


ผนวก ก 
ประกอบค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ท่ี  ๔/๖๕  ลง ๑๘ ก.พ.๖๕ 

คุณสมบัติและข้อก ำหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 

 ๑. คุณสมบัติ 
  ๑.๑ เป็น น.ประทวน ช้ันยศ พ.อ.อ. (ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังยศ พ.อ.อ.ภำยใน ๑ เม.ย.ของ
ปีท่ีสมัคร ส ำหรับผู้ท่ีอยู่ระหว่ำงรอค ำส่ังแต่งต้ังยศเป็น พ.อ.อ.ให้มีสิทธิ์สมัครสอบ และเมื่อค ำส่ังได้รับอนุมัติ 
ให้แต่งต้ังยศเป็น พ.อ.อ.ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้น ำมำแสดงต่อคณะกรรมกำรของสำยวิทยำกำรของตน 
แต่หำกค ำส่ังแต่งต้ังยศมีผลบังคับหลังวันท่ีก ำหนด ให้หมดสิทธิ์ในกำรสอบ) 
  ๑.๒ เป็น น.ประทวน ท่ีได้รับกำรบรรจุโดยใช้วิทยฐำนะและคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี ้
   ๑.๒.๑ เคยเป็นนักเรียนทหำรสอบตกช้ันปีที่ ๓ ของ รร.นนก.หรือ รร.ทหำรอื่น
ท่ีเทียบเท่ำ และมียศ พ.อ.อ.มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี 
   ๑.๒.๒ ส ำเร็จกำรศึกษำจำก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหำรอื่นท่ีเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จ
กำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ขึ้นไป และมีเวลำรับรำชกำรเป็น น.ประทวน ไม่น้อยกว่ำ ๘ ปี (ไม่นับ
ระยะเวลำครองยศ พ.อ.อ. แต่ต้องมีค ำส่ังแต่งต้ังยศเป็น พ.อ.อ.ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด) 
   ๑.๒.๓ ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพ ได้รับประกำศนียบัตรวิชำพยำบำลผดุงครรภ์ 
และอนำมัย หรือประกำศนียบัตรซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำวิชำพยำบำลผดุงครรภ์และอนำมัย มีเวลำรับรำชกำรเป็น 
น.ประทวน หรือมีเวลำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนต่ ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี 
   ๑.๒.๔ มีเวลำรับรำชกำรเป็นทหำรไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ปี และมียศ พ.อ.อ.ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
ส ำหรับผู้ท่ีเคยเป็นทหำรกองประจ ำกำร หรือข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนมำก่อน ให้น ำเวลำในขณะท่ีเป็นทหำร
กองประจ ำกำร หรือข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนมำรวมด้วย 
   ๑.๒.๕ ส ำเร็จกำรศึกษำจำก รร.จอ.ยศ.ทอ.หรือ รร.ทหำรอื่นท่ีเทียบเท่ำ ตำมหลักสูตร 
๓ ปี ต่อจำกช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ (หลักสูตร นจอ.เหล่ำ พ. ๓ ปี) 
   กำรนับเวลำรับรำชกำร หรือระยะเวลำท่ีครองยศ พ.อ.อ. (นับต้ังแต่วันบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
หรือวันท่ีเล่ือนยศ พ.อ.อ. ถึงวันท่ี ๑ ต.ค.ของปีท่ีสมัคร โดยคิด ๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี เศษปัดท้ิง ไม่นับรวมวันทวีคูณ)  
  ๑.๓ มี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในควำมช ำนำญต้ังแต่ระดับ ๗๐ ขึ้นไปของจ ำพวกทหำร
ท่ีสมัครสอบ  
  ๑.๔ มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวคิดสมรรถนะก ำลังพล ทอ. ในรอบ ต.ค.ของปี
ท่ีผ่ำนมำ (ก่อนปีท่ีสมัคร ๑ ปี) ต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕ ท้ังนี้ หำกผู้สมัครสอบมีผลกำรประเมินฯ ในรอบ เม.ย.
ของปีท่ีสมัคร ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕ (คณก.ตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ท่ีสอบผ่ำนขั้นท่ี ๑ จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบในภำยหลัง) ให้ถือว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนท่ีจะเป็นผู้สมัครสอบ 
  ๑.๕ ไม่เป็นผู้ไม่ได้รับกำรเล่ือนช้ันเงินเดือนกรณีกระท ำควำมผิด (งดบ ำเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลำ ๓ ปีย้อนหลัง (รอบ ต.ค.ของปีก่อนปีท่ีสมัคร ๓ ปี - รอบ เม.ย.ของปีท่ีสมัคร เช่น สมัครสอบปี ๖๕ 
จะต้องไม่เป็นผู้ไม่ได้รับกำรเล่ือนช้ันเงินเดือนฯ รอบ ต.ค.๖๒ - รอบ เม.ย.๖๕ เป็นต้น) ท้ังนี้ ให้รวมถึงกรณีผู้สมัครสอบ
ได้กระท ำควำมผิดก่อน ๑ ต.ค.ของปีท่ีสมัคร แล้วถูกต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีค ำส่ังลงทัณฑ์  
ซึ่งกำรลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับกำรเล่ือนช้ันเงินเดือนกรณีกระท ำควำมผิด (ถูกงดบ ำเหน็จรอบ ต.ค.ของปีท่ีสมัคร) 
แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรออกค ำส่ัง ให้ถือว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนท่ีจะเป็นผู้สมัครสอบ 
 

๑.๖  ไม่เป็นผู้ท่ี... 
 

 
 



ก - ๒ 
 
  ๑.๖ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำรหรือส ำรองรำชกำร หรือมีกรณีท่ีต้องหำว่ำ
กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถำนหนัก 
  ๑.๗ ไมเ่ป็นผู้ท่ีเคยถูกให้พ้นกำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ. (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย)  
  ๑.๘ มีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง พอท่ีจะตรำกตร ำในกำรฝึกและศึกษำได้ตลอดหลักสูตร
นำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด (ไม่รวมถึงหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญำบัตร กรณีผู้มีอำยุ ๕๕ ปีขึ้นไป)  
และจะต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ท่ี ทอ.ก ำหนด 
  ๑.๙ ผู้ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรต้ังครรภ์หรือมีปัญหำด้ำนสุขภำพ ซึ่งหำกเข้ำรับกำรทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำยจะท ำให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพและร่ำงกำย ให้ถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรสอบครั้งนี้  

 ๒. แนวทำงกำรสมัครสอบ ให้สมัครสอบในกรณีใดกรณีหนึ่งเพียงกรณีเดียว ดังนี้ 
  ๒.๑ ผู้ท่ีมี ลชทอ.หลัก ตรงตำม ลชทอ.หน้ำที่ ของต ำแหน่งที่ตนเองด ำรงอยู่ในปัจจุบัน 
ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.หลัก เท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่น พ.อ.อ.รักชำติ  ยิ่งชีพ ต ำแหน่ง จนท.ก ำลังพล 
ผกพ.บก.บน.๑ (อัตรำ พ.อ.อ. ลชทอ.หน้ำท่ี ๗๓๑๗๐) มี ลชทอ.หลัก ๗๓๑๗๐ และ ลชทอ.รอง ๗๐๑๗๐ ก็ให้
สมัครสอบในสำยวิทยำกำรจ ำพวกทหำรก ำลังพล 
  ๒.๒ ผู้ที่มี ลชทอ.รอง ตรงตำม ลชทอ.หน้ำที่ ของต ำแหน่งที่ตนเองด ำรงอยู่ในปัจจุบัน 
ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.รอง เท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่น พ.อ.อ.ชำติชำย  อดทน ต ำแหน่ง จนท.ก ำลังพล 
ผกพ.บก.บน.๒ (อัตรำ พ.อ.อ. ลชทอ.หน้ำท่ี ๗๓๑๗๐) มี ลชทอ.หลัก ๗๐๑๗๐ และ ลชทอ.รอง ๗๓๑๗๐  
ก็ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรจ ำพวกทหำรก ำลังพล  
  ๒.๓ กรณีต ำแหน่งท่ีตนเองด ำรงอยู่ ก ำหนด ลชทอ.หน้ำท่ีไว้ ๒ เลขหมำย หำกผู้นั้น 
มี ลชทอ.หลัก และ ลชทอ.รอง ตรงกับ ลชทอ.หน้ำท่ี ของต ำแหน่งนั้นท้ัง ๒ เลขหมำย ให้เลือกสมัครสอบ 
ในสำยวิทยำกำรใดสำยวิทยำกำรหนึ่ง ตำมข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ ได้เพียงสำยวิทยำกำรเดียว ตัวอย่ำงเช่น 
พ.อ.อ.สมชำติ ชูชัย ต ำแหน่ง เสมียน ผธก.กพ.ทอ.(อัตรำ พ.อ.อ. ลชทอ.หน้ำท่ี ๗๐๑๗๐, ๗๓๑๗๐)  
มี ลชทอ.หลัก ๗๐๑๗๐ และ ลชทอ.รอง ๗๓๑๗๐ ก็ให้เลือกสมัครสอบในสำยวิทยำกำรจ ำพวกทหำรสำรบรรณ 
หรือจ ำพวกทหำรก ำลังพล ได้เพียงสำยวิทยำกำรเดียวเท่ำนั้น 
  ๒.๔ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประจ ำหน่วย ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.หลัก เท่ำนั้น 
ยกเว้นกรณีมีค ำส่ัง ทอ. หรือค ำส่ัง นขต.ทอ.ให้ปฏิบัติงำนในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.รอง ให้สมัครสอบ ดังนี้ 
   ๒.๔.๑ มี ลชทอ.รอง ไม่ถึงระดับ ๗๐ ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.หลัก 
   ๒.๔.๒ มี ลชทอ.รอง ต้ังแต่ระดับ ๗๐ ขึน้ไป ให้สมัครสอบในสำยวิทยำกำรของ ลชทอ.รอง  
  ๒.๕ กำรก ำหนดแนวทำงตำมข้อ ๒.๑ - ๒.๔ มีข้อพิจำรณำเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ๒.๕.๑ สำยวิทยำกำรท่ีมี ลชทอ.ของ น.ประทวน ซึ่งก ำหนดไว้หลำยสำขำจ ำพวกทหำร 
เมื่อเป็นระดับ น.สัญญำบัตร ช้ันต้น (ร.ต. - ร.อ.) รวมเหลือเพียงสำขำจ ำพวกทหำรเดียว ให้ น.ประทวน ในสำยวิทยำกำร
ดังกล่ำว สำมำรถสมัครสอบในต ำแหน่งท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดสอบได้ แต่ต้องด ำรงต ำแหน่งท่ีมี ลชทอ.หน้ำท่ี ตรงกับ 
ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ของตนเอง ในระดับ ๗๐ ขึ้นไป ตัวอย่ำงเช่น พ.อ.อ.สมชำย ฯ มี ลชทอ.หลัก ๔๓๑๗๐  
ต้องด ำรงต ำแหน่งในสำยวิทยำกำรจ ำพวกทหำรช่ำงอำกำศ ท่ีมี ลชทอ.หน้ำท่ี ๔๓๑xx หำกไปด ำรงต ำแหน่งท่ีมี 
ลชทอ.หน้ำท่ี ๔๓๒xx ก็ไม่สำมำรถสมัครสอบในสำยวิทยำกำรจ ำพวกทหำรช่ำงอำกำศได้ ซึ่งสำยวิทยำกำรท่ีมี
ลักษณะดังกล่ำว มีดังนี้ 
 

จ ำพวกทหำร ... 
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จ ำพวกทหำร ลชทอ.(น.ประทวน) 
สำมำรถสมัครสอบได้ใน ลชทอ.
(น.สัญญำบัตร อัตรำ ร.ท. - ร.อ.) 

ส่ือสำรอิเล็กทรอนิกส์ ๓๐๑๗๐, ๓๐๑๙๐, ๓๐๒๗๐, ๓๐๒๙๐ ๓๐๑๓ 
ช่ำงอำกำศ ๔๓๑๗๐, ๔๓๑๙๐, ๔๓๒๗๐, ๔๓๒๙๐, 

๔๓๓๗๐, ๔๓๓๙๐, ๔๓๔๗๐, ๔๓๔๙๐ 
๔๓๑๓ 

   ๒.๕.๒ กรณีสำยวิทยำกำรท่ีมี ลชทอ.ของ น.ประทวน ปรับเปล่ียนไปเมื่อเป็น  
น.สัญญำบัตร แต่ยังเป็นจ ำพวกทหำรเดียวกัน ให้ น.ประทวน ในสำยวิทยำกำรดังกล่ำว สำมำรถสมัครสอบ 
ในต ำแหน่งท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดสอบได้ ท้ังนี้ สำยวิทยำกำรท่ีมีลักษณะดังกล่ำว มีดังนี้  

จ ำพวกทหำร ลชทอ.(น.ประทวน) 
สำมำรถสมัครสอบได้ใน ลชทอ.
(น.สัญญำบัตร อัตรำ ร.ท. - ร.อ.) 

บริกำรแพทย์ ๙๐๑๗๐ ๙๐๒๓, ๙๐๓๓ 
เวชศำสตร์กำรบิน ๙๙๑๗๐ ๙๙๒๓ 

  ๒.๖ ผู้ด ำรงต ำแหน่งท่ีไม่ได้ก ำหนด ลชทอ.หน้ำท่ีไว้ ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดของผู้สมัครสอบ 
พิจำรณำในเบื้องต้นว่ำต ำแหน่งนั้นอยู่ในควำมรับผิดชอบสำยวิทยำกำรใด โดยดูจำกลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ และ/หรือ
เทียบเคียงกับต ำแหน่งท่ีมีช่ือเรียกใกล้เคียงกันในต ำแหน่งท่ีสูงหรือต่ ำกว่ำต ำแหน่งนั้น ตำมโครงสร้ำงอัตรำ ทอ.๕๒ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรอบกำรพิจำรณำ ส ำหรับในส่วนของต ำแหน่งท่ีไม่สำมำรถก ำหนดสำยงำนได้ 
จำกลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ (เช่น ต ำแหน่ง จนท.บริกำร ผบ.ทอ.เป็นต้น) ให้ใช้ ลชทอ.หลัก ในกำรสมัครสอบ  
แล้วเสนอให้หน่วย หน.สำยวิทยำกำร ซึ่งรับผิดชอบจ ำพวกทหำรในสำยวิทยำกำรนั้น ๆ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรสมัครสอบคัดเลือก ท้ังนี้หน่วย หน.สำยวิทยำกำร ดังกล่ำวจะต้องรวบรวมใบสมัครของผู้ผ่ำนกำรสอบ
ภำควิชำกำรให้ กพ.ทอ.ตรวจสอบควำมถูกต้อง  
  ๒.๗ กรณีต ำแหน่งท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดสอบ ซึ่งไม่ได้ก ำหนด ลชทอ.หน้ำท่ีไว้ ให้ กพ.ทอ.
ก ำหนด ลชทอ.(หลักหรือรอง) ของผู้ท่ีจะมีสิทธิ์สมัครสอบในต ำแหน่งนั้น ท้ังนี้ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ
ตำมข้อ ๑ และเป็นไปตำมแนวทำงในข้อ ๒.๑ - ๒.๖  

 ๓. ข้อก ำหนดอื่น ๆ 
  ๓.๑ ผู้สมัครท่ีมีข้อผูกพันในกำรศึกษำหรือดูงำน ให้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยมี
เงื่อนไขว่ำ หำกผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องเข้ำรับกำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ.ตำมระยะเวลำท่ี กพ.ทอ.ก ำหนด กรณีท่ี
ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำได้ ให้ถือว่ำสละสิทธิ์ และ กพ.ทอ.จะเรียกผู้อยู่ในล ำดับส ำรองเข้ำทดแทนต่อไป 
  ๓.๒ ผู้ท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน หำกพบว่ำต้ังครรภ์อยู่และไม่สำมำรถจะเข้ำรับ
กำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ.ภำยในปีงบประมำณท่ีสอบได้ให้คงสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรศึกษำฯ ไว้ และจะจัดให้
เข้ำรับกำรศึกษำในปีงบประมำณถัดไปทดแทน แต่จะต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์
ท่ี ทอ.ก ำหนด และกำรคงสิทธิ์นี้ให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว  
  ๓.๓ ผู้ท่ีผ่ำนกำรเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร จะต้องครองต ำแหน่งจนครบระยะเวลำ
ตำมค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ท่ี ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรก ำลังพลของ ทอ. และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ยกเว้นกำรย้ำยประจ ำหน่วย หรือส ำรองรำชกำรกรณีมีควำมผิด หรือกรณีย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งตรงหน้ำ 
ท่ีสูงขึ้นเท่ำนั้น เช่น กำรแก้ปัญหำขำดแคลนก ำลังพลของหน่วย เช่น รอง หน.มว.ดับเพลิงและกู้ภัย  
 

ฝ่ำยอำคำร ... 



ก - ๔ 

 
ฝ่ำยอำคำร แผนกช่ำงโยธำ บน.๔๑ (อัตรำ ร.ท.) ย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่ง หน.มว.ดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ำยอำคำร 
แผนกช่ำงโยธำ บน.๔๑ (อัตรำ ร.อ.) เป็นต้น หรือกรณีมีควำมจ ำเป็นเฉพำะรำยบุคคลอย่ำงยิ่ง หน่วย หน.สำยวิทยำกำร 
จะต้องย้ำยก ำลังพลช้ันยศเดียวกันมำบรรจุทดแทน ท้ังนี้กำรปรับย้ำยจะต้องเสนอ กพ.ทอ.พิจำรณำควำมเหมำะสม
และกำรใช้ประโยชน์ก ำลังพลให้คุ้มค่ำเป็นกรณี ๆ ไป 
  ๓.๔ ผู้ท่ีสอบผ่ำนกำรเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร หำกมีคุณวุฒิปริญญำจะไม่สำมำรถ 
น ำคุณวุฒิปริญญำนั้น มำใช้สิทธิ์ในกำรขอบรรจุและแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญำบัตร โดยไม่ต้องเข้ำรับกำรอบรม 
หลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด หรือท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น .สัญญำบัตร ได้ ท้ังนี้เป็นไปตำมอนุมัติ  
ผบ.ทอ .เมื่อ ๑๕ พ .ย.๔๕ ท้ำยหนังสือ กพ .ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๓ .๒/๕๖๘๒ ลง ๑๑ พ .ย.๔๕ และให้ถือเป็น 
น.สัญญำบัตร ประเภทท่ี ๓ 
  ๓.๕ ให้มีคะแนนเพิ่มพิเศษ โดยให้เพิ่มเมื่อมีคะแนนภำควิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ดังนี้ 

 
ขั้นตอนและวิธีกำร... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ คุณสมบัติ 
คะแนนเพิ่มพิเศษ 

ภำควิชำกำร (คะแนน) 
๑ สังกัดในหน่วยที่ต้ังจังหวัดเดียวกับต ำแหน่งท่ีมีควำมประสงค์สมัคร 

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

๒ เกณฑ์อำยรุับรำชกำร 
(นับต้ังแต่วันบรรจุเข้ำรับรำชกำร  
ถึงวันท่ี ๑ ต.ค.ของปีท่ีสมัคร โดยคิด 
๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี เศษปัดท้ิง ไม่นับ
รวมวันทวีคูณ) 

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



ก - ๕ 
 

ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรสอบคัดเลือก 

 ๑. ให้ส่วนรำชกำรซึ่งควบคุมเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำรในแต่ละสำยวิทยำกำร ท่ีได้รับอนุมัติ
ให้ น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกในสำยวิทยำกำรของตน 
ซึ่ง คณก.ฯ จะต้องมีจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ ๗ คน ประกอบด้วย 
  ๑.๑ หน.ส่วนรำชกำร ท่ีเป็นสำยวิทยำกำร   เป็นประธำนกรรมกำร 
  ๑.๒ รอง หน.ส่วนรำชกำร ท่ีเป็นสำยวิทยำกำร  เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ๑.๓ เสธ., รอง เสธ. หรือ หน.นขต.ส่วนรำชกำร  เป็นกรรมกำร 
   ท่ีเกี่ยวข้องของสำยวิทยำกำร     
  ๑.๔ หน.นขต.ส่วนรำชกำร ท่ีรับผิดชอบกำรบริหำร  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ก ำลังพลของสำยวิทยำกำร 
   (เช่น ผอ.กวก.ฯ, หน.ผบพ.ฯ เป็นต้น) 

 ๒. คณะกรรมกำรฯ ตำมข้อ ๑ มีหน้ำท่ีดังนี้ 
  ๒.๑ วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับดูแล และด ำเนินกำรสอบเล่ือนฐำนะ น.ประทวน 
เป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีฯ ตำมจ ำนวนท่ี ผบ.ทอ.อนุมัติไว้  รวมท้ังพิจำรณำก ำหนด
รำยละเอียดกำรปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตำมควำมจ ำเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดในค ำส่ังนี้ 
  ๒.๒ ประธำนกรรมกำรในแต่ละเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำร มีอ ำนำจในกำรแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมกำรฯ หรือเจ้ำหน้ำท่ีท ำงำนเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 

 ๓. กำรสมัครสอบ 
  ๓.๑ ให้ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ท่ีมีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับ
กำรสอบคัดเลือก ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ (เช่น ค ำส่ังบรรจุเข้ำรับรำชกำร, ค ำส่ังแต่งต้ังยศ พ.อ.อ., 
ค ำส่ังแต่งต้ัง ลชทอ., ค ำส่ังย้ำยเข้ำด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน และเอกสำรอื่น ๆ ท่ีจ ำเป็น (ถ้ำมี )) ด้วยตนเอง 
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับช้ันถึง หน.นขต.ทอ. โดยระบุต ำแหน่งท่ีต้องกำรสมัครสอบ (ท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัติ) ลงใน
ใบสมัครสอบตำมล ำดับควำมต้องกำรจ ำนวนไม่เกิน ๒ ต ำแหน่ง  
  ๓.๒ ให้สมัครสอบได้เพียงเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำรในสำยวิทยำกำรเดียว หำกมีปัญหำ   
ในกำรสมัครสอบภำยในเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำรในสำยวิทยำกำรใด ให้ประสำนกำรปฏิบัติกับ กพ.ทอ.โดยตรง  
  ๓.๓ ข้ำรำชกำร ทอ. ท่ีส่งไปช่วยปฏิบัติรำชกำรนอกหน่วย เช่น กอ.รมน., นทพ. เป็นต้น 
แต่ยังคงสังกัดอยู่ใน ทอ. คงให้สิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับข้ำรำชกำร ทอ. ท่ีปฏิบัติงำนอยู่ใน ทอ. โดยให้ยื่น  
ใบสมัครพร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ ท่ีหน่วยต้นสังกัดปกติ แต่ไม่สำมำรถใช้ต ำแหน่งท่ีไปช่วยปฏิบัติรำชกำรนั้น มำสมัคร
สอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ได้ 
  ๓.๔ ให้ นขต.ทอ.ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนกำรสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง (หำกมี
ปัญหำข้อขัดข้อง ให้ประสำน กพ.ทอ.โดยตรง เช่น ผู้สมัครมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ไม่ตรงกับ ลชทอ.หน้ำท่ี 
ของต ำแหน่งท่ีตนเองด ำรงอยู่ หรือไม่สำมำรถก ำหนดสำยวิทยำกำรได้ ตำมผนวก ก - ๓ แนวทำงกำรสมัครสอบ    
ข้อ ๒.๖ เป็นต้น) แล้วแยกใบสมัครฯ ของผู้สมัครเสนอไปยังหน่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ซึ่งควบคุมเหล่ำทหำร
หรือจ ำพวกทหำรของแต่ละสำยวิทยำกำร ท้ังนี้ เมื่อ นขต.ทอ.ส่งใบสมัครฯ ไปยังหน่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
ซึ่งควบคุมเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำรของแต่ละสำยวิทยำกำรแล้ว ผู้สมัครจะขอเปล่ียนเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำร 
 

หรือเปล่ียน... 
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หรือเปล่ียนต ำแหน่งท่ีตนสมัครสอบไว้แล้วไม่ได้ และหำกผู้ใดท่ีมิได้ยื่นใบสมัครฯ จะอ้ำงเหตุผลควำมจ ำเป็นใด ๆ 
เพื่อขอยื่นรำยงำนสมัครเพิ่มเติมอีกไม่ได้เช่นกัน (เว้นในกรณีท่ี คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร
ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ กำรสมัครนั้นไม่ถูกต้องตำมเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำรในสำยวิทยำกำรของตน จึงจะให้
ผู้สมัครยื่นรำยงำนขอเปล่ียนเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำร หรือต ำแหน่งท่ีตนสมัครสอบได้) 
  ๓.๕ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำน 
กำรสมัครของผู้สมัครให้ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์ สอบ และรำยละเอียดอื่น  
หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำ ผู้ใดสมัครไม่ถูกต้องในเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำรในสำยวิทยำกำรของตน ให้รีบแจ้ง
ผู้สมัครและหน่วยต้นสังกัดของผู้สมัครทรำบโดยด่วน 
   ท้ังนี้ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร แบ่งกลุ่มผู้สมัครแยกตำมต ำแหน่ง   
ท่ีสมัครสอบคัดเลือก โดยยึดถือควำมต้องกำรต ำแหน่งล ำดับท่ี ๑ เป็นหลัก และสงวนสิทธิ์ไม่แสดงจ ำนวนผู้สมัคร    
ในแต่ละต ำแหน่งนั้น เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมต่อผู้สมัครสอบทุกคน 
  ๓.๖ หำกคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือหลักฐำนท่ีผู้สมัครเขียนลงในใบสมัครครั้งนี้ ปรำกฏ 
ในภำยหลังว่ำ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง กพ.ทอ.จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้ำรับกำรศึกษำ หรือระงับ 
กำรเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ได้ และหำกสอบสวนได้ว่ำมีเจตนำไม่บริสุทธิ์ท ำให้ ผู้อื่นต้องเสียสิทธิ์ 
จะได้รับกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป 

 ๔. กำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๑ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๔.๑ ให ้คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๑  
  ๔.๒ ให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำรพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรสอบ
คัดเลือก วิชำท่ีจะสอบ วิธีกำรทดสอบ รวมท้ังก ำหนดคะแนนของแต่ละวิชำในสำยวิทยำกำรท่ีตนรับผิดชอบได้ 
ตำมควำมเหมำะสม 
  ๔.๓ หำก คณก.สอบคัดเลือกในสำยวิทยำกำรใด มีควำมประสงค์จะให้ คณก.สอบคัดเลือก
ในสำยวิทยำกำรอื่น ท ำกำรสอบคัดเลือกผู้สมัครในเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำรในสำยวิทยำกำรท่ีตนควบคุมอยู่ 
ก็สำมำรถกระท ำได้ โดยให้ติดต่อประสำนและท ำควำมตกลงกันก่อน 
  ๔.๔ ผู้ที่ถือว่ำสอบผ่ำนกำรคัดเลือกขั้นท่ี ๑ จะต้องมีผลคะแนนกำรสอบภำควิชำกำร
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ 
  ๔.๕ กำรคิดคะแนนสอบข้ันท่ี ๑ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   ๔.๕.๑ คะแนนสอบภำควิชำกำร ให้ปรับเป็นคะแนนเต็ม = ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๕.๒ คะแนนเพิ่มพิเศษ รวมกันไม่เกิน ๑๐ คะแนน (โดยต้องเป็นผู้สอบผ่ำน  
ภำควิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐) 
   ๔.๕.๓ ผลรวมคะแนนสอบข้ันท่ี ๑ (คะแนนสอบภำควิชำกำร + คะแนนเพิ่มพิเศษ) 
ต้องไม่เกิน ๑๑๐ คะแนน 
    ตัวอย่ำงเช่น 
    - คะแนนสอบภำควิชำกำร (คะแนนเต็ม) ๒๐๐ คะแนน, พ.อ.อ.เก่ง สอบได้ 
๑๔๐ คะแนน 
 

- ได้คะแนน... 
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    - ได้คะแนนเพิ่มพิเศษรวมกัน ๑๐ คะแนน 
    - ผลรวมคะแนนสอบขั้นท่ี ๑ (คะแนนสอบภำควิชำกำรท่ีสอบได้รวมกับ
คะแนนเพิ่มพิเศษ) = (๑๔๐ X ๑๐๐) + ๑๐ = ๗๐ + ๑๐ = ๘๐ คะแนน 
  ๔.๖ กำรจัดล ำดับผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๑ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   ๔.๖.๑ น ำผลรวมคะแนนสอบขั้นท่ี ๑ ตำมข้อ ๔.๕.๓ มำจัดเรียงล ำดับจำกมำก  
ไปหำน้อย ผู้ท่ีมีคะแนนสูงอันดับ ๑ - ๓ ของต ำแหน่งท่ีเลือกเป็นล ำดับท่ี ๑ ถือว่ำเป็นผู้ท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
ขั้นท่ี ๑ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ (สอบสัมภำษณ์ และทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย) ในกรณีท่ีมีผลรวม 
คะแนนสอบขั้นท่ี ๑ เท่ำกัน ให้ผู้ท่ีมีคะแนนสอบภำควิชำกำรมำกกว่ำเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นล ำดับแรก  
หำกมีคะแนนสอบภำควิชำกำรเท่ำกันอีก ให้ผู้ท่ี สังกัดในหน่วยท่ีต้ังจังหวัดเดียวกับต ำแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับ 
กำรพิจำรณำเป็นล ำดับถัดไป และหำกยังคงเป็นผู้ท่ีสังกัดในหน่วยท่ีต้ังจังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ท่ีมีอำวุโส  
ทำงทหำรสูงกว่ำเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นล ำดับต่อไป 
   ๔.๖.๒ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๑ หรือมีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
ขั้นท่ี ๑ ไม่ครบตำมจ ำนวน (๓ คน) ท่ีก ำหนดในข้อ ๔.๖.๑ ให้พิจำรณำผู้ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกจำกจ ำนวน 
ผู้ท่ีเลือกต ำแหน่งนั้นเป็นล ำดับท่ี ๒ ให้ครบตำมจ ำนวน โดยจะต้องตรวจสอบและปรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ตำมสิทธิ์ 
ท่ีได้รับให้ถูกต้องก่อนน ำมำจัดเรียงตำมล ำดับคะแนน  
  ๔.๗ เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร รวบรวมผลกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๑ 
และจัดล ำดับตำมหลักเกณฑ์ในข้อ ๔.๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรำยช่ือผู้สอบผ่ำนขั้นท่ี ๑ ต ำแหน่งละไม่เกิน 
๓ คน พร้อมใบสมัครและหลักฐำนต่ำง ๆ ให ้กพ.ทอ.(คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ท่ีสอบผ่ำน 
ขั้นท่ี ๑) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบผ่ำนขั้นท่ี ๑ ตำมต ำแหน่งท่ีสมัครสอบว่ำเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ตรงตำม
ต ำแหน่งท่ีสอบผ่ำนก่อนประกำศผลกำรสอบขั้นที่ ๑ โดยให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   ๔.๗.๑ จัดท ำเป็นเอกสำรช้ันควำมลับ “ลับ” และให้จัดส่งถึง เลขำนุกำร คณก.ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ น.ประทวน ท่ีสอบผ่ำนขั้นที่ ๑ โดยตรง (ไม่ต้องผ่ำนสำยงำนธุรกำร) 
   ๔.๗.๒ แนบค ำส่ังเล่ือนระดับ ลชทอ.ท่ีใช้ในกำรสมัครสอบ และค ำส่ังย้ำยหรือค ำส่ัง
ช่วยรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔.๘ ใหม้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ท่ีสอบผ่ำนขั้นท่ี 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. ... 
 

๒๐๐ 
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   ๔.๘.๑๑  ผอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมกำร 
   ๔.๘.๑๒  ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๔.๘.๑๓  ผอ.กขพ.สปพ.กพ.ทอ.   เป็นกรรมกำร 
   ๔.๘.๑๔  รอง ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.  เป็นกรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 
  ๔.๙ หน้ำท่ีของ คณก.ฯ ตำมข้อ ๔.๘ 
   ๔.๙.๑ ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ น.ประทวน ท่ีสอบผ่ำนขั้นท่ี ๑ ตำมข้อ ๔.๗
ว่ำมีคุณสมบัติตรงตำมท่ี ทอ.ก ำหนดหรือไม่ และให้ถือผลกำรตรวจสอบของ คณก.ฯ เป็นท่ีส้ินสุด 
   ๔.๙.๒ ส่งผลให ้คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร  
   ๔.๙.๓ ใหป้ระธำนกรรมกำรฯ มีอ ำนำจแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีท ำงำน
เพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 
  ๔.๑๐  กำรประกำศผลกำรสอบขั้นท่ี ๑ เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร
ได้รับผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติจำก คณก.ฯ ตำมข้อ ๔.๙ แล้ว ให้ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกเรียงตำม 
เลขประจ ำตัวสอบเป็นลำยลักษณ์อักษร แล้วส่งรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๑ โดยระบุด้วยว่ำเป็นต ำแหน่ง
ตำมควำมต้องกำรล ำดับท่ี ๑ หรือล ำดับท่ี ๒ ของผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกฯ พร้อมผลคะแนนภำควิชำกำร  
และคะแนนเพิ่มพิเศษ ให้ กพ.ทอ.  

 ๕. กำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ (สอบสัมภำษณ์และทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย) ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๕.๑ ให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ (สอบสัมภำษณ์และทดสอบ
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. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๕.๑.๖ รอง ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร  
   ๕.๑.๗ หน.ผปส.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร 
  ๕.๒ หน้ำท่ีของ คณก.ฯ ตำมข้อ ๕.๑ 
   ๕.๒.๑ ควบคุม ก ำกับดูแล กำรสอบสัมภำษณ์และทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย หำกเกิดข้อสงสัยสำมำรถเชิญ จนท.ท่ีเกี่ยวข้อง มำช้ีแจงได้ 
   ๕.๒.๒ ก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี และด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์, ทดสอบสมรรถภำพ
ร่ำงกำย น.ประทวน ท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๑ ของแต่ละสำยวิทยำกำร 
   ๕.๒.๓ ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร จ ำนวน ๒ คณะ ดังนี้ 
    ๕.๒.๓.๑ คณอก.สอบสัมภำษณ์ โดยมี รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธำน
อนุกรรมกำร, ผู้แทนหน่วย หน.สำยวิทยำกำร, ผู้แทนหน่วยเจ้ ำของต ำแหน่ง เข้ำร่วมเป็น คณอก.ฯ ,  
รอง ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

๕.๒.๓.๒  คณอก.ทดสอบ... 
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    ๕.๒.๓.๒ คณอก.ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย โดยมี รอง จก.สก.ทอ.เป็น
ประธำนอนุกรรมกำร, รอง ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. และผู้แทนหน่วยเกี่ยวข้อง เข้ำร่วมเป็น คณอก.ฯ  
และ ผอ.กกฬ.สก.ทอ. เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร  
   ๕.๒.๔ ประธำนกรรมกำรและประธำนอนุกรรมกำร มีอ ำนำจในกำรแต่งต้ัง
เจ้ำหน้ำท่ีท ำงำนเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 
  ๕.๓ กำรสอบสัมภำษณ์ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   ๕.๓.๑ กำรสอบสัมภำษณ์ของ คณอก.สอบสัมภำษณ์ ตำมข้อ ๕.๒.๓.๑ ใน ๑ ชุด     
ให้มีกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ จ ำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้แทน กพ.ทอ., ผู้แทนหน่วย หน.สำยวิทยำกำร  
และผู้แทนหน่วยเจ้ำของต ำแหน่ง   
   ๕.๓.๒ สอบสัมภำษณ์โดยกำรประเมินคุณลักษณะ ๔ ด้ำน ตำมระดับกำรแสดง
คุณลักษณะ และให้น ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนฯ ของแต่ละบุคคล มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
ท่ีจะได้รับกำรเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินและกำรคิดคะแนน (ตำมผนวก ข) ดังนี้ 
    ๕.๓.๒.๑ บุคลิกลักษณะและท่วงทีวำจำ  ๒๐ คะแนน 
    ๕.๓.๒.๒ กระบวนกำรคิดในกำรแก้ปัญหำ    ๔๐ คะแนน 
                                                    และกำรพัฒนำงำน                 
    ๕.๓.๒.๓ ควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ำท่ี         ๔๐ คะแนน 
          ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร 
   ๕.๓.๓ กำรสอบสัมภำษณ์ ฯ ตำมข้อ ๕.๓.๒ ให้น ำมำคิดคะแนนกำรสอบสัมภำษณ์ 
โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนนของกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เป็นอัตรำส่วน คือ ผู้แทน กพ.ทอ. : ผู้แทนหน่วย 
หน.สำยวิทยำกำร : ผู้แทนหน่วยเจ้ำของต ำแหน่ง  = ๓ : ๓ : ๔ (หรือ ๐.๓๐ : ๐.๓๐ : ๐.๔๐) 
ตัวอย่ำงเช่น 

กรรมกำรฯ ผู้แทน กพ.ทอ. 
ผู้แทนหน่วย  

หน.สำยวิทยำกำร 
ผู้แทนหน่วย เจ้ำของ

ต ำแหน่ง 
คะแนน

รวม 
คะแนนเต็ม ๕ ด้ำน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ 
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้ ๘๔ ๘๘ ๙๖ ๒๖๘ 
คิดตำมอัตรำส่วนคะแนน 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.สอบสัมภำษณ์ ส่งผลคะแนนให้ คณก.ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก
ขั้นที่ ๒ ฯ ภำยในระยะเวลำท่ี คณก.ฯ ก ำหนด 
  ๕.๔ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ให้ คณอก.ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ด ำเนินกำรดังนี้ 
   ๕.๔.๑ ก ำหนดขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติ ในกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน หลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ท่ี ทอ.ก ำหนด รวมท้ังมีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น กำรลงช่ือ
รับทรำบกำรเข้ำรับกำรทดสอบ, กำรแจ้งผลกำรทดสอบในแต่ละสถำนี, กำรก ำหนดจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรทดสอบ
ในแต่ละสถำนีท่ีเหมำะสม และกำรบันทึกภำพเคล่ือนไหว เป็นต้น 
   ๕.๔.๒ ด ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย โดยใช้เกณฑ์กำรทดสอบ ตำมค ำส่ัง ทอ.
(เฉพำะ) ท่ี ๔๐/๖๓ ลง ๑๔ ก.ค.๖๓ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ.  
 

๕.๔.๓  กำรเดิน ... 
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   ๕.๔.๓ กำรเดิน ๓.๒ กม. ให้ใช้ส ำหรับผู้ท่ีมีอำยุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือผู้ท่ีมีสุขภำพ
ร่ำงกำยไม่พร้อมท่ีจะท ำกำรวิ่งได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณอก.ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย  
   ๕.๔.๔ กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ให้ถือเกณฑ์ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
   ๕.๔.๕ ส่งผลกำรทดสอบให้  คณก.ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ ฯ ภำยใน
ระยะเวลำท่ี คณก.ฯ ก ำหนด 
  ๕.๕ คณก.ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ ฯ รวบรวมผลกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำย แล้วส่งให้ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร  

 ๖. กำรประกำศผลกำรสอบขั้นสุดท้ำย  เมื่อ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร ได้รับผล
กำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ จำก คณก.ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ ฯ แล้ว ให้ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   
  ๖.๑ ให้พิจำรณำผู้ท่ีเลือกต ำแหน่งตำมควำมต้องกำรล ำดับ ๑ ก่อนผู้ท่ีเลือกต ำแหน่ง 
ตำมควำมต้องกำรล ำดับท่ี ๒ (เฉพำะผู้ท่ีผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย หำกไม่ผ่ำนให้ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรสอบ
ขั้นท่ี ๒) เรียงล ำดับตำมคะแนนโดยให้ผู้ที่มีคะแนนรวมมำกท่ีสุดเป็นผู้สอบได้ และจัดล ำดับส ำรองไว้จ ำนวน
ไม่เกิน ๒ คน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    ๖.๑.๑ คะแนนรวม หมำยถึง คะแนนท่ีมำจำกกำรน ำคะแนนสอบภำควิชำกำร 
รวมกับคะแนนสอบสัมภำษณ์ โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนนสอบเป็นอัตรำส่วนคือ คะแนนสอบภำควิชำกำร : คะแนน
สอบสัมภำษณ์ = ๑ : ๑ แล้วรวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ำมี) ตัวอย่ำงเช่น 

คะแนน 
คะแนน 

ภำควิชำกำร 
คะแนน 

สัมภำษณ์ 
คะแนน 

เพิ่มพิเศษ 
คะแนนรวม 

คะแนนเต็ม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐ ๒๑๐ 
พ.อ.อ.เก่ง ฯ สอบได้ ๗๐ ๙๐ ๑๐ ๑๗๐ 

    ๖.๑.๒ กรณีท่ีผู้สอบได้มีคะแนนรวมเท่ำกันให้ ผู้ท่ีมีคะแนนสอบภำควิชำกำร
มำกกว่ำเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นล ำดับแรก หำกมีคะแนนสอบภำควิชำกำรเท่ำกันอีก ให้ผู้ท่ีสังกัดในหน่วยท่ีต้ัง
จังหวัดเดียวกับต ำแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นล ำดับถัดไป และหำกยังคงเป็นผู้ท่ีสังกัดในหน่วยท่ีต้ัง
จังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ท่ีมีอำวุโสทำงทหำรสูงกว่ำเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นล ำดับต่อไป  
  ๖.๒ กรณีต ำแหน่งใดไม่มีผู้สอบผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ฯ ให้พิจำรณำบรรจุผู้ท่ีได้คะแนนรวม
(คะแนนสอบภำควิชำกำร, คะแนนสอบสัมภำษณ์ และคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ำมี)) จำกจ ำนวนผู้ท่ีเลือกต ำแหน่งนั้น
เป็นล ำดับท่ี ๒ แต่ไม่ได้รับกำรบรรจุในต ำแหน่งท่ีเลือกเป็นล ำดับท่ี ๑  
  ๖.๓ กรณีท่ีไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกในต ำแหน่งท่ีได้รับอนุมัติไว้ หรือไม่มีผู้ใดผ่ำนเกณฑ์
กำรคัดเลือกตำมข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้ถือว่ำไม่มีผู้สอบได้ในต ำแหน่งนั้น 
  ๖.๔ คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร ส่งรำยชื่อของผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
ตำมต ำแหน่งท่ีได้รับอนุมัติ รวมท้ังรำยช่ือของล ำดับส ำรองให้ กพ .ทอ .ทรำบ ท้ังนี้  รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรคัดเลือกในล ำดับส ำรอง ให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินสุด นับต้ังแต่มีกำรออกค ำส่ัง ทอ. เรื่อง กำรสอบคัดเลือก 
น.ประทวน เล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ในปีถัดไป 
 

๖.๕  กรณีผู้ท่ีสอบผ่ำน... 
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  ๖.๕ กรณีผู้ท่ีสอบผ่ำนกำรเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร มีกำรสูญเสีย เช่น เสียชีวิต 
หรือลำออก หรือกรณีอื่น ท่ีไม่สำมำรถแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญำบัตร ได้ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 
ท่ีก ำหนดใน ผนวก ค   

 ๗. ส ำหรับนักกีฬำ ทอ.และผู้ฝึกสอนนักกีฬำ ทอ .ที่จะให้เข้ำศึกษำหลักสูตรนำยทหำร 
ช้ันผู้บังคับหมวด ให้คณะกรรมกำรกีฬำ ทอ .พิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสม โดยปฏิบัติตำมอนุมัติ ผบ .ทอ.
เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๒๘ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ด่วนมำก ท่ี กห ๐๖๐๓/๔๕๘ ลง ๕ มิ.ย.๒๘ แล้วส่งรำยช่ือพร้อมหลักฐำน
ใบสมัครให้ กพ.ทอ.ทรำบ  

 ๘. กำรตรวจร่ำงกำย 
  ๘.๑ กพ.ทอ.ประสำน พอ. และ สวบ.ทอ.ก ำหนดช่วงระยะเวลำท่ีเหมำะสมในกำรตรวจร่ำงกำย 
รวมท้ังส่งรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสอบคัดเลือกตำมข้อ ๖.๔ และข้อ ๗ (ยกเว้นล ำดับส ำรอง) ให้ พอ., สวบ.ทอ.  
และหน่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ซึ่งควบคุมเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำรของแต่ละสำยวิทยำกำร เพื่อแจ้งให้ 
ผู้มีรำยช่ือดังกล่ำวไปรำยงำนตัวเพื่อตรวจร่ำงกำยต่อไป 
  ๘.๒ กำรตรวจร่ำงกำยของผู้ท่ีจะเข้ำศึกษำในหลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวดในข้อ ๘.๑ 
ด ำเนินกำรดังนี้ 
   ๘.๒.๑ พอ.ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรตรวจสุขภำพผู้ปฏิบัติงำนภำคพื้น 
พ.ศ.๒๕๖๓ (ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนภำคพื้น) 
   ๘.๒.๒ สวบ.ทอ.ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรตรวจสุขภำพผู้ท ำกำรในอำกำศ 
พ.ศ.๒๕๕๖ (ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในอำกำศ) 
  ๘.๓ ในกรณีท่ีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกแต่ไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย ซึ่งเป็นโรคท่ีสำมำรถรักษำ
ให้หำยเป็นปกติได้ รวมท้ังผู้ท่ีต้ังครรภ์ ให้ กพ.ทอ.ระงับกำรส่งผู้นั้นเข้ำศึกษำหลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด 
ในปีงบประมำณท่ีจะเล่ือนฐำนะฯ ไว้ก่อน และให้ส่งไปรับกำรตรวจร่ำงกำยใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเข้ำศึกษำ
หลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวดในปีงบประมำณถัดไป หำกไม่ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย ถือว่ำหมดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับ
กำรศึกษำครั้งนี้ และให้ กพ.ทอ.พิจำรณำหำต ำแหน่ง น.ประทวน ท่ีเหมำะสม โดยให้พิจำรณำย้ำยไปด ำรง
ต ำแหน่งเดิมก่อนกำรท ำหน้ำท่ี น.สัญญำบัตร เป็นล ำดับแรก หำกต ำแหน่งเดิมไม่ว่ำง ให้พิจำรณำย้ำยไปด ำรง
ต ำแหน่งอื่นท่ีเหมำะสมต่อไป ท้ังนี้ จะต้องไม่พิจำรณำย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งประจ ำหน่วย 

 ๙. กำรให้เข้ำรับกำรศึกษำ 
  ๙.๑ ยศ.ทอ.จัดให้มีกำรศึกษำหลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด รองรับกำรเข้ำอบรม
ของ น.ประทวน ท่ีได้รับกำรเล่ือนฐำนะ ฯ โดยให้ประสำนรำยละเอียดกับ กพ.ทอ.ต่อไป 
  ๙.๒ กพ.ทอ.ด ำเนินกำรออกค ำส่ังให้เข้ำศึกษำในหลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวด  
 

๙.๓  ในกรณี… 
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  ๙.๓ ในกรณีท่ีมีผู้เสียชีวิต หรือลำออก หรือป่วยไม่สำมำรถรักษำให้หำยเป็นปกติไม่สำมำรถ
เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรนำยทหำรช้ันผู้บังคับหมวดได้ รวมท้ังผู้ท่ีขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำรับกำรศึกษำในกรณีอื่น ๆ 
ท่ีมิใช่กรณีกำรต้ังครรภ์ ให้จัดผู้สอบได้ในล ำดับส ำรองเรียงตำมล ำดับในเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำรเดียวกัน
กับผู้ที ่เส ียชีว ิต หรือลำออกหรือป่วยหรือขำดคุณสมบัติเข้ำทดแทน ทั ้งนี ้ต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำย  
ตำมระเบียบ ทอ.ในข้อ ๘.๒ ก่อน 
  ๙.๔ กรณีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกแล้วต่อมำขอสละสิทธิ์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
หำกตรวจสอบหรือสอบสวนแล้วพบว่ำมีเจตนำไม่บริสุทธิ์ หรือมีกำรเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับผลประโยชน์กัน 
จะต้องถูกลงโทษทำงวินัย 

 ๑๐.  กำรประชำสัมพันธ์ กพ.ทอ.ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำรตำมเรื่องนี้ผ่ำนส่ือต่ำง ๆ 
อย่ำงต่อเนื่องและท่ัวถึง 

 ๑๑.  สถำนท่ีสอบ 
   ๑๑.๑  คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสำยวิทยำกำร และ คณก.สอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ 
พิจำรณำจัดสถำนท่ีสอบให้มีควำมเหมำะสมกับจ ำนวนผู้เข้ำสอบ  
   ๑๑.๒  ยศ.ทอ. และ สก.ทอ. พิจำรณำสนับสนุนสถำนท่ีสอบตำมท่ี คณก.สอบคัดเลือก
ในแต่ละสำยวิทยำกำร และ คณก.สอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ ร้องขอ 

 ๑๒.  งบประมำณกำรด ำเนินกำร สปช.ทอ.พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณตำมท่ีได้รับกำรร้องขอ 

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



ก - ๑๓ 

 
ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวน เล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร 

โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร 

หน่วย............................................... 
วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ..................... 

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

 ๒. เกิดวันท่ี………เดือน……………………..พ.ศ………………… 

 ๓. เหล่ำทหำร…………..………จ ำพวกทหำร......................ลชทอ.หลัก……..…………รอง.................... 

 ๔.  ต ำแหน่งปัจจุบัน………………………………….....................…..………………......................................
(ลชทอ.หน้ำท่ี........................) ตำมค ำส่ัง…………..………ท่ี…….…….ลง…..……............ต้ังแต่…….…………................ 
  กรณีเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งประจ ำหน่วย มีค ำส่ังให้ช่วยรำชกำรใน (หน่วย/ต ำแหน่ง)…......……… 
..........................................................................................ตำมค ำส่ัง………………………ท่ี………...….ลง……………….
ต้ังแต่….........….................…….(แนบส ำเนำค ำส่ังช่วยรำชกำรมำด้วย) 

 ๕. ประวัติกำรรับรำชกำร  
  ๕.๑ บรรจุเข้ำรับรำชกำร ต้ังแต่…………………… ตำมค ำส่ัง ทอ.ท่ี………..…….ลง………………...
รวมเวลำรับรำชกำร………….ปี (นับต้ังแต่วันบรรจุเข้ำรับรำชกำร ถึงวันท่ี ๑ ต.ค.ของปีท่ีสมัคร โดยคิด ๓๖๕ วัน 
เป็น ๑ ปี เศษปัดท้ิง ไม่นับรวมวันทวีคูณ) โดยใช้คุณวุฒิ 
    นจอ., นดอ., นชท.หรือส ำเร็จจำก รร.ทหำรอื่นท่ีเทียบเท่ำ  
    ปวช.  
    ม.ต้น - ม.ปลำย 
                                       อื่น ๆ................................................................................................................. 
  ๕.๒ เล่ือนยศเป็น พ.อ.อ. ต้ังแต่…………………… ตำมค ำส่ัง ทอ.ท่ี……………...ลง………………....
รวมเวลำกำรครองยศ พ.อ.อ. ……….ปี (นับต้ังแต่วันท่ีเล่ือนยศ พ.อ.อ. ถึงวันท่ี ๑ ต.ค.ของปีท่ีสมัคร โดยคิด ๓๖๕ วัน 
เป็น ๑ ปีเศษปัดท้ิง ไม่นับรวมวันทวีคูณ) 
  ๕.๓ มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมแนวคิดสมรรถนะก ำลังพล ทอ. ในรอบ ต.ค.ของปี
ท่ีผ่ำนมำ (ก่อนปีท่ีสมัคร ๑ ปี) ได้คะแนนร้อยละ........................ (ต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕ ท้ังนี้ หำกผู้สมัคร
สอบมีผลกำรประเมินฯ ในรอบ เม.ย.ของปีท่ีสมัคร ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕ (คณก.ตรวจสอบคุณสมบัติของ  
น.ประทวน ท่ีสอบผ่ำนขั้นท่ี ๑ จะด ำเนินกำรตรวจสอบในภำยหลัง) ให้ถือว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
ท่ีจะเป็นผู้สมัครสอบ) 

 ๖. ข้ำพเจ้ำมีควำมต้องกำรสมัครสอบคัดเลือกในเหล่ำทหำร...........................……....จ ำพวกทหำร
.........................................................................................ในต ำแหน่งดังนี้ 
  ๖.๑ ล ำดับท่ี ๑  ต ำแหน่ง ………………………………………………………………………………............. 
  ๖.๒ ล ำดับท่ี ๒  ต ำแหน่ง …………………………………………………………………............................ 
 

๗.  ข้ำพเจ้ำ... 
 



ก - ๑๔ 

 
 ๗. ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ไม่ได้รับกำรเล่ือนช้ันเงินเดือนกรณีกระท ำควำมผิด (งดบ ำเหน็จ) ครั้งใดครั้งหนึ่ง 
ในระยะเวลำ ๓ ปีย้อนหลัง (รอบ ต.ค.ของปีก่อนปีท่ีสมัคร ๓ ปี - รอบ เม.ย.ของปีท่ีสมัคร เช่น สมัครสอบปี ๖๕ 
จะต้องไม่เป็นผู้ไม่ได้รับกำรเล่ือนช้ันเงินเดือนฯ รอบ ต.ค.๖๒ - รอบ เม.ย.๖๕ เป็นต้น) ท้ังนี้ ให้รวมถึงกรณีผู้สมัคร
สอบได้กระท ำควำมผิดก่อน ๑ ต.ค.ของปีท่ีสมัคร แล้วถูกต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนจนได้ข้อยุติโดยมีค ำส่ังลงทัณฑ์ 
ซึ่งกำรลงทัณฑ์นั้นมีผลให้ไม่ได้รับกำรเล่ือนช้ันเงินเดือนกรณีกระท ำควำมผิด (ถูกงดบ ำเหน็จรอบ ต.ค.ของปีท่ี
สมัคร) แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรออกค ำส่ัง รวมทั้งรับทรำบระเบียบของทำงรำชกำรเป็นอย่ำงดี หำกข้ำพเจ้ำสอบ
คัดเลือกได้แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมท่ีจะท ำหน้ำท่ี น.สัญญำบัตร ในต ำแหน่งท่ีได้รับกำรเล่ือนฐำนะฯ โดยจะบรรจุ 
อยู่ในต ำแหน่งจนครบระยะเวลำตำมค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ท่ี ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรก ำลังพล
ของ ทอ. และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นย้ำยประจ ำหน่วย หรือส ำรองรำชกำรกรณีมีควำมผิด หรือกรณีย้ำยด ำรง
ต ำแหน่งตรงหน้ำท่ีสูงขึ้นเท่ำนั้น 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้อง 

                (ลงช่ือ)............................……….....……...............ผู้สมัคร  โทร.…......................... 
 
 ๘.  ตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัครตำมท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                             (ลงช่ือ)................................…….…………..(นำยทหำรก ำลังพลหน่วย) 
                                          (ต ำแหน่ง).......................................................... 
                                                            ............../................/..........                                

 ๙.  ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับช้ัน (หน.นขต.ทอ.) 
...........................................……………………......…....…………………................................................................................... 
                                 (ลงช่ือ)................................................................ 
                                          (ต ำแหน่ง)............................................................ 
                                                            ................/................/.......... 

 ๑๐.  ควำมเห็นของหัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งควบคุมและรับผิดชอบเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำร 
...........................................……………………......…....…………………................................................................................... 
                                     (ลงช่ือ)................................................................ 
                                          (ต ำแหน่ง)............................................................ 
                                                               ................../................/.......... 

 ๑๑.  กำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครท่ีผ่ำนกำรสอบรอบแรก (โดย กพ.ทอ.) 
...........................................……………………......…....………………….................................................................................... 
                                 (ลงช่ือ)................................................................ 
                                          (ต ำแหน่ง)............................................................ 
                                                            ................../................/.......... 
 
 



ก - ๑๕ 

 
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของสำยวิทยำกำร) 

คะแนนเพิ่มพิเศษใหเ้พิ่มเม่ือมีคะแนนภำควิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ คุณสมบัติ 
คะแนนเพิ่มพิเศษ 

ภำควิชำกำร (คะแนน) 
๑ สังกัดในหน่วยที่ต้ังจังหวัดเดียวกับต ำแหน่งท่ีมีควำมประสงค์สมัคร 

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

๒ เกณฑ์อำยุรับรำชกำร 
(นับต้ังแต่วันบรรจุเข้ำรับรำชกำร  
ถึงวันท่ี ๑ ต.ค.ของปีท่ีสมัคร โดยคิด 
๓๖๕ วัน เป็น ๑ ปี เศษปัดท้ิง ไม่นับ
รวมวันทวีคูณ) 

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



ผนวก ข 
ประกอบค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ท่ี  ๔/๖๕  ลง  ๑๘ ก.พ.๖๕ 

 
ใบแบบกำรสอบสัมภำษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร 

              ให้กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ท ำเคร่ืองหมำย/ในช่องคะแนนของระดับกำรแสดงคุณลักษณะแต่ละด้ำน และรวมคะแนนในช่องคะแนนรวมของผู้เข้ำสอบ 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
   

                         …………………………………………. ผู้แทน กพ.ทอ. 

                         …………………………………………. ผู้แทนหน่วย หน.สำยวิทยำกำร 

                         …………………………………………. ผู้แทนหน่วยเจ้ำของต ำแหน่ง 

ล ำดับ ยศ, ชื่อ - สกุล 

บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ 
 

(คะแนน = ระดับ×๔) 

กระบวนกำรควำมคิดในกำร
แก้ปัญหำและกำรพัฒนำงำน 

(คะแนน = ระดับ×๘) 

ควำมรู้ที่เก่ียวขอ้งกับหน้ำที ่
ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร 

(คะแนน = ระดับ×๘) 
คะแนนรวม 

(๑๐๐ คะแนน) ระดับกำรแสดงคุณลักษณะ ระดับกำรแสดงคุณลักษณะ ระดับกำรแสดงคุณลักษณะ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

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

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



ผนวก ค 
ประกอบค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ท่ี  ๔/๖๕  ลง  ๑๘ ก.พ.๖๕ 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก กรณีผู้ที่สอบผ่ำนกำรเลื่อนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตรมีกำรสูญเสีย 

 หำกผู้ท่ีสอบผ่ำนกำรเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ซึ่งอยู่ระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำใน รร.นม.ยศ.ทอ.
หรือระหว่ำงท ำหน้ำท่ี น.สัญญำบัตร (ยังไม่ได้รับกำรแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญำบัตร) เกิดกรณีเสียชีวิต หรือลำออก 
หรือกรณีอื่น ท่ีไม่สำมำรถแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญำบัตร ได้ เป็นผลให้ต ำแหน่งท่ีได้รับอนุมัติให้สอบเล่ือนฐำนะฯ 
ว่ำงลง จึงใหด้ ำเนินกำร ดังนี้ 

  ๑. กรณีต ำแหน่งดังกล่ำว มีผู้สอบผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกในล ำดับส ำรอง ให้ กพ.ทอ.เรียก 
ผู้ท่ีอยู่ในล ำดับส ำรองตำมล ำดับเข้ำทดแทนต่อไป ท้ังนี้ รำยช่ือผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกในล ำดับส ำรอง ให้เป็น
อันยกเลิกหรือส้ินสุด นับต้ังแต่มีกำรออกค ำส่ัง ทอ. เรื่อง กำรสอบคัดเลือก น.ประทวน เล่ือนฐำนะเป็น  
น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ในปีถัดไป  

 ๒. กรณีต ำแหน่งดังกล่ำว ไม่มีผู้สอบผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกในล ำดับส ำรอง ให้ กพ.ทอ.
พิจำรณำหำแนวทำงกำรบรรจุก ำลังพลทดแทนให้ต่อไป  
 


	2. คำสั่ง ทอ.(ฉ.)ที่ 4 ทับ 65 การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะฯ โควตาทำหน้าที่1
	3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ ทำหน้าที่

