รวม 

ร้อยละ 

บุคลิก 
ลักษณะ 
(๒๐) 

ความรู้ที่
เก่ียวข้อง
กับหน้าที่ 

(๒๐) 

ท่วงที
วาจา 
(๒๐) 

ปฏิภาณ
ไหวพริบ 

(๒๐) 

ความรู้
ทั่วไป 
(๒๐) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



ผนวก ค 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๒ ลง ๑๒ มี.ค.๖๒ 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก กรณีผู้ทีส่อบผ่านการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรมีการสญูเสยี 

 หากผู้ที่สอบผ่านการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เกิดกรณีเสียชีวิต หรือลาออก หรือกรณีอ่ืนที่
ไม่สามารถแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญาบัตร ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.หรือระหว่าง 
ทําหน้าที่ น.สัญญาบัตร (ยังไม่ได้รับการแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญาบัตร) ให้หน่วยเก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี 

 ๑. กรณีตําแหน่งที่สูญเสีย มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับสํารอง ให้ กพ.ทอ.เรียก     
ผู้ที่อยู่ในลําดับสํารองตามลําดับเข้าทดแทนต่อไป 

 ๒. กรณีตําแหน่งที่สูญเสีย ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับสํารอง ให้ กพ.ทอ.แจ้ง
หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ เพ่ือดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านเกณฑ์ในลําดับสํารองของสายวิทยาการ 
ของตน ที่มีความสมัครใจจะไปปฏิบัติงานในตําแหน่งน้ัน โดยดําเนินการ ดังน้ี 
  ๒.๑ การสอบสัมภาษณ์ ให้มีกรรมการสอบสัมภาษณ์ จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย 
ผู้แทน กพ.ทอ., ผู้แทนหน่วย หน.สายวิทยาการ และผู้แทนหน่วยเจ้าของตําแหน่ง ร่วมเป็น คณก.สอบสัมภาษณ์ 
  ๒.๒ ให้พิจารณาคะแนน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกลักษณะ, ด้านความรู้ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่, 
ด้านท่วงทีวาจา, ด้านปฏิภาณไหวพริบ และด้านความรู้ทั่วไป (ด้านละ ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ตามผนวก ข) 
และให้นําผลการประเมินสมรรถภาพฯ ของแต่ละบุคคลมาใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับ
การเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ด้วย โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ และให้นํามาคิดคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยกําหนด
นํ้าหนักคะแนนของกรรมการสอบสัมภาษณ์เป็นอัตราส่วน ตามผนวก ก - ๑๒ ข้อ ๕.๓.๓ 
  ๒.๓ ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับสํารองอันดับ ๑  
ในสายวิทยาการของตน เป็นลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับ
สํารองอันดับ ๒ เป็นลําดับถัดไป โดยให้ผู้ที่มีคะแนนรวมสัมภาษณ์สูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกฯ หากมีคะแนนรวมฯ 
เท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนสอบภาควิชาการมากกว่า ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลําดับแรก หากมีคะแนนสอบภาควิชาการ
เท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่อายุรับราชการมากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกฯ  
  ๒.๔ เมื่อดําเนินการตามข้อ ๒.๑ – ๒.๓ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกฯ ให้ กพ.ทอ.
เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 ๓. หากดําเนินการตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้ว ยังไม่สามารถสรรหาผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
บรรจุได้ ให้พิจารณาผูกพันตําแหน่งน้ันไว้ในปีงบประมาณถัดไป โดยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นรับจากกําลังพลพิเศษได้
ตามความเหมาะสม 
 

 

--------------------------------------------------------
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	4. ผนวก ค กรณีสูญเสีย

