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ผนวก ก 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่  ๗๐  ลง  ๒๓ ก.พ.๖๔ 

คุณสมบัติและข้อกําหนดของผู้มีสทิธิส์มัครสอบคดัเลอืก 

 ๑. คุณสมบัติ 
  ๑.๑ เป็น น.ประทวน ช้ันยศ พ.อ.อ. (ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังยศ พ.อ.อ.ภายใน ๑ เม.ย.๖๔ 
สําหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรอคําสั่งแต่งต้ังยศเป็น พ.อ.อ.ให้มีสิทธ์ิสมัครสอบ และเมื่อคําสั่งได้รับอนุมัติให้แต่งต้ังยศ
เป็น พ.อ.อ.ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้นํามาแสดงต่อคณะกรรมการของสายวิทยาการของตน แต่หากคําสั่ง
แต่งต้ังยศมีผลบังคับหลังวันที่กําหนด ให้หมดสิทธ์ิในการสอบ) 
  ๑.๒ เป็น น.ประทวน ที่ได้รับการบรรจุโดยใช้วิทยฐานะและคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
   ๑.๒.๑ เคยเป็นนักเรียนทหารสอบตกชั้นปีที่ ๓ ของ รร.นนก.หรือ รร.ทหารอื่น
ที่เทียบเท่า และมียศ พ.อ.อ.มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
   ๑.๒.๒ สําเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหารอ่ืนที่เทียบเท่า หรือสําเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป และมีเวลารับราชการเป็น น.ประทวน ไม่น้อยกว่า ๘ ปี (ไม่นับ
ระยะเวลาครองยศ พ.อ.อ. แต่ต้องมีคําสั่งแต่งต้ังยศเป็น พ.อ.อ.ภายในระยะเวลาที่กําหนด) 
   ๑.๒.๓ สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์ 
และอนามัย หรือประกาศนียบัตรซึ่งเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย มีเวลารับราชการเป็น 
น.ประทวน หรือมีเวลารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
   ๑.๒.๔ มีเวลารับราชการเป็นทหารไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี และมียศ พ.อ.อ.ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
สําหรับผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนมาก่อน ให้นําเวลาในขณะที่เป็นทหาร
กองประจําการ หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนมารวมด้วย 
   ๑.๒.๕ สําเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหารอ่ืนที่เทียบเท่า ตามหลักสูตร 
๓ ปี ต่อจากช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (หลักสูตร นจอ.เหล่า พ. ๓ ปี) 
   ๑.๒.๖ สําเร ็จการศ ึกษาได ้ร ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาการศ ึกษาชั ้นส ูง หรือ
ประกาศนียบัตรซึ่งเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวิชาการศึกษาชั้นสูง มีเวลารับราชการเป็น น.ประทวน หรือมีเวลารับราชการ
เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
   การนับเวลารับราชการ หรือระยะเวลาที่ครองยศ พ.อ.อ. (นับต้ังแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ 
หรือวันที่เลื่อนยศ พ.อ.อ. ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี เศษปัดทิ้ง) 
  ๑.๓ มี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในความชํานาญตั้งแต่ระดับ ๗๐ ขึ้นไปของจําพวกทหาร
ที่สมัครสอบ  
  ๑.๔ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกําลังพล ทอ. ในรอบ ต.ค.๖๓  
(๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๓) ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ ทั้งน้ี หากผู้สมัครสอบมีผลการประเมินฯ ในรอบ เม.ย.๖๔  
(๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔) ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ (คณก.ตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่านขั้นที่ ๑  
จะดําเนินการตรวจสอบในภายหลัง) ให้ถือว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ 
  ๑.๕ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเล่ือนช้ันเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดครั้งหน่ึง 
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ต.ค.๖๑ - เม.ย.๖๔) ทั้งน้ี ให้รวมถึงกรณีผู้สมัครสอบได้กระทําความผิดก่อน ๑ ต.ค.๖๔
แล้วถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีคําสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์น้ันมีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อนช้ัน
เงินเดือนกรณีกระทําความผิด (ถูกงดบําเหน็จรอบ ต.ค.๖๔) แต่ยังไม่ได้ดําเนินการออกคําสั่ง ให้ถือว่าผู้น้ัน 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเป็นผู้สมัครสอบ 
 

๑.๖  ไมเ่ป็นผูท้ี่อยู่... 
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  ๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการหรือสํารองราชการ หรือมีกรณีที่ต้องหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกสอบสวนเพ่ือลงทัณฑ์สถานหนัก 
  ๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้พ้นการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ. (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย)  
  ๑.๘ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง พอที่จะตรากตรําในการฝึกและศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด (ไม่รวมถึงหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร กรณีผู้มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไป)  
และจะต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ ทอ.กําหนด 
  ๑.๙ ผู้ที่อยู่ระหว่างการต้ังครรภ์หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งหากเข้ารับการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายจะทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย ให้ถือว่าสละสิทธ์ิในการสอบคร้ังน้ี  

 ๒. แนวทางการสมัครสอบ ให้สมัครสอบในกรณีใดกรณีหน่ึงเพียงกรณีเดียว ดังน้ี 
  ๒.๑ ผู้ที่มี ลชทอ.หลัก ตรงตาม ลชทอ.หน้าที่ ของตําแหน่งที่ตนเองดํารงอยู่ในปัจจุบัน 
ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ ลชทอ.หลัก เท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น พ.อ.อ.รักชาติ  ย่ิงชีพ ตําแหน่ง จนท.กําลังพล 
ผกพ.บก.บน.๑ (อัตรา พ.อ.อ. ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐) มี ลชทอ.หลัก ๗๓๑๗๐ และ ลชทอ.รอง ๗๐๑๗๐ ก็ให้
สมัครสอบในสายวิทยาการจําพวกทหารกําลังพล 
  ๒.๒ ผู้ที่มี ลชทอ.รอง ตรงตาม ลชทอ.หน้าที่ ของตําแหน่งที่ตนเองดํารงอยู่ในปัจจุบัน 
ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ ลชทอ.รอง เท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น พ.อ.อ.ชาติชาย  อดทน ตําแหน่ง จนท.กําลังพล 
ผกพ.บก.บน.๒ (อัตรา พ.อ.อ. ลชทอ.หน้าที่ ๗๓๑๗๐) มี ลชทอ.หลัก ๗๐๑๗๐ และ ลชทอ.รอง ๗๓๑๗๐  
ก็ให้สมัครสอบในสายวิทยาการจําพวกทหารกําลังพล  
  ๒.๓ กรณีตําแหน่งที่ตนเองดํารงอยู่ กําหนด ลชทอ.หน้าที่ไว้ ๒ เลขหมาย หากผู้น้ัน 
มี ลชทอ.หลัก และ ลชทอ.รอง ตรงกับ ลชทอ.หน้าที่ ของตําแหน่งน้ันทั้ง ๒ เลขหมาย ให้เลือกสมัครสอบ 
ในสายวิทยาการใดสายวิทยาการหน่ึง ตามข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ ได้เพียงสายวิทยาการเดียว ตัวอย่างเช่น 
พ .อ.อ.สมชาติ ชูชัย ตําแหน่ง เสมียน ผธก.กพ .ทอ.(อัตรา พ .อ.อ . ลชทอ.หน้าที่ ๗๐๑๗๐ , ๗๓๑๗๐ )  
มี ลชทอ.หลัก ๗๐๑๗๐ และ ลชทอ.รอง ๗๓๑๗๐ ก็ให้เลือกสมัครสอบในสายวิทยาการจําพวกทหารสารบรรณ 
หรือจําพวกทหารกําลังพล ได้เพียงสายวิทยาการเดียวเท่าน้ัน 
  ๒.๔ ผู้ดํารงตําแหน่งประจําหน่วย ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ ลชทอ.หลัก เท่าน้ัน 
ยกเว้นกรณีมีคําสั่ง ทอ. หรือคําสั่ง นขต.ทอ.ให้ปฏิบัติงานในสายวิทยาการของ ลชทอ.รอง ให้สมัครสอบ ดังน้ี 
   ๒.๔.๑ มี ลชทอ.รอง ไม่ถึงระดับ ๗๐ ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ ลชทอ.หลัก 
   ๒.๔.๒ มี ลชทอ.รอง ต้ังแต่ระดับ ๗๐ ขึ้นไป ให้สมัครสอบในสายวิทยาการของ 
ลชทอ.รอง  
  ๒.๕ ผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ได้กําหนด ลชทอ.หน้าที่ไว้ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้สมัครสอบ 
พิจารณาในเบ้ืองต้นว่าตําแหน่งน้ันอยู่ในความรับผิดชอบสายวิทยาการใด โดยดูจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ/หรือ
เทียบเคียงกับตําแหน่งที่มช่ืีอเรียกใกล้เคยีงกันในตําแหน่งที่สูงหรือตํ่ากว่าตําแหน่งน้ัน ตามโครงสร้างอัตรา ทอ.๕๒ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นกรอบการพิจารณา ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบจะต้องมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ตรงกับ 
สายวิทยาการในตําแหน่งดังกล่าวด้วย สําหรับในส่วนของตําแหน่งที่ไม่สามารถกําหนดสายงานได้จากลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ (เช่น ตําแหน่ง จนท.บริการ ผบ.ทอ.เป็นต้น) ให้ใช้ ลชทอ.หลัก ในการสมัครสอบ แล้วเสนอให้หน่วย 
หน.สายวิทยาการ ซึ่งรับผิดชอบจําพวกทหารในสายวิทยาการน้ัน ๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการสมัครสอบ
คัดเลือก ทั้งน้ีหน่วย หน.สายวิทยาการ ดังกล่าวจะต้องรวบรวมใบสมัครของผู้ผ่านการสอบภาควิชาการให้ กพ.ทอ.
ตรวจสอบความถูกต้อง  

 
๒.๖  การกําหนดแนวทาง... 
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  ๒.๖ การกําหนดแนวทางตามข้อ ๒.๑ - ๒.๔ มีข้อพิจารณาเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   ๒.๖.๑ สายวิทยาการที่มี ลชทอ.ของ น.ประทวน ซึ่งกําหนดไว้หลายสาขาจําพวกทหาร 
เมื่อเป็นระดับ น.สัญญาบัตร ช้ันต้น (ร.ต. - ร.อ.) รวมเหลือเพียงสาขาจําพวกทหารเดียว ให้ น.ประทวน ในสายวิทยาการ
ดังกล่าว สามารถสมัครสอบในตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบได้ แต่ต้องดํารงตําแหน่งที่มี ลชทอ.หน้าที่ ตรงกับ 
ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในระดับ ๗๐ ขึ้นไป ของตนเอง ตัวอย่างเช่น พ.อ.อ.สมชาย ฯ มี ลชทอ.หลัก ๔๓๑๗๐  
ต้องดํารงตําแหน่งในสายวิทยาการจําพวกทหารช่างอากาศ ที่มี ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๑xx หากไปดํารงตําแหน่งที่มี 
ลชทอ.หน้าที่ ๔๓๒xx ก็ไม่สามารถสมัครสอบในสายวิทยาการจําพวกทหารช่างอากาศได้ ซึ่งสายวิทยาการที่มี
ลักษณะดังกล่าว มีดังน้ี 

จําพวกทหาร ลชทอ.(น.ประทวน) สามารถสมัครสอบได้ใน ลชทอ.
(น.สัญญาบัตร อัตรา ร.ท. - ร.อ.)  

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓๐๑๗๐, ๓๐๑๙๐, ๓๐๒๗๐, ๓๐๒๙๐ ๓๐๑๓ 
ช่างอากาศ ๔๓๑๗๐, ๔๓๑๙๐, ๔๓๒๗๐, ๔๓๒๙๐, 

๔๓๓๗๐, ๔๓๓๙๐, ๔๓๔๗๐, ๔๓๔๙๐ 
๔๓๑๓ 

   ๒.๖.๒ กรณีสายวิทยาการที่มี ลชทอ.ของ น.ประทวน ปรับเปลี่ยนไปเมื่อเป็น  
น.สัญญาบัตร แต่ยังเป็นจําพวกทหารเดียวกัน ให้ น.ประทวน ในสายวิทยาการดังกล่าว สามารถสมัครสอบ 
ในตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบได้ ทั้งน้ี สายวิทยาการที่มีลักษณะดังกล่าว มีดังน้ี  

จําพวกทหาร ลชทอ.(น.ประทวน) สามารถสมัครสอบได้ใน ลชทอ.
(น.สัญญาบัตร อัตรา ร.ท. - ร.อ.)  

บริการแพทย์ ๙๐๑๗๐ ๙๐๒๓, ๙๐๓๓ 
เวชศาสตร์การบิน ๙๙๑๗๐ ๙๙๒๓ 

  ๒.๗ กรณีตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบ ซึ่งไม่ได้กําหนด ลชทอ.หน้าที่ไว้ จํานวน 
๑๑ อัตรา กําหนดให้ผู้ที่มี ลชทอ.(หลักหรือรอง) ตามผนวก ก - ๕ มีสิทธ์ิสมัครสอบได้เท่าน้ัน ทั้งน้ีผู้สมัครสอบ
จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และเป็นไปตามแนวทางในข้อ ๒.๑ - ๒.๔ และข้อ ๒.๖  

 ๓. ข้อกําหนดอ่ืน ๆ 
  ๓.๑ ผู้สมัครที่มีข้อผูกพันในการศึกษาหรือดูงาน ให้มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกได้ โดยมี
เง่ือนไขว่า หากผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตามระยะเวลาที่ กพ.ทอ.กําหนด กรณีที่
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้ ให้ถือว่าสละสิทธ์ิ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในลําดับสํารองเข้าทดแทนต่อไป 
  ๓.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน หากพบว่าต้ังครรภ์อยู่และไม่สามารถจะเข้ารับ
การศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.ภายในปีงบประมาณที่สอบได้ให้คงสิทธ์ิในการเข้ารับการศึกษาฯ ไว้ และจะจัดให้
เข้ารับการศึกษาในปีงบประมาณถัดไปทดแทน แต่จะต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์
ที่ ทอ.กําหนด และการคงสิทธ์ิน้ีให้ใช้ได้เพียงคร้ังเดียว  
  ๓.๓ ผู้ที่สอบผ่านการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร จะต้องบรรจุในตําแหน่งที่ได้อนุมัติ 
จนครบระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตําแหน่งน้ัน โดยจะไม่พิจารณาปรับย้ายในทุกกรณี (ยกเว้นการย้าย
ประจําหน่วย หรือสํารองราชการกรณีมีความผิด หรือกรณีย้ายดํารงตําแหน่งตรงหน้าที่สูงขึ้นเท่าน้ัน เพ่ือแก้ปัญหา 
 

การขาดแคลน... 
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การขาดแคลนกําลังพลของหน่วย เช่น รอง หน.มว.ดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา บน.๔๑ (อัตรา ร.ท.) 
ย้ายขึ้นดํารงตําแหน่ง หน.มว.ดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา บน.๔๑ (อัตรา ร.อ.)) กรณีมีความจําเป็น
เฉพาะรายบุคคลอย่างย่ิง หน่วย หน.สายวิทยาการ จะต้องย้ายกําลังพลช้ันยศเดียวกันมาบรรจุทดแทน โดยผู้มาบรรจุ
ทดแทนจะต้องครองตําแหน่งจนครบระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตําแหน่งน้ัน ๆ ทั้งน้ีการปรับย้ายจะต้องเสนอ 
กพ.ทอ.พิจารณาความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์กําลังพลให้คุ้มค่าเป็นกรณี ๆ ไป 
  ๓.๔ ผู้ที่สอบผ่านการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร หากมีคุณวุฒิปริญญาจะไม่สามารถ 
นําคุณวุฒิปริญญาน้ัน มาใช้สิทธ์ิในการขอบรรจุและแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญาบัตร โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม 
หลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด หรือทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามอนุมัติ  
ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๕ พ.ย.๔๕ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๕๖๘๒ ลง ๑๑ พ.ย.๔๕ และให้ถือเป็น 
น.สัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ 
  ๓.๕ ให้มีคะแนนเพ่ิมพิเศษ โดยให้เพ่ิมเมื่อมีคะแนนภาควิชาการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ คุณสมบัติ 
คะแนนเพ่ิมพิเศษ 

ภาควิชาการ (คะแนน) 
๑ สังกัดในหน่วยที่ต้ังจังหวัดเดียวกับตําแหน่งที่มีความประสงค์สมัคร 

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

๒ เกณฑ์อายุรับราชการ 
(นับต้ังแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ  
ถึงวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ 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 



 

 
หมายเหตุ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑ และเป็นไปตามแนวทางการสมัครสอบข้อ ๒.๑ - ข้อ ๒.๔ และข้อ ๒.๖ 
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คุณสมบัติผูท้ี่จะสมัครสอบในตําแหน่งที่ไม่ได้กําหนด ลชทอ.หน้าที่ 
 

เหล่าทหาร/ 
จําพวกทหาร 

สังกัด ตําแหน่ง 
ลชทอ.
หน้าที่ 

อัตรา จํานวน 
ผู้สมัครสอบ จะต้องมี  
ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.
รอง ในระดับ ๗๐ ขึ้นไป 

ชอ. บน.๗ นายทหารซ่อมบํารุงเครื่องบินลําเลียง กทน.บน.๗ -  ร.ท. ๑ ๔๓๑xx, ๔๓๒xx, 
๔๓๓xx, ๔๓๔xx  

ปช. กร.ทอ. นายทหารโครงการและงบประมาณ แผนกโครงการและงบประมาณ กนผ.สนผ.กร.ทอ. - ร.อ. ๑ ๖๘๑xx 
ส. บน.๑ นายทหารซ่อมบํารุง ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๑ - ร.ท. ๑ ๓๐๑xx, ๓๐๒xx 
ส. บน.๒ นายทหารซ่อมบํารุง หมวดอิเล็กทรอนิกส์ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กทน.บน.๒ - ร.ท. ๑ ๓๐๑xx, ๓๐๒xx 
ส. ศปอว.ทอ. นายทหารปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการ กฝอ.ศปอว.ทอ. - ร.อ. ๒ ๓๐๑xx, ๓๐๒xx 
ส. สอ.ทอ. นายทหารควบคุมสถานภาพและสถิติวิเคราะห์ แผนกจัดดําเนินงาน กอท.สอ.ทอ. - ร.อ. ๑ ๓๐๑xx, ๓๐๒xx 
สบ. รร.นนก. นายทหารทะเบียนประวัติ แผนกทะเบียนประวัติ กสป.รร.นนก. - ร.อ. ๑ ๗๐๑xx 
สพ. สนภ.ทอ. นายทหารวิทยาการและเทคนิค แผนกวิทยาการและเทคนิค กวก.สนภ.ทอ. - ร.อ. ๑ ๓๒๑xx 
อย. อย. ผู้บังคับหมวด ๓ กองร้อยรักษาการณ์ กรม ทย.รอ.อย. - ร.อ. ๑ ๗๘๑xx 
อย. อย. รองผู้บังคับหมวด ๓ กองร้อยรักษาการณ์ กรม ทย.รอ.อย. - ร.ท. ๑ ๗๘๑xx 

รวมทั้งสิน้ ๑๑  
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กําหนดเวลาการดําเนนิการของหน่วยเก่ียวข้อง 

 ๑. ให้ส่วนราชการซึ่งควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในแต่ละสายวิทยาการ ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกในสายวิทยาการของตน 
แล้วส่งสําเนาคําสั่งให้ กพ.ทอ.ภายใน ๑๐ มี.ค.๖๔ ซึ่ง คณก.ฯ จะต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า ๗ คน ประกอบด้วย 
  ๑.๑ หน.ส่วนราชการ ที่เป็นสายวิทยาการ   เป็นประธานกรรมการ 
  ๑.๒ รอง หน.ส่วนราชการ ที่เป็นสายวิทยาการ  เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ เสธ., รอง เสธ. หรือ หน.นขต.ส่วนราชการ  เป็นกรรมการ 
   ที่เก่ียวข้องของสายวิทยาการ     
  ๑.๔ หน.นขต.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบการบริหาร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   กําลังพลของสายวิทยาการ 
   (เช่น ผอ.กวก.ฯ, หน.ผบพ.ฯ) 

 ๒. คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑ มีหน้าที่ดังน้ี 
  ๒.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน 
เป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ฯ ตามจํานวนที่ ผบ.ทอ.อนุมัติไว้ รวมทั้งพิจารณา
กําหนดรายละเอียดการปฏิบัติเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดในคําสั่งน้ี 
  ๒.๒ ประธานกรรมการในแต่ละเหล่าทหารหรือจําพวกทหาร มีอํานาจในการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ทํางานเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

 ๓. การสมัครสอบ 
  ๓.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและมีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือก ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือก ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึง หน.นขต.ทอ. 
ภายใน ๑๐ มี.ค.๖๔ โดยระบุตําแหน่งที่ต้องการสมัครสอบ (ที่ ผบ.ทอ.ได้อนุมัติ) ลงในใบสมัครสอบตามลําดับ
ความต้องการจํานวนไม่เกิน ๒ ตําแหน่ง  
  ๓.๒ ให้สมัครสอบได้เพียงเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการเดียว หากมีปัญหา   
ในการสมัครสอบภายในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการใด ให้ประสานการปฏิบัติกับ กพ.ทอ.โดยตรง  
  ๓.๓ ข้าราชการ ทอ. ที่ส่งไปช่วยปฏิบัติราชการนอกหน่วย เช่น กอ.รมน., นทพ. เป็นต้น 
แต่ยังคงสังกัดอยู่ใน ทอ. คงให้สิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับข้าราชการ ทอ. ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน ทอ. โดยให้ย่ืน  
ใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่หน่วยต้นสังกัดปกติ แต่ไม่สามารถใช้ตําแหน่งที่ไปช่วยปฏิบัติราชการน้ัน มาสมัคร
สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ได้ 
  ๓.๔ ให้ นขต.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง (หากมี
ปัญหาข้อขัดข้อง ให้ประสาน กพ.ทอ.โดยตรง เช่น ผู้สมัครมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ไม่ตรงกับ ลชทอ.หน้าที่ 
ของตําแหน่งที่ตนเองดํารงอยู่ หรือไม่สามารถกําหนดสายวิทยาการได้ ตามผนวก ก - ๒ แนวทางการสมัครสอบ    
ข้อ ๒.๕ เป็นต้น) แล้วแยกใบสมัครฯ ของผู้สมัครเสนอไปยังหน่วยหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งควบคุมเหล่าทหาร
หรือจําพวกทหารของแต่ละสายวิทยาการ ภายใน ๑๙ มี.ค.๖๔ ทั้งน้ี เมื่อ นขต.ทอ.ส่งใบสมัครฯ ไปยังหน่วย
หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารของแต่ละสายวิทยาการแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยน
เหล่าทหารหรือจําพวกทหาร หรือเปลี่ยนตําแหน่งที่ตนสมัครสอบไว้แล้วไม่ได้ และหากผู้ใดที่มิได้ย่ืนใบสมัครฯ 
จะอ้างเหตุผลความจําเป็นใด ๆ เพ่ือขอย่ืนรายงานสมัครเพ่ิมเติมอีกไม่ได้เช่นกัน (เว้นในกรณีที่ คณก.สอบคัดเลือก 
ในแต่ละสายวิทยาการตรวจสอบแล้วเห็นว่า การสมัครน้ันไม่ถูกต้องตามเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการ
ของตน จึงจะให้ผู้สมัครย่ืนรายงานขอเปลี่ยนเหล่าทหารหรือจําพวกทหาร หรือตําแหน่งที่ตนสมัครสอบได้) 

๓.๕  ให้ คณก.สอบ... 
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  ๓.๕ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน 
การสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ และรายละเอียดอ่ืน ๆ
ภายใน ๓๑ มี.ค.๖๔ หากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ใดสมัครไม่ถูกต้องในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการ
ของตน ให้รีบแจ้งให้ผู้สมัครและหน่วยต้นสังกัดของผู้สมัครทราบโดยด่วน 
   ทั้งน้ี ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ แบ่งกลุ่มผู้สมัครแยกตามตําแหน่ง   
ที่สมัครสอบคัดเลือก โดยยึดถือความต้องการตําแหน่งลําดับที่ ๑ เป็นหลัก และสงวนสิทธ์ิไม่แสดงจํานวนผู้สมัคร    
ในแต่ละตําแหน่งน้ัน เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้สมัครสอบทุกคน 
  ๓.๖ หากคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือหลักฐานที่ผู้สมัครเขียนลงในใบสมัครคร้ังน้ี ปรากฏ 
ในภายหลังว่า ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง กพ.ทอ.จะตัดสิทธ์ิไม่ให้เข้ารับการศึกษา หรือระงับ 
การเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ได้ และหากสอบสวนได้ว่ามีเจตนาไม่บริสุทธ์ิทําให้ผู้ อ่ืนต้องเสียสิทธ์ิ 
จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

 ๔. การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ให้ดําเนินการดังน้ี 
  ๔.๑ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๒๑ เม.ย.๖๔ 
  ๔.๒ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ในการสอบ
คัดเลือก วิชาที่จะสอบ วิธีการทดสอบ รวมทั้งกําหนดคะแนนของแต่ละวิชาในสายวิทยาการที่ตนรับผิดชอบได้ 
ตามความเหมาะสม 
  ๔.๓ หาก คณก.สอบคัดเลือกในสายวิทยาการใด มีความประสงค์จะให้ คณก.สอบคัดเลือก
ในสายวิทยาการอื่น ทําการสอบคัดเลือกผู้สมัครในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารในสายวิทยาการที่ตนควบคุมอยู่ 
ก็สามารถกระทําได้ โดยให้ติดต่อประสานและทําความตกลงกันก่อน 
  ๔.๔ ผู้ที่ถือว่าสอบผ่านการคัดเลือกขั้นที่ ๑ จะต้องมีผลคะแนนการสอบภาควิชาการ
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
  ๔.๕ การคิดคะแนนสอบขั้นที่ ๑ ให้ดําเนินการดังน้ี 
   ๔.๕.๑ คะแนนสอบภาควิชาการ ให้ปรับเป็นคะแนนเต็ม = ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๕.๒ คะแนนเพ่ิมพิเศษ รวมกันไม่เกิน ๑๐ คะแนน (โดยต้องเป็นผู้สอบผ่าน  
ภาควิชาการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) 
   ๔.๕.๓ ผลรวมคะแนนสอบขั้นที่ ๑ (คะแนนสอบภาควิชาการ + คะแนนเพ่ิมพิเศษ) 
ต้องไม่เกิน ๑๑๐ คะแนน 
    ตัวอย่างเช่น 
    - คะแนนสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม)  ๒๐๐ คะแนน, คะแนนท่ีสอบได้ 
๑๔๐ คะแนน 
    - ได้คะแนนเพ่ิมพิเศษรวมกัน ๑๐ คะแนน 
    - ผลรวมคะแนนสอบขั้นที่ ๑ (คะแนนสอบภาควิชาการที่สอบได้รวมกับ
คะแนนเพ่ิมพิเศษ) = (๑๔๐ X ๑๐๐) + ๑๐ = ๘๐ คะแนน 
 

๔.๖  การจัดลาํดับ... 
 
 
 

๒๐๐ 
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  ๔.๖ การจัดลําดับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ให้ดําเนินการดังน้ี 
   ๔.๖.๑ นําผลรวมคะแนนสอบข้ันที่ ๑ ตามข้อ ๔.๕.๓ มาจัดเรียงลําดับจากมาก  
ไปหาน้อย ผู้ที่มีคะแนนสูงอันดับ ๑ - ๓ ของตําแหน่งที่เลือกเป็นลําดับที่ ๑ ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๑ และมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ในกรณีที่มีผลรวม 
คะแนนสอบขั้นที่ ๑ เท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนสอบภาควิชาการมากกว่าได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลําดับแรก หากมี
คะแนนสอบภาควิชาการเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สังกัดในหน่วยที่ต้ังจังหวัดเดียวกับตําแหน่งน้ันเป็นผู้ได้รับการพิจารณา 
เป็นลําดับถัดไป และหากยังคงเป็นผู้ที่สังกัดในหน่วยที่ต้ังจังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ที่มีอายุรับราชการมากกว่า 
ได้รับการพิจารณาก่อนผู้มีอายุรับราชการน้อยกว่าเป็นลําดับต่อไป 
   ๔.๖.๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ หรือมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๑ ไม่ครบตามจํานวน (๓ คน) ที่กําหนดในข้อ ๔.๖.๑ ให้พิจารณาผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากจํานวน 
ผู้ที่เลือกตําแหน่งน้ันเป็นลําดับที่ ๒ ให้ครบตามจํานวน โดยจะต้องตรวจสอบและปรับคะแนนเพ่ิมพิเศษ ตามสิทธ์ิ 
ที่ได้รับให้ถูกต้องก่อนนํามาจัดเรียงตามลําดับคะแนน  
  ๔.๗ เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ รวบรวมผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ 
และจัดลําดับตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔.๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านขั้นที่ ๑ ตําแหน่งละไม่เกิน 
๓ คน พร้อมใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ให้ กพ.ทอ.(คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่าน 
ขั้นที่ ๑) ภายใน ๒๘ เม.ย.๖๔ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบผ่านขั้นที่ ๑ ตามตําแหน่งที่สมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ ตรงตามตําแหน่งที่สอบผ่านก่อนประกาศผลการสอบขั้นที่ ๑ โดยให้ดําเนินการดังน้ี 
   ๔.๗.๑ จัดทําเป็นเอกสารช้ันความลับ “ลับ” และให้จัดส่งถึง เลขานุการ คณก.ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่านขั้นที่ ๑ โดยตรง (ไม่ต้องผ่านสายงานธุรการ) 
   ๔.๗.๒ แนบคําสั่งเลื่อนระดับ ลชทอ.ที่ใช้ในการสมัครสอบ และคําสั่งย้ายหรือคําสั่ง
ช่วยราชการที่เก่ียวข้อง 
  ๔.๘ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่านขั้นที่ ๑ ดังน้ี 
   ๔.๘.๑ จก.กพ.ทอ.      เป็นประธานกรรมการ 
   ๔.๘.๒ รอง จก.กพ.ทอ.     เป็นรองประธานกรรมการ 
   ๔.๘.๓ ผอ.สนพ.กพ.ทอ.    เป็นกรรมการ 
   ๔.๘.๔ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.    เป็นกรรมการ 
   ๔.๘.๕ ผอ.ศบส.กพ.ทอ.    เป็นกรรมการ 
   ๔.๘.๖ ผอ.กนผ.สนพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมการ 
   ๔.๘.๗ ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมการ 
   ๔.๘.๘ ผอ.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมการ 
   ๔.๘.๙ ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมการ 
   ๔.๘.๑๐  ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมการ 
   ๔.๘.๑๑  ผอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมการ 
   ๔.๘.๑๒  ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมการ และเลขานุการ 
   ๔.๘.๑๓  ผอ.กขพ.สปพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมการ 
   ๔.๘.๑๔  รอง ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.  เป็นกรรมการ และ ผช.เลขานุการ 
 

๔.๙  หน้าที่... 
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  ๔.๙ หน้าที่ของ คณก.ฯ ตามข้อ ๔.๘ 
   ๔.๙.๑ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่านขั้นที่ ๑ ตามข้อ ๔.๗
ว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ ทอ.กําหนดหรือไม่ และให้ถือผลการตรวจสอบของ คณก.ฯ เป็นที่สิ้นสุด 
   ๔.๙.๒ ส่งผลให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ภายใน ๑๔ พ.ค.๖๔ 
   ๔.๙.๓ ให้ประธานกรรมการฯ มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ทํางาน
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
  ๔.๑๐  การประกาศผลการสอบข้ันที่ ๑ เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ
ได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจาก คณก.ฯ ตามข้อ ๔.๙ แล้ว ให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตาม 
เลขประจําตัวสอบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๑๙ พ.ค.๖๔ แล้วส่งรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ โดยระบุ
ด้วยว่าเป็นตําแหน่งตามความต้องการลําดับที่ ๑ หรือลําดับที่ ๒ ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ พร้อมผลคะแนน
ภาควิชาการ และคะแนนเพ่ิมพิเศษ ให้ กพ.ทอ. ภายใน ๒๔ พ.ค.๖๔ 

 ๕. การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ให้ดําเนินการดังน้ี 
  ๕.๑ ให้มีคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ และทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย) ดังน้ี 
   ๕.๑.๑ จก.กพ.ทอ. เป็นประธานกรรมการ 
   ๕.๑.๒ รอง จก.กพ.ทอ. เป็นรองประธานกรรมการ 
   ๕.๑.๓ ผอ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมการ 
   ๕.๑.๔ ผอ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมการ 
   ๕.๑.๕ ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมการ และเลขานุการ 
   ๕.๑.๖ รอง ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมการ และ ผช.เลขานุการ  
   ๕.๑.๗ หน.ผปส.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมการ และ ผช.เลขานุการ 
  ๕.๒ หน้าที่ของ คณก.ฯ ตามข้อ ๕.๑ 
   ๕.๒.๑ ควบคุม กํากับดูแล การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากเกิดข้อสงสัยสามารถเชิญ จนท.ที่เก่ียวข้อง มาช้ีแจงได้ 
   ๕.๒.๒ กําหนดวัน เวลา สถานที่ และดําเนินการสอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย น.ประทวน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ของแต่ละสายวิทยาการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๒๓ มิ.ย.๖๔ 
   ๕.๒.๓ ดําเนินการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ จํานวน ๒ คณะ ดังน้ี 
    ๕.๒.๓.๑ คณอก.สอบสัมภาษณ์ โดยมี รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธาน
อนุกรรมการ, ผู้แทนหน่วย หน .สายวิทยาการ, ผู้แทนหน่วยเจ้าของตําแหน่ง เข้าร่วมเป็น คณอก.ฯ ,  
รอง ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
    ๕.๒.๓.๒ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมี รอง จก.สก.ทอ.เป็น
ประธานอนุกรรมการ, รอง ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. และผู้แทนหน่วยเก่ียวข้อง เข้าร่วมเป็น คณอก.ฯ และ  
ผอ.กกฬ.สก.ทอ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
   ๕.๒.๔ ประธานกรรมการ และประธานอนุกรรมการ มีอํานาจในการแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ทํางานเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
  ๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ ให้ดําเนินการดังน้ี 
   ๕.๓.๑ การสอบสัมภาษณ์ของ คณอก.สอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๒.๓.๑ ใน ๑ ชุด     
ให้มีกรรมการสอบสัมภาษณ์ จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้แทน กพ.ทอ., ผู้แทนหน่วย หน.สายวิทยาการ และ
ผู้แทนหน่วยเจ้าของตําแหน่ง   

๕.๓.๒  สอบสมัภาษณ์... 



ก - ๑๐ 
 
   ๕.๓.๒ สอบสัมภาษณ์โดยการประเมินคุณลักษณะ ๔ ด้าน ตามระดับการแสดง
คุณลักษณะ และให้นําผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ของแต่ละบุคคล มาใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ที่จะได้รับการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โดยใช้เกณฑ์การประเมินและการคิดคะแนน (ตามผนวก ข) ดังน้ี 
    ๕.๓.๒.๑ บุคลิกลักษณะและท่วงทีวาจา    ๒๐ คะแนน 
    ๕.๓.๒.๒ ปฏิภาณไหวพริบ       ๒๐ คะแนน 
    ๕.๓.๒.๓ ความรู้ทั่วไป         ๒๐ คะแนน 
    ๕.๓.๒.๔ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่     ๔๐ คะแนน 
     ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร 
   ๕.๓.๓ การสอบสัมภาษณ์ ฯ ตามข้อ ๕.๓.๒ ให้นํามาคิดคะแนนการสอบสัมภาษณ์ 
โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนนของกรรมการสอบสัมภาษณ์เป็นอัตราส่วน คือ ผู้แทน กพ.ทอ. : ผู้แทนหน่วย 
หน.สายวิทยาการ : ผู้แทนหน่วยเจ้าของตําแหน่ง  = ๓ : ๓ : ๔ (หรือ ๐.๓๐ : ๐.๓๐ : ๐.๔๐) 
ตัวอย่างเช่น 

กรรมการฯ ผู้แทน กพ.ทอ. 
ผู้แทนหน่วย  

หน.สายวิทยาการ 
ผู้แทนหน่วย เจ้าของ

ตําแหน่ง 
คะแนน
รวม 

คะแนนเต็ม ๕ ด้าน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ 
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้ ๘๔ ๘๘ ๙๖ ๒๗๐ 
คิดตามอัตราส่วนคะแนน ๘๔ x ๐.๓๐ = ๒๕.๒๐ ๘๘ x ๐.๓๐ = ๒๖.๔๐ ๙๖ x ๐.๔๐ = ๓๘.๔๐ ๙๐.๐๐ 

   ๕.๓.๔ ให้ คณอก.สอบสัมภาษณ์ ส่งผลคะแนนให้ คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๒ ฯ ภายในระยะเวลาที่ คณก.ฯ กําหนด 
  ๕.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดําเนินการดังน้ี 
   ๕.๔.๑ กําหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่ ทอ.กําหนด รวมทั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น การลงช่ือ
รับทราบการเข้ารับการทดสอบ, การแจ้งผลการทดสอบในแต่ละสถานี, การกําหนดจํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ
ในแต่ละสถานีที่เหมาะสม และการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 
   ๕.๔.๒ ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยใช้เกณฑ์การทดสอบ ตามคําสั่ง ทอ.
(เฉพาะ) ที่ ๔๐/๖๓ ลง ๑๔ ก.ค.๖๓ เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายกําลังพล ทอ.  
   ๕.๔.๓ การเดิน ๓.๒ กม. ให้ใช้สําหรับผู้ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีสุขภาพ
ร่างกายไม่พร้อมที่จะทําการว่ิงได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
   ๕.๔.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้ถือเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
   ๕.๔.๕ ส่งผลการทดสอบให้  คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่  ๒ ฯ ภายใน
ระยะเวลาที่ คณก.ฯ กําหนด 
  ๕.๕ คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ฯ รวบรวมผลการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย แล้วส่งให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๔ 

 ๖. การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย  เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ได้รับผล
การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ จาก คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ฯ แล้ว ให้ประกาศผลการสอบคัดเลือก
เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๕ ก.ค.๖๔ โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี   

 

๖.๑  ให้พิจารณา... 



ก - ๑๑ 

 
  ๖.๑ ให้พิจารณาผู้ที่เลือกตําแหน่งตามความต้องการลําดับ ๑ ก่อนผู้ที่เลือกตําแหน่ง 
ตามความต้องการลําดับที่ ๒ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หากไม่ผ่านให้ถือว่าไม่ผ่านการสอบ
ขั้นที่ ๒) เรียงลําดับตามคะแนนโดยให้ผู้ที่มีคะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้สอบได้ และจัดลําดับสํารองไว้จํานวน
ไม่เกิน ๒ คน โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
    ๖.๑.๑ คะแนนรวม หมายถึง คะแนนท่ีมาจากการนําคะแนนสอบภาควิชาการ 
รวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนนสอบเป็นอัตราส่วนคือ คะแนนสอบภาควิชาการ : คะแนน
สอบสัมภาษณ์ = ๑ : ๑ แล้วรวมกับคะแนนเพ่ิมพิเศษ (ถ้ามี) ตัวอย่างเช่น 

คะแนน 
คะแนน 

ภาควิชาการ 
คะแนน 
สัมภาษณ ์

คะแนน 
เพ่ิมพิเศษ 

คะแนนรวม 

คะแนนเต็ม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐ ๒๑๐ 
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้ ๘๐ ๙๐ ๗ ๑๗๗ 

    ๖.๑.๒ กรณีที่ผู้สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนสอบภาควิชาการ
มากกว่าได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลําดับแรก หากมีคะแนนสอบภาควิชาการเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สังกัดในหน่วยที่ต้ัง
จังหวัดเดียวกับตําแหน่งน้ันเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็นลําดับถัดไป และหากยังคงเป็นผู้ที่สังกัดในหน่วยที่ต้ัง
จังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ที่มีอายุรับราชการมากกว่าได้รับการพิจารณาก่อนผู้มีอายุรับราชการน้อยกว่าเป็นลําดับต่อไป 
  ๖.๒ กรณีตําแหน่งใดไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ให้พิจารณาบรรจุผู้ที่ได้คะแนนรวม
(คะแนนสอบภาควิชาการ, คะแนนสอบสัมภาษณ์ และคะแนนเพ่ิมพิเศษ (ถ้ามี)) จากจํานวนผู้ที่เลือกตําแหน่งน้ัน
เป็นลําดับที่ ๒ แต่ไม่ได้รับการบรรจุในตําแหน่งที่เลือกเป็นลําดับที่ ๑  
  ๖.๓ กรณีที่ไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกในตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติไว้ หรือไม่มีผู้ใดผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้ถือว่าไม่มีผู้สอบได้ในตําแหน่งน้ัน 
  ๖.๔ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตามตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติ รวมท้ังรายช่ือของลําดับสํารองให้ กพ.ทอ.ทราบ ภายใน ๘ ก.ค.๖๔ ทั้งน้ี รายช่ือ 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับสํารอง ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด นับต้ังแต่มีการออกคําสั่ง ทอ. เรื่อง การสอบ
คัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ในปีถัดไป 
  ๖.๕ กรณีผู้ที่สอบผ่านการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร แต่เสียชีวิต หรือลาออก หรือ
กรณีอ่ืนที่ไม่สามารถแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญาบัตร ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.หรือ
ระหว่างทําหน้าที่ น.สัญญาบัตร (ยังไม่ได้รับการแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญาบัตร) ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดใน ผนวก ค   

 ๗. สําหรับนักกีฬา ทอ.และผู้ฝึกสอนนักกีฬา ทอ.ที่จะให้เข้าศึกษาหลักสูตรนายทหาร 
ชั้นผู้บังคับหมวด ให้คณะกรรมการกีฬา ทอ.พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทอ.
เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๒๘ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๓/๔๕๘ ลง ๕ มิ.ย.๒๘ แล้วส่งรายช่ือพร้อมหลักฐาน
ใบสมัครให้ กพ.ทอ.ทราบ ภายใน ๘ ก.ค.๖๔ 

 ๘. การตรวจร่างกาย 
  ๘.๑ กพ.ทอ.ประสาน พอ. และ สวบ.ทอ.กําหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจร่างกาย 
รวมท้ังส่งรายช่ือผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามข้อ ๖.๔ และข้อ ๗ (ยกเว้นลําดับสํารอง) ให้ พอ., สวบ.ทอ. และ 
หน่วยหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งควบคุมเหล่าทหารหรือจําพวกทหารของแต่ละสายวิทยาการ เพ่ือแจ้งให้ผู้มีรายช่ือ
ดังกล่าวไปรายงานตัวเพ่ือตรวจร่างกายต่อไป 

๘.๒  การตรวจ... 
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  ๘.๒ การตรวจร่างกายของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดในข้อ ๘.๑ 
ดําเนินการดังน้ี 
   ๘.๒.๑ พอ.ดําเนินการตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืน 
พ.ศ.๒๕๖๓ (สําหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพ้ืน) 
   ๘.๒.๒ สวบ.ทอ.ดําเนินการตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ทําการในอากาศ 
พ.ศ.๒๕๕๖ (สําหรับผู้ปฏิบัติงานในอากาศ) 
  ๘.๓ ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ซึ่งเป็นโรคที่สามารถรักษา
ให้หายเป็นปกติได้ รวมท้ังผู้ที่ต้ังครรภ์ ให้ กพ.ทอ.ระงับการส่งผู้น้ันเข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด
ปีงบประมาณ ๖๕ ไว้ก่อน และให้ส่งไปรับการตรวจร่างกายใหม่อีกครั้งหน่ึง เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรนายทหาร
ช้ันผู้บังคับหมวด ในปีงบประมาณ ๖๖ หากไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ถือว่าหมดสิทธ์ิในการเข้ารับการศึกษาครั้งน้ี 
และให้ กพ.ทอ.พิจารณาหาตําแหน่ง น.ประทวน ที่ เหมาะสม โดยให้พิจารณาย้ายไปดํารงตําแหน่งเดิม 
ก่อนการทําหน้าที่ น.สัญญาบัตร เป็นลําดับแรก หากตําแหน่งเดิมไม่ว่าง ให้พิจารณาย้ายไปดํารงตําแหน่งอ่ืน 
ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งน้ี จะต้องไม่พิจารณาย้ายไปดํารงตําแหน่งประจําหน่วย 

 ๙. การให้เข้ารับการศึกษา 
  ๙.๑ ยศ.ทอ.จัดให้มีการศึกษาหลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด รองรับการเข้าอบรม
ของ น.ประทวน ที่ได้รับการเลื่อนฐานะ ฯ ปีงบประมาณ ๖๕ โดยให้ประสานรายละเอียดกับ กพ.ทอ.ต่อไป 
  ๙.๒ กพ.ทอ.ดําเนินการออกคําสั่งให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวด  
  ๙.๓ ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต หรือลาออก หรือป่วยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติไม่สามารถ
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับหมวดได้ รวมท้ังผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษาในกรณีอ่ืน ๆ 
ที่มิใช่กรณีการต้ังครรภ์ ให้จัดผู้สอบได้ในลําดับสํารองเรียงตามลําดับในเหล่าทหารหรือจําพวกทหารเดียวกัน
กับผู้ที ่เสียชีวิต หรือลาออกหรือป่วยหรือขาดคุณสมบัติเข้าทดแทน ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจร่างกายตาม
ระเบียบ ทอ.ในข้อ ๘.๒ ก่อน 
  ๙.๔ กรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วต่อมาขอสละสิทธ์ิ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
หากตรวจสอบหรือสอบสวนแล้วพบว่ามีเจตนาไม่บริสุทธ์ิ หรือมีการเอ้ือประโยชน์ หรือเรียกรับผลประโยชน์กัน 
จะต้องถูกลงโทษทางวินัย 

 ๑๐.  การประชาสัมพันธ์ กพ.ทอ.ประชาสัมพันธ์การดําเนินการตามเรื่องน้ีผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 

 ๑๑.  สถานที่สอบ 
   ๑๑.๑  คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ และ คณก.สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ 
พิจารณาจัดสถานที่สอบให้มีความเหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าสอบ และสอดคล้องกับมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ ทอ. 
   ๑๑.๒  ยศ.ทอ. และ สก.ทอ. พิจารณาสนับสนุนสถานที่สอบตามท่ี คณก.สอบคัดเลือก
ในแต่ละสายวิทยาการ และ คณก.สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ ร้องขอ 

 ๑๒.  งบประมาณการดําเนินการ สปช.ทอ.พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามท่ีได้รับการร้องขอ 

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



ก - ๑๓ 
 

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.๖๔ 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.๖๔ โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี
เศษปัดทิ้ง) 
  ๕.๓ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกําลังพล ทอ. ในรอบ ต.ค.๖๓  
(๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๓) ได้คะแนนร้อยละ........................ (ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ ทั้งน้ี หากผู้สมัครสอบ 
มีผลการประเมินฯ ในรอบ เม.ย.๖๔ (๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔) ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ (คณก.ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของ น.ประทวน ที่สอบผ่านขั้นที่ ๑ จะดําเนินการตรวจสอบในภายหลัง) ให้ถือว่าผู้น้ันมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
ที่จะเป็นผู้สมัครสอบ) 

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

๗.  ข้าพเจ้า... 
 
 
 



ก - ๑๔ 
 
 ๗. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ไม่ได้รับการเลื่อนช้ันเงินเดือนกรณีกระทําความผิด (งดบําเหน็จ) ครั้งใดคร้ังหน่ึง 
ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลัง (ต.ค.๖๑ - เม.ย.๖๔) ทั้งน้ี รวมถึงกรณีที่ได้กระทําความผิดก่อน ๑ ต.ค.๖๔ แล้วถูกต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีคําสั่งลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์น้ันมีผลให้ไม่ได้รับการเลื่อนช้ันเงินเดือนกรณี
กระทําความผิด (ถูกงดบําเหน็จรอบ ต.ค.๖๔) แต่ยังไม่ได้ดําเนินการออกคําสั่ง รวมทั้งรับทราบระเบียบของ
ทางราชการเป็นอย่างดี หากข้าพเจ้าสอบคัดเลือกได้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะทําหน้าที่ น.สัญญาบัตร  
ในตําแหน่งที่ทางราชการกําหนด โดยจะบรรจุอยู่ในตําแหน่งจนครบระยะเวลาการครองยศสูงสุดของตําแหน่งน้ัน  
โดยจะไม่ขอปรับย้ายในทุกกรณี (ยกเว้น ย้ายประจําหน่วยหรือสํารองราชการ กรณีมีความผิด) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



ก - ๑๕ 
 

(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.๖๔ 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 ๗๐ ลง ๒๓ ก.พ.๖๔ 

 
ใบแบบการสอบสัมภาษณ์ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

 

ลําดับ ยศ, ชื่อ - สกุล 

บุคลิกลักษณะและท่วงทีวาจา 
 

(คะแนน = ระดับ×๔) 

ปฏิภาณไหวพริบ 
 

(คะแนน = ระดับ×๔) 

ความรู้ทั่วไป 
 

(คะแนน = ระดับ×๔) 

ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับหน้าที ่
ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร 

(คะแนน = ระดับ×๘) 
คะแนนรวม 

(๑๐๐ คะแนน) 
ระดับการแสดงคุณลักษณะ ระดับการแสดงคุณลักษณะ ระดับการแสดงคุณลักษณะ ระดับการแสดงคุณลักษณะ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

๑ พ.อ.อ.เก่ง  ขั้นเทพ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๔๐ 
 

๒ พ.อ.อ.กล้า  เกรียงไกร ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๔๐  

๓ พ.อ.อ.ก้อง  กังวาน ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๔๐  

  

 ………………………………………… ผู้แทน กพ.ทอ. 

 …………………………………………. ผู้แทนหน่วย หน.สายวิทยาการ 

 …………………………………………. ผู้แทนหน่วยเจ้าของตําแหน่ง 

 



ข - ๒ 
 

หัวข้อการประเมินคุณลักษณะและระดับการแสดงคุณลักษณะ คะแนน 
บุคลิกลักษณะและท่วงทีวาจา (๒๐ คะแนน) 
ระดับ ๕ - มีความเป็นผู้นําท่ีสามารถนําตนเองและผู้อ่ืนได้ มีความกล้าแสดงออก รวมถึงมีทักษะการสื่อสาร 
กับผู้อ่ืนได้อย่างกระจ่างแจ้ง 
ระดับ ๔ - มีความเป็นผู้นําท่ีสามารถนําตนเองและผู้ อ่ืนได้ มีทักษะการสื่อสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจในสาระสําคัญ 
ท่ีต้องการสื่อสารได้ โดยต้องการคําแนะนําบางประการเกี่ยวกับการร้อยเรียงสารท่ีต้องการสื่อ 
ระดับ ๓ - มีความเป็นผู้นําท่ีสามารถนําตนเองและผู้อ่ืนได้ โดยการปฏิบัติเป็นตัวอย่างแต่ยังขาดทักษะการสื่อสาร 
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจในสิ่งสําคัญท่ีต้องการสื่อสารได้ 
ระดับ ๒ - มีความเป็นผู้นําท่ีสามารถนําตนเองได้ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติเป็นตัวอย่าง หรือใช้ทักษะการสื่อสาร 
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจในสิ่งท่ีต้องการสื่อสารได้ 
ระดับ ๑ - สามารถในการปฏิบัติภายใต้คําสั่งได้ โดยต้องการคําแนะนํา หรืออธิบายเพ่ิมเติมในสาระสําคัญและวิธีการปฏิบัติ 

 
๒๐ 

 
๑๖ 

 
๑๒ 

 
๘ 
 
๔ 

ปฏิภาณไหวพริบ (๒๐ คะแนน) 
ระดับ ๕ - มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีมีความสลับซับซ้อน หรือปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ 
ท่ีหลากหลายได้ โดยใช้หลักคิดและวิธีการท่ีสมเหตุสมผล 
ระดับ ๔ - มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีมีความสลับซับซ้อน หรือปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ 
ท่ีหลากหลายได้ โดยต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการเชื่อมโยงองค์ความรู้บางประการ ท่ีนอกเหนือจากองค์ความรู้ 
ในตําแหน่งงานปัจจุบัน 
ระดับ ๓ - มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีไม่มีความสลับซับซ้อน หรือปัญหาท่ีใช้องค์ความรู้ในตําแหน่งงาน
ปัจจุบัน โดยต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในตําแหน่งงานปัจจุบันบางประการ 
ระดับ ๒ - มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีไม่มีความสลับซับซ้อน หรือปัญหาท่ีใช้องค์ความรู้ในตําแหน่งงาน
ปัจจุบัน โดยต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับองค์ความรู้สําคัญท่ีเกี่ยวข้องตําแหน่งงานปัจจุบันบางประการ 
ระดับ ๑ - มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เฉพาะในเร่ืองท่ีเคยมีประสบการณ์ และต้องการคําแนะนํา
เกี่ยวกับองค์ความรู้สําคัญท่ีเกี่ยวข้องตําแหน่งงานปัจจุบัน 

 
๒๐ 

 
๑๖ 

 
 

๑๒ 
 
๘ 
 
๔ 

ความรู้ท่ัวไป (๒๐ คะแนน) 
ระดับ ๕ - มีความรอบรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน กองทัพอากาศ ความม่ันคงและสถานการณ์ข่าวสารในปัจจุบันท่ีสําคัญ 
ระดับ ๔ - มีความรอบรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน กองทัพอากาศ ความม่ันคง แต่ขาดความรู้สถานการณ์ข่าวสารท่ีสําคัญในปัจจุบัน 
ระดับ ๓ - มีความรอบรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน และกองทัพอากาศ แต่ขาดความรู้ด้านความม่ันคง และความรู้
สถานการณ์ข่าวสารที่สําคัญในปัจจุบัน 
ระดับ ๒ - มีความรอบรู้เฉพาะท่ีเกี่ยวกับหน่วยงาน แต่ขาดความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ ด้านความม่ันคง 
สถานการณ์ข่าวสารในปัจจุบันท่ีสําคัญ 
ระดับ  ๑ - มีความรู้เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานในหน้าท่ีปัจจุบัน ขาดความรู้ท่ี เกี่ยวกับหน่วยงาน 
กองทัพอากาศ ความม่ันคงและสถานการณ์ข่าวสารในปัจจุบันท่ีสําคัญ 

 
๒๐ 
๑๖ 
๑๒ 

 
๘ 
 
๔ 

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร (๔๐ คะแนน) 
ระดับ ๕ - มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ และ
ความรู้ในตําแหน่งงานปัจจุบันหรืองานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ได้ 
ระดับ ๔ - มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร แต่ต้องการคําแนะนําบางประการ  
จึงจะสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ และความรู้ในตําแหน่งงานปัจจุบันหรืองานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ได้ 
ระดับ  ๓  - มีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีในตําแหน่ง น .สัญญาบัตร บางประการ ซ่ึงต้องการคําแนะนํา 
ท่ีสําคัญบางประการ จึงจะสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ และความรู้ในตําแหน่งงานปัจจุบันหรืองานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ได้ 
ระดับ ๒ - มีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีในตําแหน่ง น .สัญญาบัตร บางประการ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์ และความรู้ในตําแหน่งงานปัจจุบันหรืองานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ได้ แม้จะได้รับคําแนะนําท่ีสําคัญแล้ว 
ระดับ ๑ - มีความรู้เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานในหน้าท่ีปัจจุบัน ขาดความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีในตําแหน่ง 
น.สัญญาบัตร 

 
๔๐ 

 
๓๒ 

 
๒๔ 

 
๑๖ 

 
๘ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 



ผนวก ค 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๐ ลง ๒๓ ก.พ.๖๔ 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก กรณีผู้ทีส่อบผ่านการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรมีการสญูเสยี 

 หากผู้ที่สอบผ่านการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารับการศึกษาใน รร.นม.ยศ.ทอ.
หรือระหว่างทําหน้าที่ น.สัญญาบัตร (ยังไม่ได้รับการแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญาบัตร) เกิดกรณีเสียชีวิต หรือลาออก 
หรือกรณีอ่ืน ที่ไม่สามารถแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญาบัตร ได้ เป็นผลให้ตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติให้สอบเลื่อนฐานะฯ 
ว่างลง จึงให้ดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑. กรณีตําแหน่งดังกล่าว มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับสํารอง ให้ กพ.ทอ.เรียก 
ผู้ที่อยู่ในลําดับสํารองตามลําดับเข้าทดแทนต่อไป ทั้งน้ี รายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับสํารอง ให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นสุด นับต้ังแต่มีการออกคําสั่ง ทอ. เรื่อง การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น  
น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ในปีถัดไป  

 ๒. กรณีตําแหน่งดังกล่าว ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลําดับสํารอง ให้ กพ.ทอ.
พิจารณาหาแนวทางการบรรจุกําลังพลทดแทนให้ต่อไป  
   

  
 
 

 
 



 
ผนวก ง 

ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๐ ลง ๒๓ ก.พ.๖๔         
 

สรุปกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปงีบประมาณ ๖๕ 

ลําดับ การดําเนินการ 
กําหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 
๑. หน่วย หน.สายวิทยาการ ออกคําสั่งแต่งตั้ง คณก.สอบคัดเลือกในสายวิทยาการของตน แล้วส่งให ้กพ.ทอ. ๑๐ มี.ค.๖๔ 
๒. ผู้สมัครเขียนใบสมัครส่ง หน.นขต.ทอ. ๑๐ มี.ค.๖๔ 
๓. นขต.ทอ.แยกใบสมัครส่ง หน.สายวิทยาการ (คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ) ๑๙ มี.ค.๖๔ 
๔. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๓๑ มี.ค.๖๔ 
๕. สอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ๒๑ เม.ย.๖๔ 
๖. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการตําแหน่งละไม่เกิน ๓ คน พร้อมใบสมัครให้ คณก.ตรวจสอบ

คุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่านขั้นที่ ๑ (กพ.ทอ.) 
๒๘ เม.ย.๖๔ 

๗. คณก.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทีส่อบผ่านภาควิชาการ แล้วส่งให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ๑๔ พ.ค.๖๔ 
๘. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ๑๙ พ.ค.๖๔ 
๙. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ พร้อมคะแนนภาควิชาการ และคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถา้มี)   

ให้ กพ.ทอ. 
๒๔ พ.ค.๖๔ 

๑๐. สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสมัภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)  ๒๓ มิ.ย.๖๔ 
๑๑. คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ รวบรวมผลการสอบคัดเลือกขั้นที ่๒ ส่งให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ๓๐ มิ.ย.๖๔ 
๑๒. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ๕ ก.ค.๖๔ 
๑๓. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายให้ กพ.ทอ.เพื่อขออนุมัติตัวบุคคลต่อไป ๘ ก.ค.๖๔ 
๑๔. คณก.กีฬา ทอ.ส่งรายชื่อ (ตามข้อ ๗ หน้า ก - ๑๑) ๘ ก.ค.๖๔ 
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