
  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทอ.(สนพ.โทร.๒-๑๒๕๐)

ที่  กห ๐๖๐๔.๓/๔๔๕๒                           วันที่      ๑๐ มิ.ย.๖๔
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดแนวทางการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน

ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

เรียน  ผบ.ทอ. 

๑. ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๐ ลง ๒๓ ก.พ.๖๔ เร่ือง การสอบคัดเลือกนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 
ปีงบประมาณ ๖๕ ได้กําหนดระยะเวลาการดําเนินการที่สําคัญ คือ สอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๑ เม.ย.๖๔, สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ให้แล้วเสร็จภายใน 
๒๓ มิ.ย.๖๔ และประกาศผลการสอบคัดเลอืกข้ันสุดท้าย ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ก.ค.๖๔ กับได้กําหนดว่า กรณีเกิด
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาการสอบคัดเลือก เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19), การประกาศวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น ให้ กพ.ทอ.ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้ตามความเหมาะสม (แนบ ๑) น้ัน 

๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังน้ี 
  ๒.๑ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลง ๑๕ พ.ค.๖๔ ข้อ ๒ ได้ปรับระดับการกําหนดเขตพ้ืนที่
สถานการณ์ แบ่งเป็น ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๔ จังหวัด, พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ๑๗ จังหวัด 
และพื้นที่ควบคุม ๕๖ จังหวัด ซึ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และข้อ ๓ 
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจําแนกตามพ้ืนที่สถานการณ์ที่จําเป็นอย่างเร่งด่วน สําหรับสถานที่ กิจการ 
หรือกิจกรรม เพ่ือให้สามารถเปิดดําเนินการได้ภายใต้เง่ือนไข เง่ือนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้ง
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคของพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า ๒๐ คน (แนบ ๒)  
  ๒.๒ ว.ฝกพ.ศปก.ทอ.ด่วนที่สุด ที่ ๖๓/๔ ลง ๑๔ เม.ย.๖๔ ได้กําหนดมาตรการเพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้
งดการเดินทางไปราชการของหน่วยทุกกรณี (แนบ ๓)  
  ๒.๓ กพ.ทอ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๓๓๑๐ ลง ๑๖ เม.ย.๖๔ ให้สายวิทยาการ 
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) เลื่อนการสอบคัดเลือกฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ฯ 
จะคลี่คลาย (แนบ ๔) ทั้งน้ี สายวิทยาการที่ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ ไปแล้ว ได้แก่ สายวิทยาการเหล่า/
จําพวกทหาร สบ., สพ., ขส. และ ปช. 
  ๒.๔ จํานวนผู้สมัครสอบฯ ของสายวิทยาการที่ยังไม่ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑
(ภาควิชาการ) ตามข้อ ๒.๓ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑,๕๐๗ คน แบ่งเป็น สังกัด ณ ที่ต้ังดอนเมือง และบางซื่อ จํานวน 
๘๘๒ คน และสังกัด ณ ที่ต้ังต่างจังหวัด จํานวน ๖๒๕ คน (แนบ ๕) 
  ๒.๕ การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะฯ ตามข้อ ๑ จะต้องดําเนินการออกคําสั่งให้ 
น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๔ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการสอบ
คัดเลือก อย่างน้อย ๓ เดือน (ต้ังแต่ขั้นตอนการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) จนถึงการออกคําสั่งให้  
น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร) หากดําเนินการไม่ทันจะทําให้ นขต.ทอ.ไม่มีกําลังพลปฏิบัติหน้าที่ 

ด่วนทีสุ่ด 
(สําเนา)                                  หน่วยรับ 

ซึ่งจะมีผลกระทบ... 



- ๒ - 

ซึ่งจะมีผลกระทบกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วย รวมท้ังมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของ รร.นม.ยศ.ทอ. 
ดังน้ัน กพ.ทอ.จึงได้เชิญผู้แทนหน่วย หน.สายวิทยาการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางในการดําเนินการสอบฯ 
เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๔, ๑๓๓๐ ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) โดยมี จก.กพ.ทอ.เป็นประธาน สรุปผล
การประชุมที่สําคัญได้ ดังน้ี 

๒.๕.๑ การกําหนดแนวทางการสอบฯ  
 ๒.๕.๑.๑ การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) หน่วย หน.สายวิทยาการ 

ส่วนใหญ่ มีความพร้อมในการดําเนินการสอบ ณ ที่ต้ังดอนเมือง และบางซื่อ สําหรับสายวิทยาการ จําพวกทหารนิรภัย 
สามารถดําเนินการสอบแบบ Online (โดยใช้ระบบ Moodle) ได้ เน่ืองจากมีความพร้อมของระบบเครือข่าย 
ซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับมีจํานวนผู้เข้ารับการสอบเพียง ๒ คน ทั้งน้ี หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้อง
ของระบบเครือข่าย สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนไปใช้แนวทางการสอบฯ ณ ที่ต้ังดอนเมือง ได้ และสายวิทยาการ 
เหล่า ตห.(จําพวกทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ) สามารถดําเนินการสอบโดยการส่งข้อสอบให้ บน.๓ ซึ่งเป็นหน่วย
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการสอบ แล้วให้หน่วยฯ เป็นผู้ดําเนินการสอบ หรือการให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางนําข้อสอบ
ไปยังหน่วยฯ และควบคุมการสอบได้ เน่ืองจากมีจํานวนผู้เข้ารับการสอบเพียง ๒ คน  

 ๒.๕.๑.๒ การสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย) ให้ดําเนินการสอบ ณ ที่ต้ังดอนเมือง 

๒.๕.๒ กพ.ทอ.ได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดําเนินการสอบใหม่ คือ สอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๔, สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ส.ค.๖๔ และประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ ก.ย.๖๔ (แนบ ๖) ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยได้กําลังพลปฏิบัติหน้าที่ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๔  

๓. กพ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การสอบเลื่อนฐานะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง
กับนโยบายภาครัฐ จึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังน้ี 
  ๓.๑ หน่วย หน.สายวิทยาการ  

๓.๑.๑ ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) และข้ันที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์
และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ตามแนวทางฯ ในข้อ ๒.๕.๑ ภายในห้วงระยะเวลาที่กําหนดในข้อ ๒.๕.๒ 
โดยจะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ (แนบ ๗) ซึ่งอาจกําหนดมาตรการเสริม
เพ่ิมเติมได้ แต่ต้องไม่น้อยหรือตํ่ากว่าที่กําหนด  

๓.๑.๒ ประสานการปฏิบัติในเรื่องการกําหนดวันสอบ สถานที่สอบ และจํานวน 
ผู้เข้ารับการสอบ เพ่ือลดกําลังพลที่เดินทางข้ามจังหวัดพร้อมกัน โดยเฉพาะหน่วย หน.สายวิทยาการ ที่มีผู้เข้ารับ
การสอบจํานวนมาก เช่น ชอ., สอ.ทอ., ชย.ทอ. และ คปอ. เป็นต้น รวมทั้งบริหารจัดการผู้เข้าสอบในแต่ละ
ห้องสอบไม่ให้เกิน จํานวน ๒๐ คน 
  ๓.๒ ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน 
ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ เดินทางข้ามจังหวัดเพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ขั้นที่ ๑ 
(ภาควิชาการ) และขั้นที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) เป็นการเฉพาะได้ 
  ๓.๓ กําหนดระยะเวลาการสอบฯ ให้เป็นไปตามที่ กพ.ทอ.กําหนดในข้อ ๒.๕.๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้อนุมัติตามข้อ ๓ 

(ลงช่ือ)  พล.อ.ท.ประกาศิต  เจรญิย่ิง 
จก.กพ.ทอ.  
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สําหรับการสอบเลื่อนฐานะ 
น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทําหน้าที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ 

  

 ๑. จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่สอบ 

 ๒. ดูแลทําความสะอาดสถานที่สอบ 

 ๓. ผู้ควบคุมและผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน 

 ๔. จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ควบคุมและผู้เข้าสอบทุกคน หากพบว่าเกิน  
๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึง ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ ให้จัดห้องสอบ ซึ่งเป็นสถานท่ี 
ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกแยกจากผู้เข้าสอบปกติ และเมื่อสอบเสร็จให้ประสาน พอ. หรือ รพ.ในพ้ืนที่ เพ่ือส่งตัว 
เข้ารับการตรวจทางการแพทย์ต่อไป 

 ๕. จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์หรือเจลสําหรับล้างมือ บริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่สอบ 

 ๖. กําหนดจํานวนผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบไม่เกิน ๒๐ คน และให้มีการเว้นระยะห่าง 
อย่างน้อย ๑.๕ เมตร 

 ๗. ผู้เข้าสอบที่เดินทางเข้ามาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ห้ามเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีการกําหนด
เป็นคลัสเตอร์ ตามประกาศของทางราชการ   
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	มาตรการป้องกัน




 
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการสอบคดัเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สญัญาบัตร โควตา น.ประทวน 


ทําหนา้ที่ในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร ปงีบประมาณ ๖๕ (เปรียบเทียบกับปี ๖๕ ใหม่) 


ลําดับ การดําเนินการ 
ปี ๖๕ (เดิม) ปี ๖๕ (ใหม่) 


ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 


วันทําการ 
ให้แล้วเสร็จ


ภายใน 
วันทําการ 


๑. หน่วย หน.สายวิทยาการ ออกคําสั่งแต่งตั้ง คณก.สอบคัดเลือกในสายวิทยาการของตน 
แล้วส่งให ้กพ.ทอ. 


๑๐ มี.ค.๖๔  ๑๐ มี.ค.๖๔  


๒. ผู้สมัครเขียนใบสมัครส่ง หน.นขต.ทอ. ๑๐ มี.ค.๖๔ ๑๐ มี.ค.๖๔ 
๓. นขต.ทอ.แยกใบสมัครส่ง หน.สายวิทยาการ (คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ) ๑๙ มี.ค.๖๔ ๑๙ มี.ค.๖๔ 
๔. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๓๑ มี.ค.๖๔ ๓๑ มี.ค.๖๔ 
๕. สอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ๒๑ เม.ย.๖๔ ๓๐ มิ.ย.๖๔ 
๖. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการตําแหน่งละ 


ไม่เกิน ๓ คน พร้อมใบสมัครให้ คณก.ตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ที่สอบผ่าน 
ขั้นที่ ๑ (กพ.ทอ.) 


๒๘ เม.ย.๖๔ ๗ ก.ค.๖๔ 


๗. คณก.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทีส่อบผ่านภาควิชาการ แล้วส่งให้  
คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ 


๑๔ พ.ค.๖๔ ๒๑ ก.ค.๖๔ 


๘. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑  
(ภาควิชาการ) 


๑๙ พ.ค.๖๔ ๒๗ ก.ค.๖๔ 


๙. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  
พร้อมคะแนนภาควิชาการ และคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) ให้ กพ.ทอ. 


๒๔ พ.ค.๖๔ ๒ ส.ค.๖๔ 


๑๐. สอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ (สอบสมัภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)  ๒๓ มิ.ย.๖๔ ๓๑ ส.ค.๖๔ 
๑๑. คณก.ดําเนินการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ รวบรวมผลการสอบคัดเลือกขั้นที ่๒ 


ส่งให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ 
๓๐ มิ.ย.๖๔ ๗ ก.ย.๖๔ 


๑๒. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ๕ ก.ค.๖๔ ๑๐ ก.ย.๖๔ 
๑๓. คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 


ให้ กพ.ทอ.เพื่อขออนุมัติตัวบุคคลต่อไป 
๘ ก.ค.๖๔ ๑๕ ก.ย.๖๔ 


๑๔. คณก.กีฬา ทอ.ส่งรายชื่อ (ตามข้อ ๗ หน้า ก - ๑๔) ๘ ก.ค.๖๔ ๑๕ ก.ย.๖๔ 


๗ วทก. 


๘ วทก. 


๑๐ วทก. 


๕ วทก. 


 ๑๐ วทก. 


๓ วทก. 


๓ วทก. 


๒๐ วทก. 


๕ วทก. 


๓ วทก. 


๓ วทก. 


๗ วทก. 


๘ วทก. 


๑๐ วทก. 


๕ วทก. 


๑๐ วทก. 


๓ วทก. 


๓ วทก. 


๒๐ วทก. 


๕ วทก. 


๓ วทก. 


๓ วทก. 







