สารบัญ
การกําลังพล
หนา
บทนํา กลาวทั่วไป
ตอนที่ ๑
การจัดหากําลังพล
บทที่ ๑ แผนการจัดหากําลังพลประเภทตาง ๆ
- แผนการจัดหากําลังพลที่ ทร.ผลิตไดเอง
- แผนการจัดหากําลังพลประจําป งป.
บทที่ ๒ การจัดหากําลังพลเปนขาราชการ และลูกจาง
- ขาราชการชั้นสัญญาบัตร
- ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
- ลูกจางประจํา
- ลูกจางชั่วคราว
๑๖
บทที่ ๓ การจัดหากําลังพลเปนทหารกองประจําการ
- การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอ
- การเรียกคนเขากองประจําการ
- การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ
- การยกเวน และการผอนผัน
- การปลดทหารกองประจําการเปนทหารกองหนุน
- การกําหนดโทษ
ตอนที่ ๒
การจัดการกําลังพล
บทที่ ๑ การบรรจุบุคคลเขารับราชการ
- คุณสมบัติของบุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ
- หลักฐานประกอบการบรรจุเขารับราชการ
๒๔
- หลักเกณฑการบรรจุทหารหญิงของหนวย

๔

๗
๗
๘
๙
๙
๑๑
๑๕

๑๗
๑๘
๑๙
๑๙
๒๑
๒๒
๒๓

๒๔
๒๔

๒๕
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บทที่ ๒ การเลื่อนตําแหนงและฐานะ
- นายทหารสัญญาบัตร
- นายทหารประทวน

๒๖
๒๖
๒๘

บทที่ ๓ การยายตําแหนงและการโอน
- หลักเกณฑการยายนายทหารสัญญาบัตร
- หลักเกณฑการยายนายทหารประทวน
๓๔
- การยายบรรจุในตําแหนงประจําหนวย และสํารองราชการ
- การคัดเลือกขาราชการเปนกําลังพลรับเรือในตางประเทศ
- การคัดเลือกขาราชการไปปฏิบัติหนาที่ใน สน.ผชท.ทร.ไทย ในตางประเทศ
- การโอน และการรับโอนขาราชการ

๓๑
๓๑

บทที่ ๔ การออกจากราชการ
- การลาออก
- การไมรับสมัครตอ
- การปลดออกจากราชการ
- การเกษียณอายุราชการ
- การถึงแกกรรม
๔๖
ตอนที่ ๓
แนวทางการรับราชการของขาราชการกองทัพเรือ
บทที่ ๑ แนวทางการรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือ
- ประเภทของนายทหารสัญญาบัตร
- การบรรจุ การแตงตั้งยศ และการเลื่อนยศของนายทหารสัญญาบัตร
- ระดับการปฏิบัติงานของตําแหนง
- ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดแนวทางการรับราชการ
- การกําหนดแนวทางการรับราชการ
- รายละเอียดในการกําหนดแนวทางการรับราชการ

๓๕
๓๖
๓๘
๔๒
๔๓
๔๓
๔๔
๔๔
๔๖

๔๗
๔๗
๔๘
๔๘
๔๙
๕๕
๖๒
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บทที่ ๒ แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวนกองทัพเรือ
๘๔
- ประเภทของนายทหารประทวน
- การบรรจุ การแตงตั้งยศ และการเลื่อนยศของนายทหารประทวน
- ระดับการปฏิบัติงานของตําแหนง
- ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดแนวทางการรับราชการ

๘๔
๘๕
๘๕
๘๖

ตอนที่ ๔
การประเมินคานายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ
บทที่ ๑ หลักการในการประเมินคานายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ
๘๙
- หลักการทั่วไป
- การกําหนดตัวผูรับการประเมินคา และกําหนดผูประเมินคา

๘๙
๘๙

บทที่ ๒ การประเมินคาและหนาที่ของหนวย
- การประเมินคากําลังพลที่บรรจุในอัตราหมุนเวียน
- การประเมินคากําลังพลที่ยายตําแหนง
- หนาที่ของหนวยในทางธุรการและการประมวลผล

๙๑
๙๑
๙๑
๙๑

บทสรุป กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

๑๐๐

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

4

บทนํา
กลาวโดยทั่วไป
ขอบเขตของการกําลังพล (การบริหารกําลังพล)
ปจจัยพื้นฐานในการบริหารงานโดยทั่วไป จะมีอยู ๔ ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money)
วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งคือ
“๔ M's”
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในปจจุบันแลววา "คน" หรือ "กําลังพล" นับเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการ
บริหาร เนื่องจากทุกองคการหรือหนวยงาน จะตองใชคนเปนผูดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว โดยอาศัยปจจัยพื้นฐานที่เหลือ อันไดแก เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงาน
"การกําลังพล" หรือ "การบริหารกําลังพล" หมายความถึง การดําเนินการเกี่ยวกับกําลังพลใน
องคการหรือหนวยงาน นับตั้งแตการสรรหากําลังพลมาปฏิบัติงาน การบรรจุและแตงตั้ง
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน รวมไปจนถึงการใหพนจากงาน
หลักการบริหารกําลังพล
การบริหารกําลังพล นับวาเปนหัวใจสําคัญในการบริหารองคการ หรือหนวยงาน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผูบังคับบัญชา ซึ่งอาจกลาวไดวาการบริหารกําลังพล คือ "การวางคนใหถูก
กับงาน" และในเวลาเดียวกันก็จะพัฒนากําลังพลที่มีอยูใหมีความรูความสามารถ และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นทั้งนี้สรุปไดวาการบริหารกําลังพลมีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
- สรรหา และเลือกสรรใหไดกําลังพลที่มีความรู ความสามารถ และมีความประพฤติดี
- ใชประโยชนกําลังพลในหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
- รักษาไว ซึ่งกําลังพลที่มีคุณภาพใหอยูกับหนวยงานนาน ๆ
- พัฒนากําลังพล ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
ในความเปนจริงแลว การบริหารกําลังพลมิใชเปนหนาที่ของ นายทหารกําลังพลเพียงฝายเดียวแตเปน
ความรับผิดชอบ และหนาที่ของผูบังคับบัญชาตามสายงานทุกคน การปฏิบัติภารกิจใด ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ
ยอมขึ้นอยูกับตัวบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ เปนสําคัญ
ดังนั้นความพรอมทางดาน
ยุทธการของกองทัพ จึงตองหมายความถึงความพรอมทางดานกําลังพลดวย
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การบริหารกําลังพลใหเกิดผลดี จะตองดําเนินการใหกําลังพลทุกคนภายในหนวยไดรับทราบ และ
เขาใจถึงนโยบาย และแผนการกําลังพลของหนวยเปนอยางดี ที่สําคัญที่สุดก็คือ
ผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของหนวยจะตองใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ดวย
การวางแผนทางดานกําลังพล
นับเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะตองคํานึงถึงนโยบายของผูบังคับบัญชา (การขยาย/
ปรับลดขนาดของหนวย การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ ฯลฯ) อัตราการสูญเสียกําลังพลประเภทตาง ๆ และ
สถานการณในขณะนั้น รวมทั้งการคาดหมายเหตุการณในอนาคตประกอบกันดวย เพื่อเตรียมการใหหนวย
ตางๆ ไดรับกําลังพลที่มีความรูความสามารถ อยางเพียงพอ และตรงตามภารกิจของหนวย
การจัดหากําลังพล
เปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารกําลังพล ซึ่งมีความสําคัญในลําดับรองลงมาจากการวางแผนทางดาน
กําลังพล กําลังพลที่ปฏิบัติงานใน ทร.มีอยูหลายระดับ ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผูที่มีความรูในสาขาวิชาชีพเฉพาะอยางที่จัดหาไดยาก ผูปฏิบัติงาน ชางเทคนิคในแต
ละสาขา และพลลูกมือ เปนตน โดยสามารถแบงออกไดเปน ๔ ประเภทใหญ ๆ คือ นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน ทหารกองประจําการและลูกจาง การจัดหากําลังพลแตละประเภทก็จะมีแนวทางที่แตกตาง
กันออกไป เชน ผูบริหารระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งจัดเตรียมไวสําหรับเปนผูนํากองทัพเรือในอนาคต ทร.
จะคัดเลือกจากบุคคลพลเรือน (ชาย) ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ หรือเทียบเทา ใหเปน
นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) เพื่อเขารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ รร.เตรียมทหารและ
เลื่อนชั้นเปน นนร.เพื่อเขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ รร.นร.ตามจํานวน และพรรค-เหลา ที่ได
วางแผนไวแลว ทั้งนี้เพื่อใหไดตัวบุคคลที่มีความรูความสามารถเพียงพอกับความตองการของ ทร.
การจัดหากําลังพลในแตละประเภทจะมีหลักเกณฑ และขอจํากัดที่แตกตางกันออกไป กลาวคือการ
จัดหา นนร.ดังกลาวกวาที่ ทร.จะไดตัวบุคคลนายทหาร ก.ในแตละรุนออกมารับราชการจะตองใชเวลาและ
คาใชจายในการผลิตไมนอยกวา ๗ ป (รร.เตรียมทหาร ๒ ป + รร.นร. ๕ ป) สวนนายทหาร ป. ที่มี
ความรูในสาขาวิชาชีพเฉพาะอยางที่จัดหาไดยาก
ทร.จะตองรับสมัครผูที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน หากไมเพียงพอก็จําเปนจะตองจัดสงกําลังพลนายทหารประทวน หรือ
นายทหารสัญญาบัตรไปเขารับการศึกษาในสาขาวิชาที่ ทร.มีความตองการอยางแทจริง ไมวาจะเปนการใชทุน
ของ ทร. หรือทุนสวนตัวของขาราชการก็ตาม
โดยที่กลาวมาแลว ลวนเปนการจัดหากําลังพลที่อยูบนพื้นฐานของความสมัครใจเปนสวนใหญ ซึ่งจะ
เปนสวนที่สําคัญในการสนับสนุนให ทร.สามารถคัดเลือกตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตรงตามความตองการได
สําหรับการจัดหาทหารกองประจําการนั้น จะเปนการเรียกเกณฑตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ซึ่ง ทบ.จะเปนหนวยที่รับผิดชอบในการดําเนินการโดยตรง ในสวนของ ทร.จะเกี่ยวของโดยการแจงจํานวน
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ความตองการทหารกองประจําการในแตละ ป/ผลัด แลวจัดสงเจาหนาที่ไปชวยเหลือในการตรวจเลือก ฯ
ตามที่ ทภ.ตาง ๆ จะรองขอ ในชวงเดือน เม.ย.ของทุกปเทานั้น
การจัดการกําลังพล
เปนขั้นตอนภายหลังจากการจัดหากําลังพล จะหมายรวมถึง การบรรจุเขารับราชการ การเลื่อน
ตําแหนงฐานะ การยายตําแหนงและการโอน รวมทั้งการใหออกจากราชการ ทั้งนี้การบริหารกําลังพลให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนจะตองมีการยายสับเปลี่ยนหนาที่ของกําลังพลประเภทตาง ๆ เพื่อใหมี
ประสบการณและความรับผิดชอบที่สูงขึ้นตามลําดับ
โดยจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับความรู
ความสามารถและปจจัยแวดลอมอื่น ๆ อาทิเชน ความประพฤติอาวุโส ภูมิลําเนา ฯลฯ ซึ่งในเรื่องนี้ ทร.ได
แบงมอบความรับผิดชอบใหแกหนวยหัวหนาสายวิทยาการและหนวยปกครองที่เกี่ยวของ
ควบคุมดูแล
รายละเอียดในการปฏิบัติในเบื้องตน รวมทั้งไดมอบอํานาจในการยายบรรจุในบางระดับ (ตั้งแตชั้นยศ ร.อ.ลง
มาที่ไมเปนการเปลี่ยนพรรค - เหลา และสายวิทยาการ) ใหแก หน.นขต.ทร.และ หน.หนวยสายวิทยาการ
ดวยแลว และเมื่อกําลังพลดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่ไปแลวในชวงระยะเวลาหนึ่งก็จําเปนจะตองมีการสงเสริม
ใหกําลังพลบางสวนไดมีโอกาสกาวหนาในชีวิตการรับราชการ โดยการคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
เลื่อนตําแหนงฐานะในระดับที่สูงขึ้นเพื่อทดแทนกําลังพลที่สูญเสียไปจากสาเหตุตาง ๆ (ยายไปดํารงตําแหนง
อื่น เกษียณอายุราชการ ลาออก เสียชีวิต ฯลฯ) แตเนื่องจากโครงสรางการจัดรูปงานของ ทร.และสวน
ราชการโดยทั่วไป มักจะกําหนดใหตําแหนงในระดับบริหาร หรือระดับที่มีชั้นยศ/ฐานะสูงขึ้น มีจํานวนที่
นอยลงตามลําดับ (เปรียบเทียบไดกับรูปทรงประมิด)
แนวทางการรับราชการ
เพื่อใหการบริหารกําลังพลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเปนการเสริมสราง
ขวัญ และกําลังใจใหแกกําลังพลของ ทร.โดยสวนรวม ทร.จึงไดกําหนด "แนวทางการรับราชการ" สําหรับ
ใหหนวยไดยึดถือเปนหลักเกณฑในการยายบรรจุ การเลื่อนตําแหนงฐานะในระดับตาง ๆ และการเขารับ
การศึกษาอบรมตามหลักสูตรของแตละพรรค - เหลา ซึ่งจะเปนแรงจูงใจประการหนึ่งที่จะทําใหกําลังพลของ
ทร.ไดพัฒนาฝมือ ความรูความสามารถ และเพิ่มพูนประสบการณของตนเองอยางตอเนื่อง
ในสวนของการยายตําแหนงไปยังสวนราชการอื่นนอก กห. หรือการโอน นั้น จะมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติปลีกยอยที่แตกตางจากการยายบรรจุตามปกติ หากขาราชการไมปฏิบัติ ตามแนวทางที่ ทร.กําหนดแลว
จะไมมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาใหโอนไปรับราชการยังกระทรวงอื่น
ในขั้นตอนสุดทายของการบริหารกําลังพล ก็คือ การใหออกจากราชการ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน
๔ ลักษณะ ไดแก การลาออกจากราชการ (สมัครใจ) การเกษียณอายุราชการ (ตาม พ.ร.บ.ฯ) ารไมรับ
สมัครตอ และการปลดออกจากราชการ โดยจะมีรายละเอียด และขั้นตอนในการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป
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บทที่ ๑
แผนการจัดหากําลังพลประเภทตาง ๆ
ในแตละป กพ.ทร.จะรวบรวมความตองการกําลังพลประเภทตาง ๆ ของ นขต.ทร.
แลวเสนอ
ขออนุมัติ ทร. โดยจะตองคํานึงถึง "นโยบายของ ทร." เปนหลัก ทั้งนี้ในชวงป
งป.๓๕ - ๓๙
ทร.ไดกําหนดเปาหมายการบรรจุกําลังพลในหนวยกําลังรบ ประมาณรอยละ ๘๕ ของอัตรา และหนวยอื่น
ประมาณรอยละ ๗๕ ของอัตรา ซึ่งสามารถแบงออกไดดังนี้
แผนการจัดหากําลังพลที่ ทร.ผลิตไดเอง (นนร. นพร. นรจ. นพร.ระดับตน นดย.ฯลฯ)
จะพิจารณาถึงสถานภาพการบรรจุของกําลังพลแตละประเภท ในขณะนั้น
ขีดความสามารถของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวของ (รร.นร. รร.พบ.กศษ.พร. รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. รร.สส.สส.ทร. ฯลฯ) แลวกําหนด
เปนแผนจัดหาฯในชวงระยะเวลา ๓ ปขางหนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายการบรรจุกําลังพลตามนโยบายของ ทร.
โดยมีรายละเอียดปลีกยอยที่แตกตางกัน ดังนี้
๑. แผนการจัดหา นนร.
ทร.มีเปาหมายที่จะบรรจุกําลังพลนายทหาร ก. ทุกพรรค - เหลาในภาพรวม (ทุกชั้นยศ)
ใหเต็มตามจํานวนตําแหนงอัตราของนายทหาร ก.ที่มีอยูจริง โดยคํานึงถึงอัตราการสูญเสียกําลังพลในแตละ
ชั้นยศ และการเจริญเติบโตของกําลังพลในอนาคตดวย กลาวคือ สถานภาพการบรรจุกําลังพลนายทหาร ก.
จะตองไมขาดแคลนในระดับลาง และไมแออัดในระดับสูงมากเกินไป (จํานวน นนร.ที่เหมาะสมในชวงป
๓๘- ๔๐ เทากับ ปละประมาณ ๑๔๐ นาย)
๒. แผนการจัดหา นพร.และ นพร.ระดับตน
เปนไปตามเปาหมายการบรรจุกําลังพล ตามนโยบายของ ทร.ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงหลักเกณฑการ
บรรจุทหารหญิงของ ทร.ดวย ซึ่งที่ผานมาจะกําหนดความตองการ นพร. และ นพร.ระดับตน ปละ
ประมาณ ๕๐ - ๖๐ คน
๓. แผนการจัดหา นรจ.
ทร.มีนโยบายที่จะให นรจ.ชั้นปที่ ๑ เรียนรวมกันที่ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. แตเนื่องจาก
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รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. มีขีดความสามารถในการรับ นรจ.ไดในจํานวนที่คอนขางจํากัด การกําหนดความ
ตองการ นรจ.ในแตละป นอกจากจะคํานึงถึงเปาหมายการบรรจุกําลังพล ตามนโยบายของ ทร.แลว ยังจะตอง
พิจารณาในเรื่องของขีดความสามารถในการรับ นรจ.ของสถานศึกษาที่เกี่ยวของดวย(จํานวน นรจ.ทุกพรรคเหลาที่เหมาะสมในชวง ป ๓๘ - ๔๐ เทากับ ปละประมาณ ๑,๗๐๐ นาย)

๔. แผนการจัดหา นดย.
เปนไปตามเปาหมายการบรรจุกําลังพล ตามนโยบายของ ทร.ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงหลักเกณฑการ
บรรจุทหารหญิงของ ทร.ดวย ซึ่งที่ผานมาจะกําหนดความตองการ นดย.ปละประมาณ ๓๕ นาย
แผนการจัดหากําลังพลประจําป งป.
กพ.ทร.จะรวบรวมความตองการกําลังพล ประเภทตาง ๆ (นายทหาร ป. นายทหารประทวนและ
ลูกจางประจํา) นอกเหนือจากกําลังพลที่ ทร.ผลิตไดเอง จาก นขต.ทร.และหนวยหัวหนาสายวิทยาการแลว
นํามาตรวจสอบในรายละเอียด กอนเสนอขออนุมัติ ทร.ในแตละป งป. ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ
ผูบังคับบัญชา รวมทั้งเพื่อมิใหขัดตอหลักเกณฑ และระเบียบขอบังคับของทางราชการ ไดแก หลักเกณฑการ
บรรจุทหารหญิงของ ทร. คําชี้แจงทายอัตรา และกฎกระทรวง เปนตน โดย สปช.ทร.จะเตรียม งป. สําหรับ
การบรรจุกําลังพลตามแผน ฯ ดังกลาว
ตามปกติแลว นขต.ทร.และหนวยหัวหนาสายวิทยาการ จะเสนอความตองการกําลังพลจากบุคคลพล
เรือน ซึ่งในภาวะที่ ทร.กําลังประสบปญหาการขาดแคลนงบประมาณ การจัดหากําลังพลตามแผน ฯ อาจมี
ปญหาในทางปฏิบัติได ทั้งนี้จะมีวิธีการแกปญหาดังกลาว โดยการเปลี่ยนแปลงความตองการจากเดิม "บุคคล
พลเรือน" เปน "ขาราชการหรือลูกจางใน ทร." ก็ได เนื่องจาก ทร.จะตองจายเงินเดือนใหกับกําลังพลใน
สวนนี้อยูแลว การบรรจุขาราชการหรือลูกจางใน ทร.เขารับราชการตามแผน ฯ โดยเฉพาะในตําแหนงอัตรา
นายทหารสัญญาบัตรปริญญา จะใชงบประมาณเพิ่มขึ้นไมมากนัก หรืออาจไมเพิ่มขึ้นเลย ซึ่งจะมีขั้นตอนใน
การดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก ตามที่จะไดกลาวตอไป
-------------------
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บทที่ ๒
การจัดหากําลังพลเปนขาราชการ และลูกจาง
ขาราชการชั้นสัญญาบัตร
๑. กําลังพลที่ ทร.ผลิตไดเอง (นนร.และ นพร.)
๑.๑ รร.นร. จะประกาศรับสมัครจาก บุคคลพลเรือน (ชาย) ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๔ (ม.๔) หรือเทียบเทาเพื่อคัดเลือกใหเปนนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) เขารับการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ รร.เตรียมทหาร (หลักสูตร ๒ ป) และเลื่อนชั้นเปน นนร.เขารับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ รร.นร.(หลักสูตร ๕ ป) ตามจํานวน และพรรค - เหลา ที่ไดกําหนดไวใน
แผนการจัดหากําลังพล
๑.๒ พร.จะประกาศรับสมัครจากบุคคลพลเรือน (หญิง)
ที่มีคุณวุฒิ ไมต่ํากวาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือเทียบเทาเพื่อคัดเลือกใหเปน นพร.เขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กศษ.พร.(หลักสูตร ๔ ป) ตามจํานวนที่ไดกําหนดไวในแผนการจัดหากําลังพล
๑.๓ เมื่อ นนร.และ นพร.สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวแลวจะไดรับการบรรจุเขารับ
ราชการ และแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตรตอไป
๒. รับจากบุคคลพลเรือนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
กพ.ทร.จะเสนอ ทร.เพื่อขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ ทร.มีความตองการ ตามแผนการจัดหากําลังพลประจําป งป.เปนการสวนรวม
โดยใชแนวทางในการปฏิบัติตาม "คูมือการสอบคัดเลือกของ ทร." ดังนี้
๒.๑ กพ.ทร.เสนอขออนุมัติ ทร.แตงตั้งกรรมการ พรอม จนท.ชุดทํางานขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อ
ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบดวยกรรมการอํานวยการ กรรมการรับสมัคร กรรมการ
ประจําวิชาสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ กรรมการจัดทําขอสอบ กรรมการสรุปผลและรวมคะแนนสอบ เปน
ตน
๒.๒ การแตงตั้งกรรมการประจําวิชาสอบ ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อปองกันขอสอบรั่ว
ซึ่งแตละวิชาจะตองประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชานั้นๆวิชาละไมนอยกวา ๓ นาย
๒.๓ กรรมการสอบสัมภาษณ ประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.ขึ้นไป ไมนอยกวา
๓ นาย
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ขั้นตอนการดําเนินการ โดยสรุป คือ
- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร/จําหนายระเบียบการ
- สอบภาควิชาการ
- ประกาศผลสอบภาควิชาการ
- สอบสัมภาษณ และตรวจสุขภาพ
- ประกาศผลสอบรอบสุดทาย
- เรียกผูสอบไดมารายงานตัว เพื่อบรรจุเขารับราชการตอไป
คุณสมบัติของผูสมัคร
- มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
- อายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึง ๓๐ ก.ย.ของปที่รับสมัคร
- มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ถาบิดาเปนนายทหารสัญญา
บัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได
- เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
- ไมเปนผูที่มีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
- ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม
- ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
- ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง
- ไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ
- ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุก ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิดฐานประมาท
หรือลหุโทษ
- ไมเปนผูที่จะตองรับการตรวจเลือกฯเขาเปนทหารกองประจําการประจําปที่รับสมัคร
- เพศชายตองมีสวนสูงไมต่ํากวา ๑๖๐ ซม. รอบอกไมนอยกวา ๗๖ ซม.เพศหญิงตองมีสวนสูงไม
ต่ํากวา ๑๕๐ ซม.
หลักเกณฑการสอบ
การสอบจะแบงเปน ๒ ภาค คือ ภาควิชาการ และ ภาคสัมภาษณและตรวจสุขภาพ
- ภาควิชาการ กําหนดสอบ ๓ วิชา (รวม ๔๐๐ คะแนน) ดังนี้
- วิชาชีพตามสาขาวิชาของคุณวุฒิที่รับสมัคร
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
(อาจมีการสอบภาคปฏิบัติเฉพาะบางวิชา)
- วิชาภาษาไทย
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
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หมายเหตุ - คณะกรรมการสอบ ฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูที่ผานการสอบภาควิชาการไวจํานวน
หนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสอบ ฯ จะกําหนด เพื่อใหเขาสอบสัมภาษณและตรวจสุขภาพตอไป
- ภาคสัมภาษณและตรวจสุขภาพ
- ไมกําหนดคะแนนการสอบสัมภาษณแตจะตัดสินวา "ผาน" หรือ "ไมผาน" เทานั้น
- การสอบสัมภาษณ จะทดสอบในเรื่อง
- บุคลิก ลักษณะ ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และคุณลักษณะความเปนทหาร
- แนวความคิดในการนําความรูที่สําเร็จการศึกษามาใชปฏิบัติงานใน ทร.
- ความรูทั่วไปในสถานการณบานเมือง และสถานการณโลก
- ทัศนคติ ความศรัทธา และความจริงใจตอ ทร.
- ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพของผูสมัครรายใดที่แพทยผูวินิจฉัย ระบุวามีโรคที่ขัดตอการเขา
รับราชการทหาร จะไมพิจารณาผูสมัครรายนั้น
การตัดสิน จะพิจารณาเฉพาะผูสมัครที่ผานการสอบ ดังนี้
- เปนผูที่คณะกรรมการสอบ ฯ คัดเลือกไวหลังจากการสอบภาควิชาการ
- สอบสัมภาษณ ผลการสอบ "ผาน"
- ผลการตรวจสุขภาพ แพทยวินิจฉัยวาไมมีโรคที่ขัดตอการรับราชการทหาร
- การตัดสินผลการสอบของผูสมัคร จะพิจารณาจากลําดับที่ของคะแนนภาควิชาการกับผลการสอบ
สัมภาษณและตรวจสุขภาพ (รวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษ เฉพาะในรายที่มีสิทธิขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ตามที่
กําหนดไว)
- การตัดสินผลการสอบของประธานกรรมการสอบ ฯ ถือเปนการชี้ขาดผลการสอบ
๓. นักศึกษาแพทย ทันตแพทย และเภสัชศาสตรผูทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย
ทันตแพทย และเภสัชศาสตร
สํานักงาน ก.พ. จะจัดสรรนักศึกษาแพทย ทันตแพทย และเภสัชศาสตร ผูทําสัญญา ฯ ใหแกเหลา
ทัพ ตามสัดสวนที่ สนผ.กห.กําหนดในแตละป (ประมาณเดือน เม.ย.ของทุกป) ซึ่งบุคคลเหลานี้จะมีขอ
ผูกพันกับทบวงมหาวิทยาลัย พอสรุปไดวาจะตองอยูรับราชการชดใชทุนตามสัญญาไมนอยกวา ๓ ป อยางไรก็
ตาม ทร.จะตองสูญเสียกําลังพลในสวนนี้อีกจํานวนหนึ่ง เมื่อครบกําหนดตามสัญญาดังกลาว

ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
๑. กําลังพลที่ ทร.ผลิตไดเอง (นรจ. นพร.ระดับตน และ นดย.)
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๑.๑ ยศ.ทร. จะประกาศรับสมัครจากบุคคลพลเรือน (ชาย) ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา เพื่อคัดเลือกใหเปน นรจ.เขารับการศึกษา ที่ รร.ชุมพล ฯ
ยศ.ทร. รร.สส.สส.ทร. รร.ฟอ.กศษ.กพช.อร. รร.นย.ศฝ.นย. รร.พธ.พธ.ทร. รร.พบ.กศษ.พร. และ
รร.ขส.ขส.ทร. (หลักสูตร ๒ ป) ตามจํานวน และพรรค - เหลาที่ไดกําหนดไวใน แผนการจัดหากําลังพล
๑.๒ พร. จะประกาศรับสมัครจากบุคคลพลเรือน (หญิง) ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา เพื่อคัดเลือกใหเปน นพร.ระดับตน เขารับการศึกษาที่ รร.
พบ.กศษ.พร.(หลักสูตร ๒ ป) ตามจํานวนที่ไดกําหนดไวในแผนการจัดหากําลังพล
๑.๓ ดย.ทร.ฐท.กท.จะประกาศรับสมัครจากบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาชั้น
ประถมศึกษาปที่
๖
(ป.๖)
หรือเทียบเทา
เพื่อคัดเลือกใหเปน
นดย.เขารับการศึกษาที่
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.(หลักสูตร ๖ ป) ตามจํานวนที่ไดกําหนดไวในแผนการจัดหากําลังพล
๑.๔ เมื่อ นรจ. นพร.ระดับตน และ นดย. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวแลว จะ
ไดรับการบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนตอไป
๒. รับจากบุคคลพลเรือนที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญา
กพ.ทร.จะเสนอ
ทร.เพื่อขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ปวช. ปวท. ปวส.และอนุปริญญาในสาขาตาง ๆ ตามแผนการจัดหากําลังพลประจําป
งป.เปนการสวนรวม สําหรับผูที่จะมีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (ปวช. ปวท. ปวส.และอนุปริญญา)
นั้น จะตองสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับตําแหนงอัตรา และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕
(ใชตามระเบียบ ทร.วาดวยการสมัครรับราชการตอจากเวลากองประจําการ พ.ศ.๒๕๒๘ โดยอนุโลม) ทั้งนี้
จะใชแนวทางในการปฏิบัติตาม "คูมือการสอบคัดเลือกของ ทร." ดังนี้
๒.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ เพื่อรับสมัครและสอบแขงขัน ดําเนินการเชนเดียวกับการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขารับราชการเปนขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
๒.๒ เนื่องจากบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปน ขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
จะตองบรรจุในตําแหนงเสมียนเปนสวนใหญ จึงตองทําการสอบความรูความสามารถในการพิมพดีดภาษาไทย
และภาษาอังกฤษกอน (ผูที่มิไดสมัครสอบในตําแหนงเสมียนไมตองสอบพิมพดีด แตใหรอสอบภาควิชาการ
พรอมกับผูที่สอบผานวิชาพิมพดีด)

ขั้นตอนการดําเนินการ
- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร/จําหนายระเบียบการ
- สอบวิชาพิมพดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เฉพาะผูสมัครสอบในตําแหนงเสมียน)

13

- ประกาศผลสอบวิชาพิมพดีด
- สอบภาควิชาการ (ขอเขียน และปฏิบัติ)
- ประกาศผลสอบภาควิชาการ
- สอบสัมภาษณ และตรวจสุขภาพ
- ประกาศผลสอบรอบสุดทาย
- เรียกผูสอบไดมารายงานตัว เพื่อบรรจุเขารับราชการตอไป
คุณสมบัติของผูสมัคร
- มีคุณวุฒิตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
- อายุตั้งแต ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ นับถึง ๓๐ ก.ย. ของปที่รับสมัคร
- มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ถาบิดาเปนนายทหารสัญญา
บัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได
- เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
- ไมเปนผูที่มีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
- ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม
- ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย ตามคําพิพากษาของศาล
- ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง
- ไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ
- ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุก ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเวนความผิดฐานประมาท
หรือลหุโทษ
- ไมเปนผูที่จะตองรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ ประจําปที่รับสมัคร
- เพศชายตองมีสวนสูงไมต่ํากวา ๑๖๐ ซม.รอบอกไมนอยกวา ๗๖ ซม. เพศหญิงตองมีสวนสูงไม
ต่ํากวา ๑๕๐ ซม.
หลักเกณฑการสอบ
การสอบจะแบงเปน ๒ ภาค คือ ภาควิชาการ และภาคสัมภาษณและตรวจสุขภาพ
- ภาควิชาการ จะแบงเปน ๒ ขั้นตอน ตามลําดับ คือ
ขั้นตอนที่ ๑ เฉพาะผูสมัครสอบในตําแหนงเสมียน
- สอบวิชาพิมพดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- กําหนดคะแนนเต็ม วิชาพิมพดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วิชาละ ๑๐๐ คะแนน
- การใหคะแนนใชตามกฎ ก.พ. โดยผูที่สอบผานจะตองสามารถพิมพดีดได ๒๕ คํา/นาทีขึ้นไป
(๒๕ คํา/นาที คิดเปนคะแนนรอยละ ๕๐) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ผูที่สอบผานวิชาพิมพดีดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จึงจะไดเขาสอบในขั้นตอนที่ ๒
เฉพาะวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตอไป
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ขั้นตอนที่ ๒ สอบวิชาขอเขียน กําหนดสอบ ๓ วิชา (รวม ๔๐๐ คะแนน) ดังนี้
- วิชาชีพตามสาขาคุณวุฒิ (ยกเวนตําแหนงเสมียน)
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
- วิชาภาษาไทย (ทุกตําแหนง)
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ (ทุกตําแหนง)
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
หมายเหตุ - คณะกรรมการสอบ ฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูที่ผานการสอบภาควิชาการไวจํานวน
หนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสอบ ฯ จะกําหนด เพื่อใหเขาสอบสัมภาษณและตรวจสุขภาพตอไป
- ภาคสัมภาษณและตรวจสุขภาพ
- ไมกําหนดคะแนนการสอบสัมภาษณแตจะตัดสินวา "ผาน" หรือ "ไมผาน" เทานั้น
- การสอบสัมภาษณ จะทดสอบในเรื่อง
- บุคลิก ลักษณะ ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และคุณลักษณะความเปนทหาร
- ความรูในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และการนํามาใชปฏิบัติงานใน ทร.
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณบานเมือง และสถานการณโลก
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ทร.
- ทัศนคติ ความศรัทธา และความจริงใจตอ ทร.
- ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพของผูสมัครรายใด ที่แพทยผูวินิจฉัยระบุวามีโรคที่ขัดตอการเขา
รับราชการทหาร จะไมพิจารณาผูสมัครรายนั้น
การตัดสิน จะพิจารณาเฉพาะผูสมัครที่ผานการสอบดังนี้
- สอบผานตามเกณฑวิชาพิมพดีด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เฉพาะผูสมัครสอบใน
ตําแหนงเสมียน)
- ผานการสอบภาควิชาการ และคณะกรรมการสอบ ฯ พิจารณาคัดเลือกใหเขาสอบสัมภาษณและ
ตรวจสุขภาพ
- ผลการสอบสัมภาษณ "ผาน"
- ผลการตรวจสุขภาพ ระบุวาไมมีโรคที่ขัดตอการเขารับราชการทหาร
- การตัดสินผลการสอบของผูสมัคร จะพิจารณาจากลําดับที่ของคะแนนภาควิชาการกับผลการสอบ
สัมภาษณ และตรวจสุขภาพ (รวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษ เฉพาะในรายที่มีสิทธิขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษตามที่
กําหนดไว)
- การตัดสินผลการสอบของประธานกรรมการสอบ ฯ ถือเปนการชี้ขาดผลการสอบ
๓. รับจากพลทหารที่สมัครรับราชการตอจากเวลากองประจําการ
กพ.ทร. จะรวบรวมรายชื่อทหารที่จะครบกําหนดปลด เปนทหารกองหนุนในแตละผลัดที่ไดรับ
การคัดเลือกจาก นขต.ทร. และหนวยหัวหนาสายวิทยาการที่เกี่ยวของ ใหสมัครรับราชการตอจากเวลากอง
ประจําการ ตามแผนการจัดหากําลังพลประจําป งป. เพื่อทําการสอบสัมภาษณเปนการสวนรวม กอนที่จะ
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เสนอ ทร.ขออนุมัติบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนตอไป ทั้งนี้จะมีรายละเอียดใน
การปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ ทร.วาดวยการสมัครรับราชการตอจากเวลากองประจําการ พ.ศ.๒๕๒๘ ดังนี้
๓.๑ หนวยเจาของอัตราที่รับสมัครตอ
และ/หรือ หนวยหัวหนาสายวิทยาการ
แตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (โดยไมตองเสนอขออนุมัติ ทร.) ไมนอยกวา ๓ นาย ดําเนินการสอบความรู
ความสามารถตามสาขาวิชาชีพของตําแหนงอัตราที่จะรับสมัครตอ วาสามารถจะไปปฏิบัติงานในหนาที่นั้นๆได
หรือไม
๓.๒ การกําหนดวิชาสอบ การกําหนดคะแนนเต็ม และคะแนนเกณฑผาน การดําเนินการสอบ
ตลอดจนการพิจารณาผลการสอบ หนวยเจาของอัตราเปนผูพิจารณากําหนดและดําเนินการตามความเหมาะสม
๓.๓ หนวยเจาของอัตราที่จะรับสมัครตอ
เปนผูพิจารณาทหารกองประจําการที่สอบผานโดย
จะตองตรวจสอบ และรับรองความประพฤติของผูที่สอบผานดังกลาวดวย แลวรวบรวมรายชื่อผูที่สอบผาน
พรอมทั้งตําแหนงอัตราที่จะรับสมัครตอ เสนอให กพ.ทร.ทําการสอบสัมภาษณตอไป
๓.๔ กพ.ทร. แตงตั้งคณะกรรมการสวนกลาง ไมต่ํากวา ๓ นาย ดําเนินการสอบสัมภาษณทหาร
กองประจําการที่จะสมัครตอแลวเสนอขออนุมัติ ทร.เพื่อรับสมัครตอโดยบรรจุเขารับราชการในตําแหนงอัตรา
ตามที่หนวยเจาของอัตราเสนอ
หลักเกณฑการสอบ
- การสอบความรู ความสามารถในวิชาชีพ เปนไปตามการพิจารณาของหนวยเจาของอัตราและ/
หรือ หนวยหัวหนาสายวิทยาการ ที่จะรับสมัครตอ
- การสอบสัมภาษณ ไมกําหนดคะแนนสอบ ผลการพิจารณาจะตัดสินวา "ผาน"หรือ"ไมผาน"
เทานั้น การสอบสัมภาษณจะทําการตรวจสอบทัศนคติ ศรัทธา และ ความตั้งใจจริงที่จะรับราชการใน ทร.
ตลอดจนความประพฤติที่ผานมาเปนสําคัญ
๔. กําลังพลที่ ทร.ฝากหนวยอื่นผลิต
๔.๑ เมื่อ ทร.มีความตองการกําลังพลขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ในบางสายวิทยาการซึ่งไม
สามารถผลิตไดเอง เชน กล.(ชางเครื่องบิน) จะพิจารณาขอรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาภายใน กห.ที่
เกี่ยวของ เพื่อฝากการผลิต โดยที่ผานมา ทร.เคยฝาก ทอ. ผลิต นรจ.กล.(ชางเครื่องบิน) จากรร.จอ.
ประมาณปละ ๕๐ นาย ซึ่งในขณะนี้ ทร.มีจํานวนชางเครื่องบินมากขึ้นในระดับหนึ่งแลว จึงไดชะลอการ
ผลิตกําลังพลในสวนนี้
๔.๒ ปจจุบัน ทร.ไดขอให รร.ชท.ยศ.ทหาร ผลิต นชท.สาขาวิชาตาง ๆ ไดแก ชางยนต
ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและแลนประสาน ชางทอและโลหะแผนฯลฯ สนับสนุนหนวย
เทคนิคของ ทร.(ยกเวน อร.ซึ่งผลิตนักเรียนชางกรมอูทหารเรือไดเอง) ปละไมเกิน ๑๐ นาย โดยเมื่อ นชท.
ในสวนของ ทร. สําเร็จการศึกษาชั้นปที่ ๓ จาก รร.ชท.ยศ.ทหาร แลว จะไดรับการบรรจุเขารับราชการ
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และแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนตอไป สําหรับความตองการ นชท.ในสวนของ ทร. ตั้งแตป ๔๒ เปน
ตนไปนั้น มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเปนประมาณปละ ๓๐ นาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาชาง อล.เพื่อ
สนับสนุนความตองการกําลังพลในสายวิทยาการ อล. ซึ่ง ทร.มีความขาดแคลนอยูในขณะนี้
ลูกจางประจํา
๑. นขต.ทร.และหนวยหัวหนาสายวิทยาการ ที่เกี่ยวของ จะดําเนินการประกาศรับสมัคร และ
คัดเลือกตัวบุคคลจากบุคคลพลเรือน หรือลูกจางชั่วคราวภายในหนวยที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามคําสั่ง กห.
ที่ ๗๙๘/๒๕๒๘ ลง ๑๖ ก.ย.๒๘ และคําสั่ง กห.ที่ ๔๓๓/๒๕๓๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๓๗ เรื่อง กําหนดตําแหนง
ลูกจางประจํา เพื่อบรรจุลงในตําแหนงอัตราลูกจางประจํา ตามแผนการจัดหากําลังพลประจําป งป.หรือเพื่อ
ทดแทนลูกจางประจําที่สูญเสียจากการลาออก หรือเสียชีวิต ในป งป.เดียวกัน
๒. การจัดหาลูกจางประจําในสวนของ อร. นั้น สวนใหญจะรับจากนักเรียนชางกรมอูทหารเรือซึ่ง
อร.สามารถผลิตไดเองอยูแลว โดย โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ (รร.ชอร.) จะรับสมัครจากบุคคลพลเรือน
(ชาย) ที่มีคุณวุฒิ ไมต่ํากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือเทียบเทา เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน
นักเรียนชาง (นรช.)(หลักสูตร ๓ ป) ประมาณปละ ๔๐ นาย เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวแลว
จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจํา สังกัด อร.
ลูกจางชั่วคราว
๑. นขต.ทร.และหนวยหัวหนาสายวิทยาการที่เกี่ยวของ จะเสนอความตองการกําลังพล ลูกจาง
ชั่วคราวในแตละป ใหแก กพ.ทร. เพื่อรวบรวมเสนอ ทร.ขออนุมัติหลักการจัดหากําลังพลในสวนนี้ โดยใช
หลักเกณฑในการจัดหาลูกจางประจํา โดยอนุโลม
๒. ลูกจางชั่วคราว จะมีสถานภาพการจางงานครั้งละ ๑ ป การกําหนดชั้นเงินเดือนจะพิจารณาตาม
ลักษณะงาน และคุณวุฒิการศึกษา โดยทั่วไปแลวการจางลูกจางชั่วคราว จะดําเนินการตามความจําเปนหรือ
อาจเปนการจัดหากําลังพล ใหแกหนวยงานที่ไมมีตําแหนงอัตราลูกจางประจําเทานั้น ขอจํากัดในเรื่องนี้ขึ้นอยู
กับสถานภาพงบประมาณของ ทร.ในแตละป

-------------------
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บทที่ ๓
การจัดหากําลังพลเปนทหารกองประจําการ
การจัดหากําลังพลเปนทหารกองประจําการหรือการเรียกเกณฑทหารกองเกินเขากองประจําการจะ
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๔, ๑๓ - ๑๔, ๑๖ - ๑๗, ๒๕ - ๒๙,
๓๘ - ๓๙, ๔๒, ๔๔ - ๔๕ และ ๔๘ - ๔๙ กฎกระทรวงฉบับที่ ๓, ๗ (พ.ศ.๒๔๙๘) ฉบับที่ ๓๕, ๓๗
, ๔๐ (พ.ศ.๒๕๑๖) ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ฉบับที่ ๗๓
(พ.ศ.๒๕๓๖) ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.
๒๕๔๐) และ บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย โดยการคัดเลือกทหาร
กองเกินจากเขตพื้นที่เรียกเกณฑของ ทภ.๑ ทภ.๒ และ ทภ.๔ ตามจํานวนที่เหมาะสม และเพียงพอตอการ
ใชงานของหนวยตาง ๆ ตามนโยบายของ ทร.
การเรียกเกณฑ ฯ จะเปนหนาที่รับผิดชอบของ ทบ. โดย ทบ.จะขอให ทร.จัดเจาหนาที่ ไปรวมเปน
กรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการในสวนของ ทร. ประมาณเดือน ก.พ.- มี.ค.ของทุกป
ดวย ซึ่งทหารกองเกินในสวนนี้จะเขากองประจําการใน ทร.รวมปละ ๔ ผลัด คือ ๑ พ.ค. ๑ ส.ค. ๑ พ.ย.
และ ๑ ก.พ.ของทุกป และจะมีเวลารับราชการรวม ๒ ป (ในกรณีที่ไมมีสิทธิ์ลดหยอนวันรับราชการ)
ชายที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาที่รับราชการทหารดวยตนเองทุกคน (มาตรา ๗) การรับ
บุคคลเขาเปนทหารกองประจําการ ใหกระทําดวยวิธีเรียกมาตรวจเลือก หรือ จะรับเขาเปนทหารกอง
ประจําการ โดยวิธีรองขอ กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ.๒๕๑๖)
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- วิธีนับอายุ ถาเกิดในพุทธศักราชใดถือวามีอายุครบหนึ่งปบริบูรณ เมื่อสิ้นพุทธศักราชที่เกิดนั้น
สวนการนับอายุตอไปใหนับแตเฉพาะปที่สิ้นพุทธศักราชแลว
ถาไมปรากฏปเกิดใหนายอําเภอทองที่เปนผู
กําหนด
- ทหารกองเกิน หมายความวา ผูซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณ และยังไมถึงสามสิบป บริบูรณซึ่ง
ไดลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๖ หรือผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๘ แลว
- ทหารกองประจําการ หมายความวา ผูซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจําการ และไดเขารับราชการในกอง
ประจําการจนกวาจะไดปลด
- ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองประจําการ โดยรับราชการในกอง
ประจําการจนครบกําหนดหรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝก
วิชาทหาร และไดขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนกองหนุนตามพระราชบัญญัตินี้
- ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองเกินตาม มาตรา ๓๙ หรือปลด
จากกองประจําการตาม มาตรา ๔๐
- พนราชการทหารประเภทที่ ๑ หมายความวา ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ไดรับราชการในชั้นตาง ๆ จน
ครบกําหนด หรือโดยที่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดในระหวางรับราชการ
ทหารตามพระราชบัญญัตินี้
- พนราชการทหารประเภทที่ ๒ หมายความวา ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่มีอายุสี่สิบหกป
บริบูรณแลว หรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคอันไม
สามารถจะรับราชการทหารไดในระหวางรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนายทหารสัญญาบัตรที่
ถูกปลด โดยถูกถอด หรือออกจากยศ
- ทหารประจําการ หมายความวา ทหารซึ่งรับราชการตามที่ กห.กําหนด ซึ่งไมใชทหารกอง
ประจําการ
- อําเภอ หมายความรวมถึง กิ่งอําเภอดวย
- ที่วาการอําเภอ หมายความรวมถึง ที่วาการกิ่งอําเภอดวย
- นายอําเภอ หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย
การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอ
๑. บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุยางเขาสิบแปดปในพุทธศักราชใด ใหไปแสดงตนเพื่อ
ลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น
๒. ผูใดไมสามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคล ซึ่งบรรลุนิติภาวะ และ
เชื่อถือไดไปแจงแทน ใหนายอําเภอสอบสวนเมื่อเห็นวาถูกตองใหลงบัญชีทหารกองเกินไว ถาไมมีผูมาแจง
แทน ใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาลงบัญชีทหารกองเกิน
๓. ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลว ใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแต ๑ ม.ค.ของ
พุทธศักราชถัดไป (มาตรา ๑๖)
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๔. บุคคลซึ่งตองลงบัญชีทหารกองเกิน ใหลงบัญชีที่อําเภอดังตอไปนี้ (มาตรา ๕)
๔.๑ บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู หรือถาบิดาถึงแกกรรมแลว มารดายังมีชีวิตอยู หรือถาทั้งบิดาและ
มารดาถึงแกกรรมแลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บิดาหรือมารดา หรือผูปกครองมี
ภูมิลําเนา แลวแตกรณี
๔.๒ บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรส และบิดามิไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือถามารดา ถึงแกกรรม
แลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่มารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี
๔.๓ บุคคลนอกจากที่กลาวใน ๔.๑ และ ๔.๒ หรือบุคคลที่ไมอาจลงบัญชีทหารกองเกินตามที่
กลาวมาแลวได ไมวาจะดวยกรณีใดก็ตาม ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บุคคลนั้น มีภูมิลําเนา ถา
บุคคลนั้นไมปรากฏภูมิลําเนา ก็ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่พบตัวบุคคลนั้น
๕. เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลว ใหถือวาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภอที่ไดลงบัญชี
ทหารกองเกิน
๖. ภูมิลําเนาทหารใหมีไดเพียงแหงเดียว
การเรียกคนเขากองประจําการ
๑. ทหารกองเกินเมื่ออายุยางเขายี่สิบเอ็ดปในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่
อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชนั้น
๒. ผูใดไมสามารถจะไปรับหมายเรียกดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอจะ
เชื่อถือไดไปรับหมายเรียกแทน ถาไมมีผูไปรับแทนใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน (มาตรา ๒๕)
๓. ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียก ตองมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก ตามกําหนดหมาย
นั้น โดยนําใบสําคัญทหารกองเกิน บัตรประจําตัวประชาชน และประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการศึกษามา
แสดงดวย ถาไมมาหรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไมอยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จใหถือวาทหาร
กองเกินนั้น หลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก (มาตรา ๒๗)
การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ
รมว.กห. จะกําหนดผูดํารงตําแหนงเทียบไดไมต่ํากวา ผูบัญชาการกองพล เปนผูมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง (มาตรา ๒๘)
- ใหผูซึ่ง รมว.กห.กําหนด ตามมาตรา ๒๘ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในทองที่แตละ
จังหวัด เพื่อทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (มาตรา ๒๘ ทวิ)
๑. คณะกรรมการตรวจเลือก ประกอบดวย
๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งมียศไมต่ํากวา พ.ท.หนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
๑.๒ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศ หรือเทียบเทาไมสูงเกินกวาประธานกรรมการ ไมเกินสองคน
เปนกรรมการ
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๑.๓ สัสดีจังหวัด หรือผูแทนหนึ่งคน ซึ่งมิไดประจําอยูในทองที่จังหวัดที่ตรวจเลือกนั้น เปน
กรรมการ
๑.๔ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรมหนึ่งคน
หรือหลายคนเปนกรรมการ ถาไมอาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะดังกลาว เปน
กรรมการไดก็ใหแตงตั้งผูอื่นซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรมแทนเปนกรรมการ
- ใหผูซึ่ง รมว.กห.กําหนด ตามมาตรา ๒๘ แตงตั้งคณะกรรมการชั้นสูงขึ้นในทองที่แตละจังหวัด
(มาตรา ๒๘ ตรี)
๒. คณะกรรมการชั้นสูง ประกอบดวย
๒.๑ ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
๒.๒ เจาหนาที่สัสดีซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาสัสดีจังหวัดหนึ่งคน เปนกรรมการ
๒.๓ ขาราชการอื่น ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาแผนก หรือเทียบเทาอีกหนึ่งคน เปน
กรรมการ
- กรรมการชั้นสูงตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก
- คณะกรรมการชั้นสูงมีอํานาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคํารองตามมาตรา ๓๑ หรือกรณีที่มีขอ
ขัดแยงระหวางกรรมการตรวจเลือก ซึ่งทําคําชี้แจงเสนอขึ้นมา
- คําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงใหเปนที่สุด
๓. คณะกรรมการตรวจเลือกและวิธีการตรวจเลือก กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖)
๓.๑ คณะกรรมการตรวจเลือกมีหนาที่ดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ประธานกรรมการตรวจเลือก มีหนาที่อํานวยการ และควบคุมการตรวจเลือก
ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่เปนปญหาในทางปฏิบัติ เมื่อคณะกรรมการตรวจ
เลือกไมอาจตกลงกันโดยเสียงขางมากได กับใหมีหนาที่ตรวจสอบการปลอยทหารกองเกิน พรอมกับมอบ
ใบรับรองลงการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ตามแบบ สด.๔๓ ทาย
กฎกระทรวงนี้ใหทหารกองเกินรับไปเปนหลักฐาน
๓.๑.๒ กรรมการนายทหารสัญญาบัตรประกอบดวย
- กรรมการนายทหารสัญญาบัตรคนที่ ๑
มีหนาที่เรียกชื่อทหารกองเกินที่ถูก
เรียกมาตรวจเลือก ดูแลทหารกองเกินที่ตรวจเลือกแลวใหรวมอยูเปนจําพวก ปองกันมิใหทหารกองเกินที่
ตรวจเลือกแลวปะปนกับทหารกองเกินที่ยังไมไดตรวจเลือก และรับทหารกองเกินที่ คณะกรรมการตรวจเลือก
กําหนดใหเขากองประจําการสงนายอําเภอเพื่อออกหมายนัด
- กรรมการนายทหารสัญญาบัตรคนที่ ๒ มีหนาที่ วัดขนาด เก็บยอดเปนจําพวก
ตรวจสอบจํานวนสลากควบคุมการทําสลาก และอานสลากในระหวางการจับสลาก
- สําหรับการกําหนดคนที่วัดขนาดแลว มีดังนี้
กลุมที่ ๑ เรียกวา คนไดขนาด คือ สูงตั้งแต ๑ ม. ๖๐ ซม.ขึ้นไป มีขนาด
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รอบตัวตั้งแต ๗๖ ซม.ขึ้นไป
กลุมที่ ๒ เรียกวา คนขนาดถัดรอง คือ สูงตั้งแต ๑ ม. ๕๙ ซม.ลงมา ถึง
๑ ม. ๔๖ ซม. มีขนาดรอบตัว ๗๖ ซม.ขึ้นไป
กลุมที่ ๓ เรียกวา คนไมไดขนาด คือสูงต่ํากวา ๑ ม.๔๖ ซม. หรือมีขนาด
รอบตัวต่ํากวา ๗๖ ซม.อยางใดอยางหนึ่ง ใหรวบรวมสงประธานกรรมการตรวจสอบปลอยตัวไป สําหรับคน
ขนาดถัดรองถามีคนขนาดสูงตั้งแต ๑ ม. ๖๐ ซม.ขึ้นไปพอ ก็สงตัวใหประธานตรวจสอบปลอยตัวไป
๓.๑.๓ กรรมการสัสดีจังหวัด มีหนาที่บันทึกผลการตรวจเลือกในบัญชีเรียกรับเรื่องราวรองขอ
ในเหตุตาง ๆ ซึ่งนายอําเภอไดสอบสวนแลว เตรียมทําสลากบันทึกผลการจับสลาก และรวบรวมสลากที่จับ
แลวไวเปนหลักฐานตรวจสอบขึ้นทะเบียน และทําบัญชีคนที่สงเขากองประจําการ
๓.๑.๔ กรรมการซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม มีหนาที่ตรวจ
รางกายผูที่ถูกเรียกมาตรวจเลือก และออกใบสําคัญใหกับคนจําพวกที่ ๓ และ ๔ รวมทั้งควบคุมการจับ
สลาก
๓.๒ วิธีการตรวจเลือก
ใหเลือกคนจําพวกที่ ๑ กอน ถามีจํานวนมากกวาจํานวนที่ตองการก็ใหจับสลาก หากไมพอกับ
จํานวนที่ตองการใหเลือกขนาดสูงถัดรองลงมาตามลําดับจนพอกับความตองการ
ถาเลือกถึงขนาดใดเกิน
จํานวนตองการใหจับสลากเฉพาะขนาดนั้น จํานวนสลากใหมีเทากับจํานวนทหารกองเกินที่จะตองจับสลาก
แบงเปนเครื่องหมายสีแดงอยางหนึ่ง สีดําอยางหนึ่ง สีแดงใหมีจํานวนที่ตองการรับเขากองประจําการนอกนั้น
เปนสีดํา ถาในแหงเดียวกันนั้นจะตองสงทหารกองเกินเขากองประจําการหลายแผนก ใหเขียนนามแผนกนั้น
ๆ ในสลากเครื่องหมายสีแดงตามจํานวนที่ตองการ
การยกเวน และการผอนผัน
๑. การยกเวน
๑.๑ บุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการ (มาตรา ๑๓)
๑.๑.๑ พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือเปนเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกาย จีน
หรือญวนที่มีสมณศักดิ์
๑.๑.๒ คนพิการ ทุพพลภาพ ซึ่งไมสามารถเปนทหารได
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔
(พ.ศ.๒๕๔๐)
๑.๑.๓ บุคคล ซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่
ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘)
๑.๒ บุคคลดังตอไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแลว ไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหาร
กองประจําการ ในยามปกติ (มาตรา ๑๔) คือ
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๑.๒.๑ พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเปน
นักธรรม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๑.๒.๒ นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและ
ผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๘)
๑.๒.๓ บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่ กห.กําหนดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
๑.๒.๔ ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาตางๆที่อยูในความควบคุมของกระทรวง
ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูวาราชการจังหวัด ออก
ใบสําคัญใหไว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗)
๑.๒.๕ นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของ กห.
๑.๒.๖ นักศึกษาของศูนยกลางการอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒.๗ นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
๑.๒.๘ บุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
๑.๒.๙ บุคคลซึ่งไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด ใหจําคุกครั้งเดียว
ตั้งแตสิบปขึ้นไป หรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแตสิบปขึ้นไป
หรือเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน
๒. การผอนผัน
เมื่อไดคัดคนที่ยกเวนดวยเหตุตาง ๆ ออกแลว ถามีจํานวนทหารกองเกินที่จะรับราชการเปนทหาร
กองประจําการไดมากกวาจํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผันแกบุคคลดังตอไปนี้ (มาตรา ๒๙)
๒.๑ บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดา หรือมารดา ซึ่งไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพหรือ
ชราหาเลี้ยงชีพไมได และไมมีผูอื่นเลี้ยงดู ถามีบุตรหลายคนจะตองเขากองประจําการพรอมกันคงผอนผันใหได
คนเดียว ตามแตบิดาหรือมารดาจะเลือก ถาบิดาหรือมารดาไมสามารถจะเลือกได ก็ใหคณะกรรมการตรวจ
เลือกพิจารณาผอนผันใหหนึ่งคน
๒.๒ บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตาย หรือไรความสามารถหรือพิการทุพพลภาพและ
บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้เมื่อบุตร
หรือพี่ หรือนองนั้น หาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอื่นเลี้ยงดู
๒.๓ บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษา ตามที่กําหนดใน กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๓
(พ.ศ.
๒๕๓๖)
- ผูอางสิทธิตามขอ ๒.๑ หรือขอ ๒.๒ แหงมาตรานี้ ตองรองขอผอนผันตอนายอําเภอทองที่กอน
วันตรวจเลือกเขากองประจําการไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีพิเศษ ซึ่งไมใชความผิดของผูรองและผู
รองตองรองตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามมาตรา ๓๐ อีกครั้งหนึ่ง นายอําเภอ ตอง
สอบสวนหลักฐานไวเสียกอนวันตรวจเลือก เพื่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะไดตัดสินไดทันที
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การปลดทหารกองประจําการเปนทหารกองหนุน
๑. ทหารกองเกินที่ถูกกําหนดตัวใหเขากองประจําการ ตองขึ้นทะเบียนกองประจําการ และใหเขารับ
ราชการในกองประจําการจนกวาจะไดปลด ถา กห.เห็นวามีความจําเปนจะเลื่อนกําหนดเวลาปลดไปก็ใหสั่ง
เลื่อนไปไดตามความจําเปน เมื่อปลดแลวจะเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ (มาตรา ๓๘)
๒. ทหารกองประจําการ ถาตองจําขังหรือจําคุกครั้งเดียวหรือหลายครั้ง เมื่อมีกําหนดวันที่ตองทัณฑ
หรือตองโทษรวมไดไมนอยกวาหนึ่งปก็ดี หรือทหารกองประจําการผูใด ซึ่ง กห.เห็นวาจะกระทําใหเสื่อม
เสียแกราชการทหารดวยประการใด ๆ ก็ดี จะปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได (มาตรา ๔๐)
๓. ทหารกองประจําการ ถาพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถรับราชการทหารไดตามที่
กําหนดใน กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ใหปลดเปนพนราชการทหาร ประเภทที่ ๑ หรือ ๒ ก็
ได (มาตรา ๔๑)
การกําหนดโทษ
๑. หนังสือซึ่งเจาหนาที่ไดใหไวแกบุคคลใด ถาชํารุดหรือสูญหายแลว บุคคลนั้นไมแจงดวยตนเองตอ
นายอําเภอทองที่ เพื่อรับใหมตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๔๐ ภายใน
กําหนดสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่สามารถแจงได
มีความผิดตองระวางโทษปรับ ไมเกินสิบสองบาท
(มาตรา ๔๒)
๒. บุคคลใดไมมาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือ ๑๘ หรือไมมาลงบัญชีทหารกองเกิน
ใหมตามมาตรา ๑๙ หรือไมยอมลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๒๑ หรือไมมารับหมายเรียก ที่อําเภอตาม
มาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถากอนที่เจาหนาที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นไดมาขอลงบัญชีทหารกองเกิน หรือขอ
ลงบัญชีทหารกองเกินใหม หรือมาขอรับหมายเรียกที่อําเภอดวยตนเอง หรือใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และ
เชื่อถือไดมาแทนตนแลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๔)
๓. บุคคลใดหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไมมาให คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกเขารับราชการ
ทหารกองประจําการตามหมายเรียกของนายอําเภอ หรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไมอยูจนกวาการ
ตรวจเลือกแลวเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนดวยประการใด ๆ เพื่อจะไมใหเขารับราชการทหารกอง
ประจําการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบุคคลใดเขารับราชการทหารกองประจําการแทนผูอื่นหรือเรียกรับ หรือ
ยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น โดยสัญญาวาจะชวยเหลือผูหนึ่งผูใดมิใหตอง
เขารับราชการทหารกองประจําการตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป (มาตรา ๔๕)
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๔. ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการเรียกพล
เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมหรือในการระดมพลตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามเดือนถึงสี่ป (มาตรา ๔๖)
๕. ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการเรียก
พล เพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๗)
๖. บุคคลใดทํารายรางกายตนเอง หรือใหผูอื่นทํา เพื่อจะใหพนจากการรับราชการทหาร ตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปจนถึงแปดป
ผูสมรูเปนใจในการทํารายรางกาย เพื่อความมุงหมายดังกลาวนี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหกเดือนขึ้นไปจนถึงสี่ป (มาตรา ๔๘)
๗. บุคคลใดใชอุบายหลอกลวงใหเจาหนาที่หลงเชื่อ
โดยเจตนาหลีกเลี่ยงใหพนจากการเขารับ
ราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้จนเปนผลสําเร็จ หรือยุยงเสี้ยมสอนจนเกิดความผิดตามมาตรานี้ มีความผิด
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป (มาตรา ๔๙)
-------------------

บทที่ ๑
การบรรจุบุคคลเขารับราชการ
การบรรจุบุคคลเขารับราชการ เปนขั้นตอนภายหลังจากที่ กพ.ทร.และหนวยที่เกี่ยวของ ได
คัดเลือกตัวบุคคลตามแผนการจัดหากําลังพลประเภทตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว โดย กพ.ทร.จะตรวจสอบ
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หลักฐานประกอบการบรรจุวาถูกตองครบถวนหรือไม
ทั้งนี้เมื่อหลักฐานดังกลาวถูกตองครบถวนแลว
กพ.ทร.จะดําเนินการเสนอขออนุมัติตัวบุคคล และบรรจุเขารับราชการตอไป
คุณสมบัติของบุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ
๑.
มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ นับถึงวันบรรจุเขารับราชการ
๒. มีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ ในวันสมัครเขารับราชการ สําหรับขาราชการชั้นสัญญาบัตร
๓. มีอายุไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ ในวันสมัครเขารับราชการสําหรับขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรยศ
จ.ต.
๔. มีคุณวุฒิตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ทหาร
๕. มีสัญชาติไทย
๖. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๗. ไมเปนผูที่มีรางกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๘. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๙. ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย ตามคําพิพากษาของศาล
๑๐. ไมเปนผูที่ออกจากราชการจากสวนราชการใด ๆ ตั้งแต ๒ ครั้งขึ้นไป
๑๑. ไมเปนผูที่เคยถูกใหออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
๑๒. ไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการ
๑๓. ไมเปนผูที่เคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเวนความผิดฐานประมาทหรือ
ลหุโทษ
หลักฐานประกอบการบรรจุเขารับราชการ
๑. ใบสมัครเขารับราชการ
๒. สัญญาเขารับราชการ
๓. สัญญาค้ําประกัน (ผูค้ําประกันเปนขาราชการระดับ ๓ ขึ้นไป/หรือนายทหารสัญญาบัตร)
๓.๑ ในกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส จะตองทําหนังสือยินยอมจากคูสมรสดวย
๓.๒ ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนโสด จะตองมีหนังสือรับรองความเปนโสดจาก หนวยตนสังกัด
๔. สําเนาบัตรประจําตัวของตนเอง ผูค้ําประกัน คูสมรสของผูค้ําประกัน
๕. สําเนาทะเบียนบานของตนเอง บิดา มารดา และ สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน
๖. หลักฐานการศึกษา
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๖.๑ สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาใบรับรองจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาแลว และสําเนา TRANSCRIPT สําหรับขาราชการชั้นสัญญาบัตร
๖.๒ สําเนาระเบียนผลการศึกษา สําหรับขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
๗. อากรแสตมป ๓๐ บาท สําหรับขาราชการชั้นสัญญาบัตร
๘. อากรแสตมป ๒๐ บาท สําหรับขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
๙. รูปถายขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ๑ รูป
๑๐. ผลการตรวจสอบประวัติ และพฤติการณสวนบุคคล
๑๑. ผลการตรวจสุขภาพ
๑๒. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมตํารวจ
๑๓. ผลการตรวจสอบคุณวุฒิ
หลักเกณฑการบรรจุทหารหญิงของหนวย
๑. นายทหารสัญญาบัตรหญิง
๑.๑ เหลา พธ. ดย. ยย. บรรจุไดไมเกินรอยละ ๒๕
๑.๒ เหลา สบ. วศ. กง. บรรจุไดไมเกินรอยละ ๓๐
๑.๓ เหลา พ. บรรจุไดไมเกินรอยละ ๔๐
๑.๔ ตําแหนงอาจารย บรรจุไดไมจํากัดจํานวน โดยแยกออกจากรอยละของเหลา สบ.
๒. นายทหารประทวนหญิง
๒.๑ ทุกพรรค - เหลา บรรจุไดไมเกินรอยละ ๒๕
๒.๒ พยาบาลบรรจุไดตามอัตราที่กําหนด
-------------------

บทที่ ๒
การเลื่อนตําแหนงและฐานะ
นายทหารสัญญาบัตร
การสอบเลื่อนยศเปน น.ท.และ น.ต.(อัตรา ข.) ประจําป งป.
กพ.ทร.จะเปนหนวยรับผิดชอบในการสอบ โดยรวบรวมความตองการของ นขต.ทร.และหนวย
หน.สายวิทยาการ เพื่อเสนอขออนุมัติ ทร.เปดสอบเปนการสวนรวม สําหรับรายละเอียดในการปฏิบัตินั้น จะ
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เปนไปตามคูมือการสอบคัดเลือกของ ทร.กลาวโดยสรุปคือจะมีการสอบภาควิชาการ ประกอบดวยวิชาชีพตาม
สายวิทยาการ (๒๐๐ คะแนน) วิชาขอบังคับและระเบียบ (๑๐๐ คะแนน) วิชาธุรการทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
วิชาภาษาอังกฤษ (๑๐๐ คะแนน) วิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ทร. (๑๐๐ คะแนน) รวม ๖๐๐ คะแนน และ
สอบสัมภาษณ (๒๐๐ คะแนน) ผูที่ไดรับการ คัดเลือก คือ ผูที่สามารถทําการสอบไดคะแนนสูงสุด (ผูสมัคร
สอบสามารถเลือกไดเพียง ๑ ตําแหนง)
นอกเหนือจากการสอบขางตนแลว ในบางปจะมีการสอบฯ เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนกําลังพล
(อัตรา ก., ป.) ดวย ซึ่งจะใชแนวทางในการดําเนินการสอบเชนเดียวกับการสอบเลื่อนยศเปน น.ท.
และน.ต.(อัตรา ข.) แตจะมีการกําหนดเกณฑผานเพิ่มเติม คือ จะตองสอบวิชาชีพตามสายวิทยาการได
คะแนนไมต่ํากวา รอยละ ๕๐ และสอบสัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํากวา รอยละ ๖๐
๑. การดําเนินการสอบ จะปฏิบัติตามแนวทางใน "คูมือการสอบคัดเลือกของ ทร." ดังนี้
๑.๑ จะดําเนินการสอบปละ ๑ ครั้ง
๑.๒ กพ.ทร. เปนหนวยรับผิดชอบในการดําเนินการสอบ
โดยรวบรวมความตองการเปด
ตําแหนงอัตราสอบของหนวยตาง ๆ เสนอขออนุมัติ ทร.พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ของการสอบซึ่งอาจประกอบดวย กรรมการอํานวยการ กรรมการประจําวิชาสอบ
กรรมการสอบสัมภาษณ กรรมการจัดพิมพขอสอบ กรรมการรวมคะแนน กรรมการคุมสอบ ฯลฯ โดยการ
เสนอขออนุมัติทร.จะผนวกประกาศรับสมัครสอบไปดวย
๑.๓ การแตงตั้งกรรมการประจําวิชาสอบดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการปองกันขอสอบรั่ว
(เชนเดียวกับการสอบประเภทอื่น ๆ) กลาวคือ กรรมการประจําวิชาแตละภาควิชา หรือแตละสายวิทยาการ
จะตองประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไมต่ํากวาวิชาละ ๓ นาย ซึ่งจะเปนผูออกขอสอบ และ
ตรวจขอสอบในวิชานั้น ๆ
๑.๔ กรรมการสอบสัมภาษณเปนนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.ขึ้นไป ซึ่งจัดจาก กพ.ทร.
หนวยเจาของอัตรา หนวยหัวหนาสายวิทยาการ หรือหนวยเทคนิค และ อาจพิจารณาจัดผูทรงคุณวุฒิอื่น ๆ
ประกอบดวย แตเมื่อรวมทั้งหมดแลวจะตองไมต่ํากวา ๓ นาย
๒. ขั้นตอนดําเนินการ
- ขออนุมัติ ทร.เปดตําแหนงอัตราสอบ
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
- ประกาศรับสมัคร/แจงกําหนดการและรายละเอียด
- รับสมัคร/ปดรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวสอบ
- สอบภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ (เฉพาะตําแหนงที่ตองการ)
- สอบสัมภาษณ
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- ประกาศผลการสอบ/ขออนุมัติตัวบุคคลที่สอบได
- นํารายชื่อผูสอบผานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณายายเปดตําแหนง ฯ เพื่อลงคําสั่ง ทร.
ตอไป
๓. คุณสมบัติของผูสมัครสอบ
๓.๑ จะตองมีชั้นเงินเดือน และจํานวนปที่รับราชการ ถึงระดับที่มีสิทธิ์จะไดรับการปรับยศสูงขึ้น
ใน ๑ ต.ค.ของปที่เปดสอบ
๓.๒ พรรค - เหลา ตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร
๓.๓ ไมมีความผิดอยูในเกณฑตองงดบําเหน็จประจําปในปที่ทําการสอบ
๓.๔ ไมเปนผูที่ดํารงตําแหนง สรก.
๓.๕ เปนผูที่ผูบังคับบัญชาระดับ หน.นขต.ทร. พิจารณาใหเขาสอบ และมีหนังสือรับรองวามี
คุณสมบัติครบถวน
๔. การสมัครสอบ
๔.๑ ผูที่มีสิทธิ์สอบ และประสงคจะสมัครสอบ ใหยื่นใบสมัครตามแบบฟอรมที่ กพ.ทร.กําหนด
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงระดับ หน.นขต.ทร.(หนวยตนสังกัด) และ
นขต.ทร.รวบรวมใบ
สมัครให กพ.ทร. ตามระยะเวลาที่ กพ.ทร.กําหนด
๔.๒ ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกสอบไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น
๔.๓ ผูที่ตองการสมัครสอบในตําแหนงอัตราที่เปนสายวิทยาการของ พธ.ทร.(อัตราที่กําหนด
พรรค - เหลา เปน พธ.) และ กง.ทร.(อัตราที่กําหนดพรรค - เหลา เปน กง.) ไมตองระบุตําแหนงสมัคร
สอบแตใหระบุไวในใบสมัครวา "ขอสมัครสอบในตําแหนงอัตราในสายวิทยาการของ พธ.ทร.(สายพัสดุ
หรือสหโภชน หรือบริการ) หรือสายวิทยาการของ กง.ทร.
๕. หลักเกณฑการสอบ
แบงเปน ๒ ภาค คือ ภาควิชาการ และสอบสัมภาษณ ดังนี้
๕.๑ ภาควิชาการ (รวม ๖๐๐ คะแนน) กําหนดสอบ ๕ วิชา คือ
- วิชาชีพตามสายงานวิทยาการ
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
- วิชาธุรการทั่วไป
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- วิชาขอบังคับและระเบียบ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
- วิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ทร.
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
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๕.๒ การสอบสัมภาษณ
จะดําเนินการหลังจากการสอบภาควิชาการเสร็จสิ้นแลว กําหนด
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยจะสัมภาษณในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- ความเหมาะสม จะทดสอบความรูความสามารถ และความเขาใจงาน หรือหนาที่ใน
ตําแหนงที่จะบรรจุ วาสามารถจะทํางานไดหรือไม ระดับใด
- ความประพฤติ โดยการตรวจสอบความประพฤติทั้งในและนอกเวลาราชการ
- ความซื่อสัตยสุจริต ความจงรักภักดี และความจริงใจตอ ทร. โดยการทดสอบแนว
ความคิดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทัศนคติ
- เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
๖. การตัดสินผลการสอบ
๖.๑ ไมมีการกําหนดเกณฑผาน ผูสมัครสอบทุกคนจะตองสอบ ทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ
(เฉพาะตําแหนง) และสัมภาษณ
๖.๒ ประธานกรรมการ รวมกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ เปนผูตัดสินชี้ขาดผลการสอบโดยจะ
พิจารณาจากคะแนนการสอบของผูสมัครสอบทั้งคะแนนภาควิชาการ ภาคปฏิบัติและสัมภาษณ
รวมทั้ง
คะแนนเพิ่มดวย ตามลําดับที่ของคะแนนรวมทั้งหมด
นายทหารประทวน
๑. การสอบจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
นขต.ทร. และ หนวยหัวหนาสายวิทยาการตาง ๆ จะดําเนินการสอบนายทหารประทวนยศ จ.อ.
และ พ.จ.อ.ทุกพรรค-เหลา (เฉพาะในสวนที่หนวยรับผิดชอบ) เพื่อเลื่อนฐานะเปนพันจา (พ.จ.ต.) และ
นายทหารสัญญาบัตร (ร.ต.) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติเปนไป ตามระเบียบ ทร.วาดวยการ
เลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๒๙ ซึ่งมีสาระสําคัญ ประกอบดวยคุณสมบัติของผูที่มีสิทธิ์เลื่อน
ฐานะ หลักเกณฑการจัดอันดับ และคะแนนเพิ่ม ฯลฯ
๒. การสอบนายทหารประทวน (และลูกจางประจํา) ที่มีคุณวุฒิปริญญา เพื่อเลื่อนฐานะเปน นาย
ทหารสัญญาบัตรปริญญา
ในแตละปจะมีนายทหารประทวน และลูกจางประจํา ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิชา
ตาง ๆ ซึ่งตรงกับคําชี้แจงทายอัตราตอนที่ ๔ ของหนวยเพิ่มมากขึ้น โดย กพ.ทร.จะเปนหนวยรับผิดชอบใน
การรวบรวมความตองการของ นขต.ทร.และหนวยหัวหนาสายวิทยาการตางๆ ตามแผนการจัดหากําลังพล
ประจําป งป. และเสนอ ทร.ขออนุมัติเปดสอบคัดเลือกนายทหารประทวน และลูกจางประจํา คุณวุฒิปริญญา
ดังกลาวเพื่อเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตรปละครั้ง (ในบางปอาจจะอนุมัติใหนายทหารสัญญาบัตรที่
เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน ชั้นยศไมเกิน ร.อ. ซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา มีสิทธิ์เขาสอบ
ดวย)ซึ่งเปนไปตามระเบียบ ทร.วาดวยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๒๙
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๒.๑ การดําเนินการสอบ จะปฏิบัติตาม "คูมือการสอบคัดเลือกของ ทร." ดังนี้
๒.๑.๑ กพ.ทร. เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ โดยขออนุมัติ ทร. เพื่อแตงตั้งคณะ
กรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งอาจประกอบดวย กรรมการอํานวยการ กรรมการประจําวิชาสอบ กรรมการสอบ
สัมภาษณ กรรมการพิมพและจัดทําขอสอบ กรรมการรวมคะแนนและสรุปผลการสอบ รวมทั้งกรรมการใน
การดําเนินการสอบตาง ๆ
๒.๑.๒ การแตงตั้งกรรมการประจําวิชาสอบ ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันขอสอบ
รั่ว กลาวคือ วิชาที่สอบแตละวิชาจะตองมีกรรมการประจําวิชาสอบ ไมนอยกวา ๓ คน โดยจัดจากนายทหาร
สัญญาบัตรที่ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ
๒.๑.๓ กรรมการสอบสัมภาษณ ตองประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.ขึ้นไปโดย
จัดจาก กพ.ทร. หนวยเจาของอัตรา หนวยหัวหนาสายวิทยาการ หรือหนวยเทคนิค (อาจมีผูทรงคุณวุฒิอื่น ๆ
ประกอบดวยก็ได ตามแตจะเห็นสมควร) ซึ่งรวมแลวตองไมต่ํากวา ๓ นาย
๒.๒ ขั้นตอนการดําเนินการ
๒.๒.๑ ประกาศรับสมัคร แจงรายละเอียดการสอบ/ปดรับสมัคร
๒.๒.๒ ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจําตัวสอบของผูสมัคร
๒.๒.๓ สอบภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ (เฉพาะตําแหนง)
๒.๒.๔ สอบสัมภาษณ
๒.๒.๕ ประกาศผลสอบ
๒.๓ คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๓.๑ มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร
๒.๓.๒ เปนนายทหารประทวน หรือลูกจางประจําสังกัด ทร. ซึ่งมีเวลารับราชการใน
ทร.ไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแตวันบรรจุจนถึงวันสมัครสอบ
๒.๓.๓ นายทหารประทวนไมจํากัดอายุ ลูกจางประจํา อายุไมเกิน ๓๕ ป
๒.๓.๔ คุณวุฒิที่ไปศึกษา ตองไดรับอนุมัติจาก ทร.ใหหมายประวัติแลว
๒.๓.๕ ผูที่สอบเลื่อนฐานะได ตองสามารถไปปฏิบัติงานในตางจังหวัดได
๒.๓.๖
ผูมีคุณสมบัติครบถวนใหยื่นใบสมัครตามแบบฟอรมที่
กพ.ทร.กําหนดเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง หน.นขต.ทร. และให นขต.ทร.รวบรวมใบสมัครให กพ.ทร. ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
๒.๔ หลักเกณฑการสอบ การสอบคัดเลือก จะแบงเปน ๒ ภาค คือ
๒.๔.๑ ภาควิชาการ สอบ ๓ วิชา (ไมกําหนดคะแนนเกณฑผาน) ไดแก
- วิชาชีพเฉพาะตําแหนง (ตามคุณวุฒิ)
คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
- ภาษาอังกฤษ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
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- ภาษาไทย
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๒.๔.๒ สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ในเรื่องดังนี้
- ความเหมาะสม จะทดสอบความรูความสามารถ และความเขาใจงาน หรือ
หนาที่ในตําแหนงที่จะบรรจุวาจะสามารถทํางานไดหรือไม ในระดับใด
- ความประพฤติ จะตรวจสอบวามีความประพฤติเรียบรอย อยูในศีลธรรมอันดี
ทั้งใน และนอกเวลาราชการ
- ความซื่อสัตยสุจริต ความจงรักภักดี และความจริงใจตอ ทร. โดยจะตรวจ
สอบวาไดปฏิบัติราชการมาดวยความเรียบรอย ขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ รวมทั้งงาน
ที่ไดรับมอบหมาย ไมเบียดเบียนเวลาราชการ หรือใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนใสตน
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ทร. จะทดสอบความรูทั่วไปที่เกี่ยวของในกิจการดาน
ตาง ๆ ของ ทร. ตลอดจนทัศนคติและความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใน ทร.
- เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
- ผูสมัครสอบทุกคน จะตองสอบทั้งภาควิชาการ และสอบสัมภาษณ ประธาน
กรรมการ
รวมกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ และหนวยเจาของอัตรา จะพิจารณาผลการสอบรวมกัน รวมทั้งการ
บรรจุในตําแหนงตาง ๆ ดวย
๒.๕ การตัดสินผลการสอบ
๒.๕.๑ จะพิจารณาจากผลรวมของคะแนนภาควิชาการและสอบสัมภาษณ แลวจัดลําดับที่
๒.๕.๒ ผูที่ไดรับการคัดเลือก คือ ผูที่สอบไดคะแนนรวมสูงสุด สาขาวิชาใดที่มีหลายอัตรา
ใหพิจารณาผูที่สอบไดคะแนนรวมรองลงมาตามลําดับ
๒.๕.๓ ผลการตัดสินของประธานกรรมการสอบ ฯ ถือเปนการชี้ขาดผลสอบ
๓. การปรับวุฒินายทหารประทวนปริญญา (ทุน ทร.)
นอกเหนือจากการสอบเพื่อเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตรปริญญาดังกลาวแลว ทร.ยังมีกําลัง
พลนายทหารประทวนอีกสวนหนึ่งที่สงไปเขารับการศึกษาระดับปริญญา (สาขาวิชาที่ ทร.ขาดแคลนและมี
ความตองการ) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน โดยทุน ทร. ทั้งนี้เมื่อสําเร็จการศึกษามาแลวจะตอง
ผานการทดสอบความรูความสามารถจากคณะกรรมการที่ ทร.แตงตั้งกอนจึงจะไดรับการบรรจุเขารับราชการ
ในตําแหนงอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา และแตงตั้งยศเปน วาที่ ร.ต.ตอไป

-------------------
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บทที่ ๓
การยายตําแหนง และการโอน
หลักเกณฑการยายนายทหารสัญญาบัตร
๑. การบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
๑.๑ นายทหาร ก. จะพิจารณาตามพรรค - เหลา ดังนี้
๑.๑.๑ พรรค นว. จะบรรจุเปน ประจํา กร.
๑.๑.๒ พรรค กล. จะบรรจุเปน ประจํา กร.
๑.๑.๓ พรรค นย. จะบรรจุเปน ประจํา นย.
๑.๑.๔ ผูที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.และ รร.ทหารตางประเทศ หรือเทียบเทา
จะบรรจุเปน ประจํา กร.
๑.๒ นายทหาร ป. จะพิจารณาบรรจุลงในตําแหนงอัตราของหนวยตาง ๆ ตามแผน
กําลังพล ฯ
๒. การยายตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
๒.๑ นายทหาร นว.ก.

จัดหา
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๒.๑.๑ ชั้นยศ ร.ต.เปน ประจํา กร.และใหชวยปฏิบัติราชการ ตามโรงเรียนตาง ๆ
(รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. รร.สส.สส.ทร. รร.ขส.ขส.ทร. รร.ตท.ยศ.ทหาร ฯลฯ) และ สอ./รฝ.
๒.๑.๒ ชั้นยศ ร.ท.- ร.อ.(กอนเขา รร.ชต.) ยายบรรจุใน กร.หรือสวนกําลังรบ
อื่น ๆ ๑ - ๒ ป
๒.๑.๓ ชั้นยศ ร.อ.(จบ รร.ชต.) - น.ต.(กอนเขา รร.สธ.ทร.) ยายสับเปลี่ยน
ระหวาง กร. กับหนวยบกอื่น ๆ อยูในตําแหนงไมเกิน ๒ ป
๒.๑.๔ ชั้นยศ น.ต.- น.ท. (จบ รร.สธ.ทร.) ครึ่งหนึ่งของจํานวนผูที่บรรจุในสวน
กําลังรบยายไปสวนการศึกษา และสวนสนับสนุน ผูที่บรรจุในสวนการศึกษาและสวนสนับสนุนยายไป
สวนบัญชาการ ผูที่บรรจุในสวนบัญชาการยายไปสวนกําลังรบ หรือครึ่งหนึ่งของผูที่บรรจุในสวนกําลังรบยาย
ไปสวนบัญชาการ ผูที่บรรจุในสวนบัญชาการยายไปสวนการศึกษาและสวนสนับสนุน
ผูที่บรรจุในสวน
การศึกษาและสวนสนับสนุนยายไปสวนกําลังรบ
๒.๑.๕ ชั้นยศ น.ต.อยูในตําแหนงหนวยบก ไมนอยกวา ๒ ป กอนเขา รร.สธ.ทร.
เมื่อจบ รร.สธ.ทร.แลว ใหยายอยูในหนวยเรือ
๒.๑.๖ ผูใดไมเคยดํารงตําแหนง ผบ.เรือ จะพิจารณาตามความรู ความสามารถ
(ตามหลักเกณฑของ กร.) ใหเปน ผบ.เรือ อยางนอย ๑ ป
๒.๑.๗ ชั้นยศ น.อ.- น.อ.พิเศษ พิจารณาตามความเหมาะสม และความถนัด
๒.๑.๘ นายทหารที่มิไดรับการพิจารณาใหเลื่อนยศสูงขึ้น ใน ป งป. ที่ครบเกษียณอายุราชการ
ใหพิจารณายายบรรจุเปน ประจําหนวย ๑ ป กอนเกษียณอายุราชการ
๒.๒ นายทหารพรรค - เหลาอื่น
๒.๒.๑ นย.ควบคุมการยายหมุนเวียนนายทหารพรรค นย. ชั้นยศ ร.ต.- น.อ.พิเศษ
๒.๒.๒ อร.ควบคุมการยายหมุนเวียนนายทหารพรรค กล. ชั้นยศ ร.ต.- น.อ.พิเศษ
๒.๒.๓ การยายบรรจุในชั้นยศ น.อ.- น.อ.พิเศษ ใหยายหมุนเวียน เพื่อใหมีประสบ
การณใน นขต.ทร.หลาย ๆ หนวย ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
๓. หลักเกณฑการยายบรรจุนายทหารสัญญาบัตรที่ ทร.ยังคงถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน
๓.๑ ใหมีการยายหมุนเวียนกําลังพลระหวาง กร. กับ สอ./รฝ. ปละ ๒ ครั้ง ใน เม.ย.
และ ต.ค.(ตั้งแตป ๓๖) โดยใหยายเฉพาะนายทหาร นว.ก.ชั้นยศ ร.ต.- น.ต.โดยไมกระทบตอ ภารกิจ
ของหนวย
๓.๒ ใหยายบรรจุนายทหาร กล.ข. ในอัตรา กล.ก. สําหรับตําแหนง ชก. รอง ตก.เรือ
ชั้น ๒ และชั้น ๓ และ ตก.เรือชั้น ๓ เปนการชั่วคราว (ตั้งแตป ๓๗)
๓.๓ การยายบรรจุกําลังพลอื่น ที่มิใชนายทหาร ก.ในอัตรานายทหาร ก. ตามความจําเปนและเพื่อ
แกไขปญหาการขาดแคลนนายทหาร ก.นั้น ทําไดเปนการชั่วคราวและเปนครั้งคราว โดยจะตองขออนุมัติ
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หลักการ ทร.กอน จึงจะประกาศสอบคัดเลือกเปนกรณีพิเศษ ที่ผานมาดําเนินการพรอมกับการสอบ เพื่อเลื่อน
ยศเปน น.ท.และ น.ต.ของนายทหาร ข.(ตั้งแตป ๓๗)
๓.๔ ผูที่ไปราชการ/ศึกษา/รับเรือ ใหยายบรรจุตามที่อนุมัติตัวบุคคลไว หรือหนวยเจาของทุนที่
กําหนดไวกอน เวนการบรรจุเปน ผบ.เรือ ถาไมเคยเปนมากอนแลวมีความเหมาะสม ใหเปนได ๑ ป
๓.๕ ใหยายบรรจุกําลังพลให กร. สอ./รฝ. และหนวยศึกษา ในอัตราสวนที่มากกวาหนวยอื่น ๆ
๓.๖ น.อ.และ น.อ.พิเศษ อยูในตําแหนงได ๓ ป และใหหาตําแหนงใหมในหนวยเดิมกอนถาอยู
ในหนวยเดิมตอไปก็ใหไมเกิน ๓ ป หลังจากนั้นให กพ.ทร.หาตําแหนงใหม (ไมใชหนวยเดิม)
๓.๗ ตําแหนง ฝสธ.ประจําหนวย อัตรา น.อ.พิเศษ ใหอยูได ๑ ปเทานั้น
๓.๘ ตําแหนงนายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร.ใหผลัดเปลี่ยนทุก ๑ - ๒ ป
๓.๙ การหมุนเวียน น.อ.- น.อ.พิเศษ ในหนวยเดิมไดไมเกิน ๓ ตําแหนง และไมเกิน
๖ ป
๓.๑๐ ผูที่จะเกษียณอายุราชการนั้น ทร.ใหยายบรรจุในอัตราที่สูงขึ้นได (๑ วัน) เพื่อใหไดรับการ
เลื่อนยศสูงขึ้น ถามีคุณสมบัติครบถวนแลวใหยายบรรจุเปนประจําหนวยและ/หรือ รรก.ในตําแหนงเดิมตอไป
ก็ได หรือใหครองอัตราใหมจนเกษียณอายุราชการในขณะดํารงตําแหนงก็ได ถาผูใดมีคุณสมบัติไมครบที่จะ
เลื่อนยศ ใหยายบรรจุเปน ประจําหนวย ๑ ป กอนเกษียณอายุ ราชการ
๓.๑๑ การสั่งยายที่ตองเปลี่ยนพรรค - เหลา จําพวก หรือวิทยาการในหนาที่ ใหระบุไวในคําสั่งวา
เปลี่ยนพรรค - เหลา จําพวก หรือวิทยาการในหนาที่ใด
๓.๑๒ การยายบรรจุนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.อ.ลงไป ที่ไมเปลี่ยนพรรค-เหลา จําพวกหรือ
วิทยาการในหนาที่ หรือเลื่อน หรือลดตําแหนง ใหผูบังคับบัญชาชั้น ผูบังคับการกองเรือ หรือเทียบเทา (ชั้น
ยศ พล.ร.ต.) ขึ้นไป ดําเนินการยายบรรจุไดเอง นอกเหนือจากนี้จะตองเสนอให ทร.เปนผูยายบรรจุ ไดแก
๓.๑๒.๑ การยายบรรจุนายทหารชั้นยศ น.ต.- น.ท.ขึ้นไป
๓.๑๒.๒ การยายบรรจุนายทหารทุกชั้นยศระหวาง นขต.ทร.
๓.๑๒.๓ การยายบรรจุนายทหารใหขึ้นครองในตําแหนงอัตราที่สูงขึ้น
๓.๑๓ ผูที่ไปชวยปฏิบัติราชการ ศอร.บก.ทหารสูงสุด รร.รบรวม จะยายบรรจุเปน ประจํา
กพ.ทร.
๓.๑๔ ผูที่ไปศึกษาในเวลาราชการ เกินกวา ๖ เดือน จะยายบรรจุเปน ประจํา นขต.ทร.
ดังนี้
๓.๑๔.๑ ผูที่มาจากหนวยใน กทม.และปริมณฑล ใหยายบรรจุเปน ประจํา กพ.ทร.
๓.๑๔.๒ ผูที่มาจากหนวยในตางจังหวัด ใหยายบรรจุเปน ประจํา กร. ประจํา นย.
ประจํา ฐท.สส. ประจํา ฐท.สข. ประจํา ฐท.พง. (แลวแตพื้นที่ที่หนวยตนสังกัดตั้งอยู) ทั้งนี้เพื่อใหไดรับ
สิทธิกําลังพลในเรื่องของ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และที่พักอาศัย

35

๓.๑๕ ผูที่เขารับการศึกษาใน วทร. หรือวิทยาลัยเหลาทัพ วสท. และ วปอ.ถามีอัตรา วางพอ ให
ยายบรรจุตามอาวุโส เพื่อใหไดรับสิทธิกําลังพลตามความเหมาะสม
๓.๑๖ ผูที่เขารับการศึกษาใน รร.นว.สรส.หลักสูตรพรรคนาวิน และ รร.สธ.ทร.สรส.
หรือ รร.สธ.เหลาทัพ ยายบรรจุเปน ประจํา กพ.ทร.
๓.๑๗ ผูที่เขารับการศึกษาใน รร.อส.สรส. รร.นว.สรส. หลักสูตรทั่วไป หรือหลักสูตร
เพิ่มวิชา ซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะกลับไปปฏิบัติงานในหนวยเดิม อาจไมยายบรรจุเปนประจําหนวยก็ได
๓.๑๘ ผูที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ตางประเทศ จะยายบรรจุลงในตําแหนงอัตราของ
สรส.เพื่อชดใชทุน ๑ - ๒ ป (บรรจุใน รร.สธ.ทร.กอน)
๓.๑๙ ผูที่ไปรับเรือใหม กอนจะบรรจุในอัตราเรือ ใหยายบรรจุเปน ประจํา กร.กอน
๓.๒๐ การยายบรรจุนายทหาร ข.ในอัตรา น.อ.- น.อ.พิเศษ นั้น คณะกรรมการพิจารณา
การยายเปดตําแหนง ฯ จะเปนผูพิจารณา
หลักเกณฑการยายนายทหารประทวน
๑. การบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
๑.๑ กําเนิดจาก นรจ.
๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาจาก รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. ที่จะบรรจุในตําแหนงอัตราของ
กร. ใหบรรจุเปน ประจํา กพ.ทร.
๑.๑.๒ สําเร็จการศึกษาจาก รร.นย.ศฝ.นย.ที่จะบรรจุในตําแหนงอัตราของ นย.ให
บรรจุเปน ประจํา กพ.ทร.
๑.๑.๓ สําเร็จการศึกษาจาก รร.พธ.พธ.ทร.ใหบรรจุเปนประจํา ฐท.สส.
๑.๑.๔ สําเร็จการศึกษาจาก รร.สส.สส.ทร.ใหบรรจุเปนประจํา กพ.ทร.
๑.๑.๕ สําเร็จการศึกษาจาก รร.ฟอ.กศษ.กพช.อร. ใหบรรจุเปน ประจํา ฐท.สส.
๑.๑.๖ สําเร็จการศึกษาจาก รร.พบ.กศษ.พร.บรรจุเปน ประจํา ฐท.สส.
๑.๑.๗ นรจ.ที่ นขต.ทร.ตาง ๆ ฝากเรียน ซึ่งจะบรรจุใน นขต.ทร.ที่มีที่ตั้งปกติใน
พื้นที่กรุงเทพ ฯ และสมุทรปราการ ใหบรรจุครั้งแรกเปน ประจํา ฐท.สส.
๑.๑.๘ นรจ.ที่ นขต.ทร.ตาง ๆ ฝากเรียน ซึ่งจะบรรจุใน นขต.ทร.ที่มีที่ตั้งปกติใน
พื้นที่สัตหีบ ใหบรรจุครั้งแรกเปน ประจํา กพ.ทร.
๑.๑.๙ นรจ.ที่กรมตํารวจฝากเรียน ใหบรรจุเปน ประจํา กพ.ทร.
๑.๒ กําเนิดจากทหารสมัครตอจากเวลากองประจําการ และบุคคลพลเรือน จะบรรจุลงในตําแหนง
อัตราของหนวยตาง ๆ ตามแผนจัดหากําลังพล ฯ
๒. การยายตําแหนงนายทหารประทวน
๒.๑ ตรงตามพรรค - เหลา และสายวิทยาการ
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เจาตัวเขียนรายงานเสนอตามลําดับชั้น ระบุหนวยที่จะขอยายไปสังกัด พรอมทั้ง
ชี้แจง
เหตุผลและความจําเปน
หากหนวยตนสังกัดไมขัดของใหสอบถามหนวยรับบรรจุวาสามารถรับบรรจุได
หรือไมและจะรับบรรจุในตําแหนงอัตราใด
๒.๒ ไมตรงตามพรรค - เหลา สายวิทยาการ จําพวก หรือประเภท
ผูที่ขอยายบรรจุในตําแหนงอัตราที่เปนการเปลี่ยนพรรค - เหลาและสายวิทยาการ ให
เสนอรายงาน พรอมเหตุผลตอผูบังคับบัญชาจนถึง หน.นขต.ทร.เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบใหสงเรื่องถึง
หนวยเจาของอัตราที่จะยายไปบรรจุนั้น พิจารณาดําเนินการตอไป
หากหนวยเจาของอัตราประสงคจะรับบรรจุใหแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ นายทดสอบ
ความรูความสามารถในสายวิทยาการตามตําแหนงอัตราที่จะบรรจุ แลวสงผลการทดสอบพรอมหลักฐานไปยัง
หนวยตนสังกัดของผูขอยายบรรจุ เพื่อสงเรื่องให กพ.ทร.เสนอขออนุมัติ ทร.ตอไป (ปละ ๔ ครั้ง คือ ม.ค.
เม.ย. ก.ค. และ ต.ค.)
การยายบรรจุในตําแหนงประจําหนวย และสํารองราชการ จะยึดถือตามหลักเกณฑดังนี้
๑. ตําแหนง สรก.
๑.๑ ถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดคดีอาญา เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันกระทําโดยประมาท
๑.๒ กรณีที่ตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
๑.๓ ผูที่ถูกสั่งพักราชการ
๑.๔ ผูบังคับบัญชาเห็นควรใหยายออกจากตําแหนงที่ครองอยู เพื่อประโยชนในการสอบสวนของ
คณะกรรมการ หรือเจาหนาที่
๑.๕ บกพรองตอหนาที่ราชการซึ่งผูบังคับบัญชาเห็นวาหากจะใหอยูในตําแหนงที่ครองอยูตอไป
แลว อาจจะเกิดความบกพรองมากขึ้น อันจะนําผลเสียหายอยางรายแรงมาสูทางราชการได
๑.๖ ผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมในทางสวนตัว หรือทางราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาเห็นวาไม
สมควรจะใหอยูในตําแหนงเดิม
๑.๗ บุคคลที่คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปของ บก.ทหารสูงสุด หรือเหลาทัพ
เห็นสมควรให สรก. เนื่องจากมีความบกพรองไมถึงขนาดที่สมควรจะปลด
๒. ตําแหนงประจําหนวย
๒.๑ ผูที่ใกลจะครบปลดออกจากประจําการ เพราะเกษียณอายุราชการ
๒.๒ ผูที่ไปปฏิบัติราชการนอกหนวย ทั้งในและนอก กห.
๒.๓ ผูที่ไปราชการตางประเทศ มีกําหนดระยะเวลาเกินกวา ๑ ป
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๒.๔ ผูที่ไปศึกษาฝกงาน หรืออบรมในสถานศึกษาของทหาร หรือพลเรือน
ทั้งใน และ
ตางประเทศ เปนระยะเวลาเกินกวา ๖ เดือน ซึ่งทางราชการพิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองใหยายออกจาก
ตําแหนงเดิม เพื่อเปดตําแหนง
๒.๕ ผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเขารับราชการเปน ทหารกองประจําการ ตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
๒.๖ ผูที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.ทหารทั้งในและตางประเทศ เพื่อรอการบรรจุในตําแหนงใหม
ตอไป
๒.๗ ผูที่เตรียมตัวจะไปปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศ หรือผูที่กลับจากราชการตางประเทศเพื่อรอ
บรรจุในตําแหนงที่เหมาะสมตอไป
๒.๘ ผูที่ไปรับเรือตางประเทศ และรอการบรรจุในอัตราของเรือลํานั้น ตอไป
๒.๙ เพื่อปฏิบัติงานในหนวยที่ไดขยายกิจการเพิ่มขึ้นเปนการชั่วคราว ตามที่ บก.ทหารสูงสุดหรือ
เหลาทัพ จะเห็นสมควร
๒.๑๐ ผูที่บรรจุเขารับราชการใหม ตามที่ทางราชการจะพิจารณาเห็นสมควร
๒.๑๑ ผูที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงอัตราที่ครองอยู และไมสามารถหาตําแหนงอื่นที่เหมาะสมให
ได โดยที่ผูนี้ไมมีความผิด หรือไมอยูในเกณฑที่จะตองไป สรก.
๒.๑๒ เมื่อมีการยุบเลิกตําแหนง และยังไมสามารถจะบรรจุในตําแหนงอื่นได
๒.๑๓ กรณีอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อการบริหาร กําลังพล
การคัดเลือกขาราชการเปนกําลังพลรับเรือในตางประเทศ
การจัดกําลังพลสําหรับบรรจุในตําแหนงอัตราของเรือที่ ทร.สั่งตอ/ซื้อ จากตางประเทศ
เพื่อ
เตรียมการเดินทางไปรับเรือจากตางประเทศกลับมายังประเทศไทยเปนหนาที่ของ กพ.ทร.โดยการประสานการ
ปฏิบัติกับหนวยหัวหนาสายวิทยาการที่เกี่ยวของ ในการคัดเลือกกําลังพลดังกลาวเฉพาะในตําแหนงอัตราที่มี
ความจําเปน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนการประหยัด งป.ไดในคราวเดียวกัน
๑. นายทหารสัญญาบัตร
๑.๑ การดําเนินการ
กพ.ทร.เปนหนวยดําเนินการสอบ โดยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวย
กรรมการอํานวยการสอบ กรรมการประจําวิชาสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ เจาหนาที่จัดทําขอสอบ และ
คุมสอบ ดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการสอบ ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติของ ผูเขาสอบทุกตําแหนงอัตรา
๑.๒ ขั้นตอนการดําเนินการ
๑.๒.๑ ประกาศรับสมัครผูที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
๑.๒.๒ แจงรายชื่อ และหมายเลขประจําตัวผูเขาสอบ
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๑.๒.๓ สอบภาควิชาการ
๑.๒.๔ สอบสัมภาษณ
๑.๒.๕ ตัดสินผลสอบ และประกาศผลสอบ
๑.๓ คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๓.๑ เปนผูมีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได
ดี โดยผูบังคับบัญชาของหนวยตนสังกัดไดพิจารณา และรับรองความประพฤติแลววา มีความเหมาะสมโดย
แทจริง
๑.๓.๒ เปนผูที่มีชั้นยศตรงตามตําแหนงอัตราที่กําหนดไว
๑.๓.๓ มีสุขภาพสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ สามารถไปรับการฝกอบรม และปฏิบัติงานใน
ตางประเทศได โดยผานการตรวจสุขภาพจากแพทย ทร.
๑.๔ ขอผูกพันในการไปรับเรือ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกําลังพลรับเรือ จะตองอยูปฏิบัติงานในอัตรากําลังพลประจําเรือ (ที่
รับมา) ไมนอยกวา ๒ ป และจะตองไมเรียกรองสิทธิ์ในการเขารับการอบรม การเลื่อนยศสูงขึ้นหรือเลื่อน
ฐานะ จนกวาจะอยูรับราชการในเรือครบตามกําหนดแลว
๑.๕ หลักเกณฑการสอบ
แบงการสอบออกเปน ๒ ภาค คือ ภาควิชาการ และสอบสัมภาษณ
๑.๕.๑ ภาควิชาการ ประกอบดวย วิชาชีพมูลฐาน และวิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาชีพมูลฐาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) หมายถึง วิชาชีพตามสายวิทยา
การของตําแหนงอัตราที่สมัครสอบ เชน วิชาเดินเรือและการเรือ สําหรับผูสมัครสอบในตําแหนง ผบ.เรือตน
หน สรั่งเรือ และกําลังพลในแผนกเดินเรือ, วิชาการชางกล สําหรับผูสมัครสอบในตําแหนงตนกล รองตน
กล นายชางกล สรั่งกล และกําลังพลในแผนกชางกล ฯลฯ
- วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) สอบเฉพาะ ECL ตามมาตร
ฐานที่ ศภษ.ยศ.ทร.กําหนด คะแนนเกณฑผานการทดสอบ ECL รอยละ ๘๐
๑.๕.๒ การสอบสัมภาษณ
เฉพาะการสอบในตําแหนงอื่น ๆ กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยจะ
พิจารณาคัดเลือกเฉพาะผูที่ผานการสอบวิชาชีพมูลฐาน และวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑที่กําหนด เขาสอบ
สัมภาษณ
๑.๖ สําหรับการสอบเฉพาะตําแหนง ผบ.เรือ จะแบงออกเปน ๒ ภาค คือ ภาควิชาการ
และสอบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๖.๑ ภาควิชาการ ประกอบดวยวิชาชีพมูลฐาน และวิชาภาษาอังกฤษ กําหนด
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คะแนนเกณฑผานรอยละ ๘๐ ผูที่สอบผานตามเกณฑดังกลาวจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณตอไป (ยกเวนใน
กรณีที่ไมมีผูสอบผานตามเกณฑที่กําหนด ก็ใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการสอบที่จะพิจารณาเกณฑ
ผานไดตามความเหมาะสม)
๑.๖.๒ การสอบสัมภาษณ
- ไมกําหนดคะแนนการสอบสัมภาษณ
- ผลการสอบสัมภาษณจะพิจารณาวา "ผาน" หรือ "ไมผาน"
๑.๗ การตัดสินผลสอบ
๑.๗.๑ ตําแหนง ผบ.เรือ พิจารณาจากลําดับที่ของคะแนนสอบภาควิชาการ
๑.๗.๒ ตําแหนงอื่น ๆ พิจารณาจากลําดับที่ของผลรวมของคะแนนสอบภาควิชาการและสอบ
สัมภาษณ
๒. นายทหารประทวน
จะมอบหมายใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ และหนวยที่เกี่ยวของ ไดแก กร. พร.ฯลฯ เปนผู
คัดเลือกกําลังพลรับเรือ ฯ
ตามตําแหนงอัตราของเรือที่กําหนดไว
โดยจะใชแนวทางในการคัดเลือก
เชนเดียวกับการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเปนกําลังพลรับเรือ ฯ โดยอนุโลม ทั้งนี้หากไมมีผูสมัครหรือมี
ผูสมัครแตไมครบตามจํานวนที่ตองการ หนวยหัวหนาสายวิทยาการ และหนวยที่เกี่ยวของสามารถที่จะกําหนด
ตัวบุคคลนายทหารประทวนเปนกําลังพลรับเรือ ฯ ไดตามที่เห็นสมควร
การคัดเลือกขาราชการไปปฏิบัติหนาที่ใน สน.ผชท.ทร.ไทย ในตางประเทศ
๑. นายทหารสัญญาบัตร
การพิจารณากําหนดตัวบุคคลเปน ผชท.ทร. และ รอง ผชท.ทร.ไทย ในตางประเทศ จะ
ปฏิบัติตามแนวทางใน ขอบังคับ กห.วาดวยการทูตฝายทหาร พ.ศ.๒๕๒๗ และ ระเบียบ ทร.วาดวยการ
คัดเลือกนายทหารไปทําหนาที่ผูชวยทูต และรองผูชวยทูตฝายทหารเรือ พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งมีหลักเกณฑที่สําคัญ
พอสรุปได ดังนี้
๑.๑ ตองสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.หรือ รร.นร.ตางประเทศ ที่เทียบเทา
๑.๒ ตองสําเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทร.หรือเทียบเทา
๑.๓ ผชท.ทร.ตองเปนนายทหาร พรรค นว. นอกจากนั้นเปนไปตามตําแหนงอัตราที่กําหนด
๑.๔ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงโดยปกติ คราวหนึ่งไมเกิน ๓ ป
๑.๕ ผบ.ทร.ดํารงไวซึ่งสิทธิที่จะคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒิ ความรูความสามารถและ
คุณสมบัติตามที่กลาวขางตน ไปเปน ผชท.ทร.หรือ รอง ผชท.ทร.ก็ได
๑.๖ หลักเกณฑอื่น ๆ ที่ กพ.ทร.จะเสนอขอกําหนดเพิ่มเติมในแตละป ไดแก
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๑.๖.๑ ผูดํารงตําแหนง ผชท.ทร.จะตองเหลืออายุราชการไมต่ํากวา ๘ ป
๑.๖.๒ ผูดํารงตําแหนง ผชท.ทร.จะตองไมเคยเปน รอง ผชท.ทร. มากอน
๑.๖.๓ แตงตั้ง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคล ที่สมควรจะดํารงตําแหนง
ผชท.ทร. และ รอง ผชท.ทร.ไทย ในตางประเทศ (โดยปกติ ทร.จะมอบหมายให เสธ.ทร. เปน
ประธาน ฯ)
๑.๖.๔ สําหรับการกําหนดตัวบุคคลเปน ประจํา สน.ผชท.ทร.ไทย ในตางประเทศนั้น
จะใหหัวหนาหนวยสายวิทยาการที่เกี่ยวของ (ไดแก อร. พธ.ทร.เปนตน) เปนผูพิจารณาเสนอ โดยใช
หลักเกณฑของ ผชท.ทร.และ รอง ผชท.ทร.โดยอนุโลม ทั้งนี้ผูที่จะไปดํารงตําแหนง ประจํา สน.ผชท.ทร.
จะตองไมเรียกรองสิทธิในการเลื่อนยศสูงขึ้นดวย
๑.๗ ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑.๗.๑ ขว.ทร. จะแจงรายละเอียดของตําแหนง ผชท.ทร. รอง ผชท.ทร. และ
ประจํา สน.ผชท.ทร.ไทยในตางประเทศที่จะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ ให กพ.ทร. ทราบกอนลวงหนา
ประมาณ ๑ ป ๖ เดือน โดย กพ.ทร.จะรวบรวมรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติครบถวนเสนอ ทร.
เพื่อพิจารณากําหนดตัวบุคคลเปน ผชท.ทร. และ รอง ผชท.ทร.ไทยในแตละประเทศ (หากมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ฯ กพ.ทร. จะเสนอเรื่องใหคณะ กรรมการ ฯ พิจารณาเสนอ ทร. ตอไป)
สําหรับตําแหนงประจํา สน.ผชท.ทร.นั้น จะใหหัวหนาหนวยสายวิทยาการที่เกี่ยวของ เปนผูพิจารณาเสนอ
๑.๗.๒ เมื่อ ทร.กรุณากําหนดตัวบุคคลผูจะดํารงตําแหนง ผชท.ทร.และ รอง ผชท.
ทร.ไทย ในแตละประเทศแลว กพ.ทร.จะเสนอ ทร.ขอยายบรรจุนายทหารสัญญาบัตรเหลานี้เปน ประจํา
ขว.ทร. กอนดํารงตําแหนง ฯ ประมาณ ๑ ป เพื่อใหเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ กอนไปปฏิบัติหนาที่
(พรอมภริยา) ไดแก หลักสูตรนายทหารประจํา สน.ผชท.ทร.และภริยา ที่ ขว.ทร.ในชวง ม.ค.- ก.พ.,
หลักสูตรการทูตฝายทหารของ บก.ทหารสูงสุด ที่ ขว.ทหาร ในชวง มี.ค.- พ.ค.รวมทั้งหลักสูตรการอบรม
ภาษาอังกฤษและภาษาทองถิ่น ที่ ศภษ.ยศ.ทร.จนกวาจะเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศ
๒. นายทหารประทวน (เสมียน ประจํา สน.ผชท.ทร.ไทย ในตางประเทศ)
กพ.ทร.จะเปนหนวยรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนทุกพรรค-เหลา สําหรับ
เตรียมบรรจุเปน เสมียน ประจํา สน.ผชท.ทร.ไทย ในประเทศตาง ๆ จํานวน ๑๕ ประเทศ รวม ๑๗ อัตรา
เพื่อสับเปลี่ยนกับกําลังพลชุดเดิมที่ปฏิบัติหนาที่มา จนใกลจะครบวาระการสับเปลี่ยน (คราวละ ๓ ป) การ
สอบดังกลาวจะดําเนินการ ๓ ป/ครั้ง โดยจะคัดเลือกตัวบุคคลพรอมกันทีเดียวทั้งหมดทุกประเทศ
๒.๑ การดําเนินการ
๒.๑.๑ กพ.ทร. เสนอขออนุมัติ ทร. เพื่อเปดรับสมัครสอบแขงขัน พรอมกับแตงตั้ง
กรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบ เชนเดียวกับการสอบประเภทอื่น ๆ
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๒.๑.๒ การแตงตั้งกรรมการประจําวิชาสอบ ปฏิบัติตาม แนวทางปองกันขอสอบรั่ว โดยใน
แตละวิชาจะตองมีกรรมการประจําวิชาไมต่ํากวาวิชาละ ๓ นาย
๒.๑.๓ การแตงตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ จะประกอบดวย กรรมการจาก กพ.ทร.
และกรรมการซึ่งเปนผูที่ดํารงตําแหนงหรือจะไปดํารงตําแหนง ผชท.ทร.ในประเทศตาง ๆ ที่มีการสับเปลี่ยน
ทุกประเทศ ทั้งนี้หากกรรมการซึ่งกําลังดํารงตําแหนง ผชท.ทร.ในประเทศใด ประเทศหนึ่ง ไมสามารถมาทํา
การสอบได ก็ใหคณะกรรมการฯ ประสานการสอบโดยการสงเอกสารหลักฐานของผูสมัครไปให ผชท.ทร.
ประเทศ นั้น ๆ รวมพิจารณาดวย
๒.๒ ขั้นตอนการดําเนินการ
๒.๒.๑ ประกาศรับสมัคร/แจงรายละเอียด/ปดรับสมัคร
๒.๒.๒ แจงรายชื่อ, หมายเลขประจําตัวผูเขาสอบ
๒.๒.๓ สอบวิชาพิมพดีดภาษาไทย และวิชาพิมพดีดภาษาอังกฤษ
๒.๒.๔ สอบภาควิชาการ (ขอเขียน) และภาคปฏิบัติ (บางวิชา)
๒.๒.๕ ตัดสินผลสอบ และประกาศผลสอบภาควิชาการ
๒.๒.๖ สอบสัมภาษณ (คัดเฉพาะผูผานเกณฑรอยละ ๕๐ ของภาควิชาการ)
๒.๒.๗ คัดเลือกผูสอบผาน (ตัวจริงและตัวสอง)/ประธาน ฯ ตัดสินผลสอบ
๒.๒.๘ ขออนุมัติตัวบุคคล ทร.
๒.๓ คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๓.๑ เปนนายทหารประทวนประจําการ (เวนพันจาที่กําลังทําหนาที่ในตําแหนงอัตรานาย
ทหารสัญญาบัตร) เพศชาย ไมจํากัด พรรค - เหลา รับเงินเดือนไมเกินระดับเงินเดือน ชั้นสุดทายของอัตรา
พันจาเอก (ป.๒) มีเวลารับราชการใน ทร.ไมนอยกวา ๓ ป (นับถึง ๑ ต.ค.ของปที่สอบ) และมีอายุไมเกิน
๔๐ ปบริบูรณ ในวันครบกําหนดวาระสับเปลี่ยนเสมียน ประจํา สน.ผชท.ทร.ในประเทศนั้น ๆ
๒.๓.๒ ไมเคยไปปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศ ในตําแหนงเสมียน สน.ผชท.ทร.
ไทย ในตางประเทศ หรือตําแหนงเจาหนาที่ธุรการของกรรมการตรวจการจางหรือตําแหนงเสมียนกรรมการ
ตรวจการจางดานพัสดุ
๒.๓.๓ มีความรูความสามารถ ดังนี้
- ความรูสามัญไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ สายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือชั้นสูง
สุดของระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (ม.๓) หรือเทียบเทา
- ความรูภาษาอังกฤษใชราชการไดดี
- พิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชราชการไดดี
- มีความรูในวิชาตาง ๆ ที่จะตองใชปฏิบัติงานใน สน.ผชท.ทร.ฯ
- สามารถขับรถยนตได (โดยมีใบอนุญาตขับรถยนตของ กห. กรมตํารวจหรือ
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กรมการขนสงทางบก)
- มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวที่ขัดตอการไปตางประเทศ
- มีความประพฤติเรียบรอย ทั้งในและนอกเวลาราชการ (โดยผูบังคับบัญชา
ระดับ หน.นขต.ทร.เปนผูรับรอง และพิจารณาเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สอบคัดเลือกได)
๒.๔ หลักเกณฑการสอบ แบงออกเปน ๒ ภาค คือ ภาควิชาการ และสอบสัมภาษณ
๒.๔.๑ ภาควิชาการ ประกอบดวย
- วิชาพิมพดีดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
(๑๐๐ คะแนน)
- วิชาระเบียบงานธุรการ (ตามระเบียบสํานักนายก (๑๐๐ คะแนน)
รัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ และระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ)
- วิชาการพัสดุ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
(๑๐๐ คะแนน)
วาดวยการพัสดุ)
- วิชาความรูเบื้องตนดานกฎหมาย
(๑๐๐ คะแนน)
- วิชาความรูเบื้องตนดานบัญชีและการเงิน
(๑๐๐ คะแนน)
- วิชามารยาทสังคมไทยและตางประเทศ
(๑๐๐ คะแนน)
- วิชาภาษาอังกฤษ (ทั้งการใชภาษาและ ECL)
(๑๐๐ คะแนน)
- วิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ทร.
(๑๐๐ คะแนน)
- วิชาขับรถยนต (ทฤษฎี ๔๐ % ปฏิบัติ ๖๐ %)
(๑๐๐ คะแนน)
หมายเหตุ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่อางถึง เปนฉบับที่ใชราชการอยูในปจจุบัน
๒.๔.๒ การสอบสัมภาษณ กําหนดคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน
ประธานกรรมการสอบ ฯ จะลงคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ โดยมี
ผชท.ทร. และผูที่จะไปเปน ผชท.ทร. รวมเปนกรรมการดวย โดยกําหนดแนวทางการสัมภาษณในเรื่องตาง
ๆ ดังนี้
- ความประพฤติ ทั้งในและนอกเวลาราชการ มารยาท
และการปฏิบัติตาม
กาลเทศะของนายทหารประทวนที่ไดรับการสัมภาษณ ตลอดจนสถานะทางดานครอบครัว (ภรรยาและบุตร)
ที่จะนําไปอยูรวมดวย
- ความมีมนุษยสัมพันธ วาจะสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดดีหรือไม เคยมี
ปญหาในการปกครองบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชาที่ผานมา หรือมีปญหาเกี่ยวกับหนาที่การงานกับผูรวมงาน
อยางใด หรือไม
- ความซื่อสัตยสุจริตและจงรักภักดีตอ ทร.โดยการสอบประวัติฐานะครอบครัว
และทรัพยสินที่มีอยู ตลอดจนความตองการในสิทธิ์ที่พึงจะไดรับจากการไปเปนเสมียน ประจํา สน.ผชท.ทร.
ฯ และทัศนคติที่มีตอ ทร.ในดานตาง ๆ
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- ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ และความสํานึกใน
หนาที่ รวมทั้งความสํานึกในตนเองตอผูบังคับบัญชา (ผชท.ทร.) ดวย
- เรื่องอื่น ๆ ตามที่กรรมการสอบสัมภาษณ จะพิจารณาเห็นสมควร
๒.๕ การตัดสินผลสอบ
๒.๕.๑ ผลการสอบภาควิชาการ กําหนดคะแนนเกณฑผาน รอยละ ๕๐ ของคะแนนรวมทุก
วิชา
๒.๕.๒ ผูที่สอบภาควิชาการ
ไดคะแนนผานตามเกณฑที่กําหนด จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ
สัมภาษณตอไป
๒.๕.๓ การตัดสินผลสอบครั้งสุดทาย จะพิจารณาทั้งคะแนนภาควิชาการและคะแนนสอบ
สัมภาษณรวมกัน แลวจัดลําดับที่
๒.๕.๔ ประธานกรรมการ ฯ เปนผูตัดสินชี้ขาดผลสอบแลวเสนอ ทร.ขออนุมัติตัวบุคคลที่
สอบผาน และไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการแลว (ทั้งตัวจริงและตัวสํารอง)
๒.๖ สิทธิกําลังพลสําหรับผูที่จะบรรจุในตําแหนงอัตรา เสมียน ประจํา สน.ผชท.ทร.ฯ
๒.๖.๑ ไดรับการเปลี่ยนพรรค - เหลาเปน พรรค พศ.เหลา สบ. และยายไปบรรจุ
เปน ประจํา ขว.ทร.เพื่อฝกงานในหนาที่ เสมียน ประจํา สน.ผชท.ทร.ฯ และเตรียมการเดินทางไปปฏิบัติ
หนาที่กอนถึงกําหนดเวลายายไปรับราชการในตางประเทศพอสมควร โดยให กพ.ทร.ดําเนินการ
๒.๖.๒ นายทหารประทวน (จา) ในระหวางปฏิบัติหนาที่ เสมียน ประจํา สน.ผชท.
ทร.ฯ มีสิทธิ์เลื่อนฐานะเปนพันจาไดเปนกรณีพิเศษโดยไมตองปฏิบัติตามระเบียบ ทร.วาดวยการเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๒๙
๒.๖.๓ สามารถนําภรรยาและบุตรไมเกิน ๒ คน เดินทางไปอยูรวมกันในตางประเทศโดย
สามารถเบิกคาใชจายตาง ๆ จากทางราชการได
การโอน และการรับโอนขาราชการ
๑. การโอนขาราชการ
๑.๑ ขาราชการที่มีความประสงคจะขอโอนไปรับราชการที่หนวยอื่นนอก กห. จะตองเสนอ
รายงานขออนุญาตไปติดตอ หรือไปสมัครสอบแขงขันตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง หน.นขต.ทร.
๑.๒ ตองไมมีสัญญาขอผูกพัน หรือหนี้สินใด ๆ กับทางราชการ และหนวยตนสังกัด
๑.๓ หากไดรับคุณวุฒิสูงขึ้นในระหวางรับราชการจะตองเสนอขออนุมัติ ทร.ไปศึกษาตอ โดย
ถูกตอง
๑.๔ กรณีเปนขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร เมื่อ ทร.อนุมัติใหโอนไดแลว ให นขต.ทร. แจง
หนวยที่จะรับโอนทราบเพื่อออกคําสั่งรับโอน และสงคําสั่งรับโอนให นขต.ทร.เพื่อออกคําสั่งใหโอน และสง
ตัวผูขอโอน พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ ไปยังหนวยรับโอน
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๑.๕ กรณีเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทร.จะตองเสนอขออนุมัติไปยัง กห. เมื่อไดรับอนุมัติจาก
กห.แลว ให นขต.ทร.แจงหนวยที่จะรับโอนทราบ กระทรวงของหนวยรับโอน จะออกคําสั่งรับโอนและ
แจง กห.เพื่อออกคําสั่งใหโอนตอไป หลังจากนั้น นขต.ทร.จะสงตัวผูขอโอน พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ ไป
ยังหนวยรับโอน
๒. การรับโอนขาราชการ (จากหนวยนอก กห.)
๒.๑ ขาราชการที่มีความประสงค จะขอโอนมารับราชการใน ทร. จะตองเสนอรายงานตอ หน.
นขต.ทร.ที่ประสงคจะขอโอน พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ ตามระเบียบ กห.วาดวยการบรรจุ การโอนและ
การบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙
๒.๒ จะตองเปนคุณวุฒิที่ ทร.ตองการ

-------------------
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บทที่ ๔
การออกจากราชการ
การลาออก
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการลาออกจากราชการ ดังนี้
๑. นายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ผูที่ไดรับทุนการศึกษาจาก ทร.ซึ่งเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวไดรับการบรรจุครั้งแรกในตําแหนงสัญญาบัตร และนายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับการบรรจุครั้ง
แรกในตําแหนงสัญญาบัตร ตองมีเวลารับราชการ (ไมนับวันทวีคูณ) ไมนอยกวาระยะเวลาที่ทําสัญญาไวกับ
ทางราชการ หากรับราชการไมครบกําหนดจะตองชดใชเงินตามสัญญา
๒. นายทหารประทวนที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.ตางๆ ใน ทร.และ รร.ทหารนอกสังกัด ทร.
ตองมีเวลารับราชการไมนอยกวาระยะเวลาที่ทําสัญญาไวกับทางราชการ
หากรับราชการไมครบกําหนด
จะตองชดใชเงินตามสัญญา
๓. นายทหารประทวนที่สมัครเขารับราชการตอจากเวลากองประจําการและนายทหารประทวนที่ไดรับ
การบรรจุครั้งแรกในอัตราจาหรือพันจา ตองมีเวลารับราชการ (ไมนับวัน
ทวีคูณ) เปนนายทหาร
ประทวนไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ หากรับราชการไมครบกําหนดจะตองชดใชเงินตามสัญญา
๔. ผูที่ทางราชการสงไปศีกษาดูงาน หรือไดรับอนุญาตไปศึกษา โดยทุนสวนตัว ทั้งในและ
ตางประเทศ
แมจะมีเวลารับราชการตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลวก็ตาม จะตองพนกําหนดเวลารับ
ราชการตามขอผูกพัน และสัญญาที่ทําไวกับทางราชการ หากรับราชการไมครบกําหนดจะตองชดใชเงินตาม
สัญญา
๕. ผูที่ไปราชการรับเรือ หรือซอมเรือยังตางประเทศ แมจะมีเวลารับราชการตามหลักเกณฑดังกลาว
ขางตนแลวก็ตาม จะตองอยูรับราชการตอไปไมนอยกวา ๒ ป นับแตวันรับมอบเรือ หรือตามที่กําหนดไวใน
สัญญา
๖. การเสนอรายงานการลาออก ใหหนวยตนสังกัดระบุ วันที่ระงับการเบิกจายเงินเดือนครั้งสุดทาย
ของผูที่ลาออกจากราชการไวดวย
๗. ในกรณีที่ผูขอลาออกมีหนี้สินกับทางราชการ ตองมีหลักฐานการชดใชเงินโดยถูกตอง
๘. นขต.ทร.แจงรายละเอียดของผูขอลาออก สงถึง กพ.ทร.กอนกําหนดวันลาออก ไมนอยกวา ๑๕
วัน หากมีความจําเปนไมสามารถสงไดทันตามกําหนดเวลาให นขต.ทร.ชี้แจงเหตุผล (ความลาชา) ใหทราบ
ดวย
๙. สําหรับขาราชการกลาโหมพลเรือน อนุโลมเชนเดียวกับหลักเกณฑดังกลาวขางตน
๑๐. ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวา หากอนุญาตใหผูขอลาออกออกจากราชการไปแลวจะเกิดความ
เสียหายตอทางราชการ อาจระงับการลาออกของผูนั้นไดคราวละไมเกิน ๑ ป เพื่อดําเนินการจัดหากําลังพล
ทดแทนตอไป
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๑๑. หากถึงกําหนดวันที่ขอลาออกจากราชการแลว ทางราชการยังไมมีคําสั่งใหออกจากราชการไมวา
จะดวยสาเหตุใดก็ตาม {กรณีผูขอลาออกไดลาประเภทตางๆ (ลาพักผอน ลากิจ ฯลฯ) จนครบตามสิทธิ์แลว
ผูขอลาออกจะตองกลับมาปฏิบัติราชการตามเดิม มิฉะนั้นจะถือวาเปนการขาดหนีราชการ
การไมรับสมัครตอ
ปฏิบัติตามระเบียบ ทร.วาดวยการปลดออกจากราชการ ไมรับสมัครตอ งดบําเหน็จประจําปและ
ถอดยศสําหรับทหารประจําการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๒๔
ซึ่งจะมีผลใชบังคับเฉพาะทหาร
ประจําการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ซึ่งถูกลงทัณฑ หรือกระทําความผิด หรือมีการกระทําเขาเกณฑอยางใดอยาง
หนึ่งดังนี้
๑. ถูกขังในป งป.เดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน
๒. ถูกขัง ๒ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ป งป.ติดตอกัน
๓. ถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลาย
๔. หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติราชการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๕. หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และแบบ
ธรรมเนียมของทหารโดยเจตนา
๖. ไมทําความเคารพตามระเบียบขอบังคับโดยเจตนา
๗. กลาวคําเท็จตอผูบังคับบัญชา
๘. เกียจครานตอหนาที่การงาน
๙. หยอนความสามารถ
๑๐. งวงเหงาในระหวางอยูยาม
๑๑. ขาดราชการเกินกวา ๒๔ ชั่วโมง โดยไมมีเหตุอันควรปรานี
๑๒. ประพฤติชั่ว หรือประพฤติผิดศีลธรรม
๑๓. มีหนี้สินเกินตัว โดยไมมีเหตุอันควรปรานี
๑๔. ดื้อหรือขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบดวยราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
๑๕. เปดเผยความลับในราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
๑๖. ทําใหเสียชื่อเสียงแกหมูคณะทหาร
๑๗. กอใหแตกความสามัคคีในหมูคณะทหาร
๑๘. ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
๑๙. จานักเรียนที่สอบความรูตกซ้ําชั้น ๒ ปติดตอกันในโรงเรียนอาชีพเฉพาะอยาง สําหรับทหารซึ่ง
เปนหลักสูตรตอเนื่องจากหลักสูตร นรจ. ๑ ป
การปลดออกจากราชการ
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หากขาราชการกระทําความผิด หรืออยูในเกณฑที่จะตองถูกปลดออกจากราชการ หนวยตนสังกัดจะ
เสนอรายงานถึง
กพ.ทร.เพื่อนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาการสั่งพักราชการหรือปลดออกจาก
ราชการ กอนเสนอขออนุมัติ ทร.ตอไป สําหรับลูกจางจะยึดถือหลักปฏิบัติตาม ระเบียบ กค.วาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ, ระเบียบ กค.วาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๗ และขอบังคับ
กห.วาดวยลูกจางประจํา พ.ศ.๒๕๒๘ นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดปลีกยอยที่ควรทราบอีก ดังนี้
๑. ขาราชการชั้นสัญญาบัตร
มติสภากลาโหมครั้งที่ ๓/๐๗ เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๐๗ กําหนดหลักเกณฑการปลดขาราชการออกจาก
ประจําการไว ดังนี้
๑.๑ ทุจริตตอหนาที่ราชการ
๑.๒ กระทําความผิดตองรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก
๑.๓ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนคนลมละลายเพราะทําหนี้สินขึ้นหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดใน
คดีแพง อันแสดงวาเปนการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่เปนอันมาก
๑.๔ ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบดวยกฎหมายและการขัดคําสั่งนั้นเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการเปนอันมาก
๑.๕ เปดเผยความลับของทางราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการเปนอันมาก
๑.๖ ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการเปนอันมาก
๑.๗ ตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไป
๑.๘ หนีราชการทหารในเวลาประจําการ
๑.๙ ลาปวยเกินกําหนดตามขอบังคับ กห.วาดวยการลา
๑.๑๐ ขาดราชการหรือละทิ้งหนาที่ อันสอไปในทางหลีกเลี่ยงการงาน เพื่อประโยชนสวนตนยิ่ง
กวามากกวา ๑ ครั้ง
๑.๑๑ ประพฤติชั่วอยางรายแรง
๑.๑๒ ผูที่มีวันรับราชการนานไมนับรวมเวลาราชการทวีคูณ ซึ่งทํางานไมกาวหนาคือ
๑.๑๒.๑ นายรอยหรือเทียบเทา ที่มีวันรับราชการตั้งแต ๒๕ ปขึ้นไป
๑.๑๒.๒ นายพันหรือเทียบเทา ที่มีวันรับราชการตั้งแต ๓๐ ปขึ้นไป
๑.๑๒.๓ นายพลหรือเทียบเทา ที่มีวันรับราชการตั้งแต ๓๕ ปขึ้นไป
๑.๑๓ ผูสูงอายุ ซึ่งทํางานเฉื่อยชาไมคลองแคลว คือ
๑.๑๓.๑ นายรอยหรือเทียบเทา ที่มีอายุเกิน ๔๕ ป
๑.๑๓.๒ นายพันหรือเทียบเทา ที่มีอายุเกิน ๕๐ ป
๑.๑๓.๓ นายพลหรือเทียบเทา ที่มีอายุเกิน ๕๕ ป
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๒. ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
นอกเหนือจากมติสภากลาโหมครั้งที่ ๓/๐๗ เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๐๗ ขางตนแลวยังมีระเบียบ ทร.วาดวย
การปลดออกจากราชการ ไมรับสมัครตอ งดบําเหน็จประจําป และถอดยศสําหรับทหารประจําการต่ํากวาชั้น
สัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑการปลดทหารประจําการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรออกจาก
ประจําการไว ดังนี้
๒.๑ ถูกขังในป งป.เดียวกัน ๒ ครั้ง
๒.๒ ถูกจําขัง
๒.๓ ถูกจําคุก หรือกักขังตามคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล
๒.๔ ถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลาย เพราะกระทําหนี้สินขึ้นดวยความทุจริต
๒.๕ ทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือมีมลทินในกรณีเดียวกัน
๒.๖ ดื้อ หรือขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบดวยราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง
๒.๗ หมิ่นประมาท หรือกลาวคําหยาบตอผูบังคับบัญชา
๒.๘ ประพฤติชั่ว หรือประพฤติผิดศีลธรรมอยางรายแรง
๒.๙ หนีราชการ
๒.๑๐ ละทิ้งหนาที่ราชการ
๒.๑๑ เปดเผยความลับในราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
๒.๑๒ ทําใหเสียชื่อเสียงแกหมูคณะทหารอยางรายแรง
๒.๑๓ กอใหแตกความสามัคคีในหมูคณะทหารอยางรายแรง
๒.๑๔ เมาสุราเมรัยถึงเสียเกียรติทหาร
๒.๑๕ ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
๒.๑๖ เปนสมาชิกในสมาคม หรือคณะที่ผิดกฎหมาย
๒.๑๗ ไมเปนที่ไววางใจของผูบังคับบัญชา

การเกษียณอายุราชการ
ตามปกติขาราชการและลูกจาง จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ ใน ๓๐ ก.ย.ของป ที่มีอายุครบ
๖๐ ปบริบูรณ ซึ่งกําลังพลในสวนนี้จะไดรับสิทธิกําลังพลเปนบําเหน็จหรือบํานาญ ตามที่ทางราชการได
กําหนดไว
การถึงแกกรรม
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กรณีที่ขาราชการ และลูกจางถูกจําหนายออกจากบัญชีพลของหนวย
เนื่องจากถึงแกกรรม ทาง
ราชการไดกําหนดใหทายาท (ภรรยา, สามี, บิดา - มารดา, บุตร) มีสิทธิ์ไดรับบํานาญพิเศษ, บําเหน็จตก
ทอด หรือเงินชวยพิเศษ แลวแตกรณี หากขาราชการและลูกจางผูนั้น มีคุณสมบัติครบถวน ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
-------------------

บทที่ ๑
แนวทางการรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร
กองทัพเรือ
ปจจัยที่เปนองคประกอบของการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติราชการขององคกรตาง ๆ
ทุกระดับ
ประกอบดวย ปจจัยสี่ คือ คน (MAN), เงิน (MONEY), วัสดุ (MATERIAL) และการ
บริหาร หรือ
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การจัดการ (MANAGEMENT) แตปจจัยที่สําคัญที่สุดในจํานวนปจจัยสี่ คือ คน (MAN) ซึ่ง
ในทางทหารจะเรียกเปนชื่อรวมๆ วา "กําลังพล"โดยหมายรวมถึง นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
ทหารกองประจําการและลูกจาง
ในสวนของ ทร.นั้น กําลังพลประเภทตาง ๆ เหลานี้
ตางก็มีสวนรวมอันสําคัญตอการพัฒนา
กองทัพ และโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกําลังพลประเภทนายทหารสัญญาบัตร นั้น เปนกําลังพลสวนที่มี
ความสําคัญที่สุด ซึ่งถือไดวาเปนกําลังพลสวนที่เปนหลักของการปฏิบัติราชการตาง ๆ ตามภารกิจของ ทร.
ประเภทของนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารสัญญาบัตรของ ทร. จําแนกตามกําเนิดการเขารับราชการไดเปน ๓ ประเภท คือ
๑. นายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. เปนนายทหารสัญญาบัตรหลักที่ ทร. ผลิต
เองในแตละป รวมทั้ง เปนกลไกหลักของ ทร.ในการปฏิบัติราชการทั้งปวงตามภารกิจหลักของ ทร. สวน
ใหญจะเปนที่เขาใจและคุนเคยกับการเรียกชื่อ นายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้วา "นายทหาร ก." มี ๓
พรรค - เหลา คือ พรรคนาวิน (พรรค นว.),พรรคกลิน (พรรค กล.) และพรรคนาวิกโยธิน (พรรค นย.)
๒. นายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เปนนายทหารสัญญาบัตรที่ ทร.จัดหา
มาจากบุคคลพลเรือนหรือขาราชการที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน
ในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ ทร.มีความตองการ โดยบรรจุใหเขารับราชการในสวนราชการตาง ๆ ของ ทร. ใน
ตําแหนงหนาที่ที่ตองใชความรู ความสามารถในสาขาวิชานั้น ๆ เปนหลัก เรียกชื่อสั้น ๆ วา "นายทหาร
ป." และกําหนดนายทหารประเภทนี้เปน พรรคพิเศษ
๓. นายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน
เปนนายทหารสัญญาบัตร ที่
เดิมมีกําเนิดจากนายทหารประทวน
ตอมาภายหลังเมื่อมีความรู ความสามารถ ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอาวุโสเพิ่มขึ้น จึงสามารถผานการสอบแขงขันเพื่อปฏิบัติราชการในตําแหนงหนาที่ และ
ฐานะนายทหารสัญญาบัตรได เรียกนายทหารประเภทนี้โดยทั่วไปวา "นายทหาร ข." และมีทุกพรรค-เหลา
การบรรจุ การแตงตั้งยศ และการเลื่อนยศของนายทหารสัญญาบัตร
จะตองเปนไปตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศ และการเลื่อนยศของขาราชการทหาร
พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ใชในปจจุบัน) โดยสรุป คือ
๑. การบรรจุและการแตงตั้งยศ นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท จะไดรับการแตงตั้งยศ
ครั้งแรกเปน วาที่ ร.ต.และไดรับการบรรจุเขารับราชการ ดังนี้
- นายทหาร ก. บรรจุเขารับราชการครั้งแรกเปนประจํา กร. (พรรค นว., กล.),
ประจํา นย. (พรรค นย.)
- นายทหาร ป. บรรจุเขารับราชการครั้งแรกในตําแหนงอัตราของหนวยราชการที่รับ
บรรจุ
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- นายทหาร ข. บรรจุเขารับราชการครั้งแรกในฐานะนายทหารสัญญาบัตรในตําแหนง
อัตราที่สอบแขงขันเพื่อบรรจุ
๒. การเลื่อนยศ นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภทสามารถจะไดรับการเลื่อนยศสูงขึ้นได ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ กห.กําหนดโดยครบถวน ดังนี้
๒.๑ มีตําแหนงอัตราในชั้นยศสูงขึ้น ที่จะเลื่อนได โดยจะตองดํารงตําแหนงที่กําหนดอัตราชั้นยศ
ในวันที่เลื่อนยศ ถาบรรจุใหรักษาราชการในตําแหนงใดจะขอเลื่อนยศตามอัตราตําแหนงที่รักษาราชการไมได
๒.๒ มีจํานวนปครองยศหรือปรับราชการรวมไมนอยกวาที่กําหนดไว
๒.๓ มีระดับชั้นเงินเดือนไมต่ํากวา ชั้นเงินเดือนชั้นต่ําสุด ของชั้นยศที่จะเลื่อน ในปที่จะเลื่อนยศ
ยกเวน การเลื่อนยศต่ํากวาชั้นยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงไป
ระดับการปฏิบัติงานของตําแหนง
ตําแหนงตาง ๆ ของนายทหารสัญญาบัตรใน ทร. อาจสามารถจําแนกระดับการปฏิบัติงานออกตาม
ชั้นยศตาง ๆ ได ดังนี้
๑. ระดับผูปฏิบัติ ไดแก ตําแหนงในสวนราชการตางๆ ที่กําหนดอัตราในชั้นยศ ร.ต.(ระดับประจํา
แผนกหรือเทียบเทา) ขึ้นไปจนถึงชั้นยศ น.ท.(ระดับ หัวหนาแผนกหรือเทียบเทา)
๒. ระดับผูบริหาร ไดแก ตําแหนงในสวนราชการตาง ๆ ที่กําหนดอัตราชั้นยศ น.อ.(ระดับรอง
ผูอํานวยการกอง ฯ หรือเทียบเทา) ขึ้นไป

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดแนวทางการรับราชการ
๑. ปจจัยที่เกี่ยวกับจํานวนปครองยศ
ปจจัยที่เกี่ยวของและมีผลโดยตรงตอการกําหนดแนวทางการรับราชการประการแรก ไดแก ปจจัย
ที่เกี่ยวกับจํานวนปครองยศในแตละชั้นยศ ซึ่งเดิมจะตองเปนไปตามที่กําหนดไว ในระเบียบ กห.วาดวยการ
แตงตั้งยศ และการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๗ (๑)จํานวนป ครองยศ ในแตละชั้นยศนั้น จะ
เปนตัวกําหนดระยะเวลาที่จะไดรับยศสูงขึ้น รวมทั้ง ยังเปนตัวกําหนดขอบเขต ตําแหนง และระดับของ
การเจริญเติบโตในทางราชการดวย
อันจะมีผลกระทบตอระยะเวลาที่กําลังพลจะสรางเสริมความรู
ความสามารถ และประสบการณในแตละชวงชั้นยศ ดังเปนที่ปรากฏในปจจุบันวา จํานวนปครองยศ
ตาม
ระเบียบ กห.ฯ ดังกลาว มีสวนเอื้ออํานวยใหนายทหารสัญญาบัตรในระดับลางสามารถเลื่อนยศไดเร็ว แตมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานนอย
จึงนับวาเปนปญหาสําคัญของทุกเหลาทัพจนตองมีการพิจารณา
ทบทวน เพื่อใหมีการปรับแตงจํานวนปครองยศของนายทหารสัญญาบัตรในระดับลางเสียใหม ใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการขยายจํานวนปครองยศเฉพาะในชวงชั้นยศ ร.ต.- ร.อ. ใหมากขึ้นกวาเดิมอีก
๒
ป (๒) แตในชั้นยศตั้งแต น.ต.ขึ้นไป ยังคงเปนไปตามเดิม
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การขยายปครองยศที่กลาวนี้
ปจจุบันไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการทหาร
(กขท.) แลว และไดดําเนินการแกไขระเบียบ กห. ฯ ฉบับดังกลาวเปนระเบียบ กห. วาดวยการแตงตั้งยศ
และการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ แลว โดยมีผลบังคับใชตั้งแต ๒๐ ม.ค.๔๑ เปนตนไป
ดังนั้น แนวทางการรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรที่ไดพิจารณานี้ จึงไดพิจารณากําหนดตามจํานวนป
ครองยศใหมเปนหลัก โดยจะไมมีผลกระทบตอนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.ต.ขึ้นไปในปจจุบัน แตจะมี
ผลกระทบตอนายทหารสัญญาบัตรในระดับลางอยูบาง
การปรับแตงโดยขยายระยะเวลาในการครองยศของนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต- ร.อ.
โดยเฉพาะนายทหาร ก. นั้น จะมีความสัมพันธกับชั้นเงินเดือนตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงที่ใชอยูในปจจุบันมากกวาปครองยศที่กําหนดไวเดิม(๓) ซึ่งนอกจากจะทําใหนายทหารชั้นยศ ร.ต.ร.อ.มีเวลาในการเพิ่มพูนความรู และประสบการณในการปฏิบัติงานมากขึ้นกวาเดิมถึง ๒ ป แลว ยังชวย
แกปญหาความแออัดของกําลังพลในชั้นยศสูง ๆ ดวย

(๑) เอกสารประกอบ หมายเลข ๑
(๒) เอกสารประกอบ หมายเลข ๒
(๓) เอกสารประกอบ หมายเลข ๓
๒. ปจจัยที่เกี่ยวกับการศึกษา
ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ของการกําหนดแนวทางการรับราชการ ไดแก ปจจัยดานการศึกษา
ในหลักสูตรตาง ๆ ที่สําคัญตอการเจริญเติบโตทางราชการของนายทหารสัญญาบัตรในแตละชวงชั้นยศ ซึ่งจะ
เปนเครื่องบงชี้และกําหนดวานายทหารสัญญาบัตรมีความรู สามารถที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง
และ
ปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจําแนกตามประเภทของนาย
ทหารสัญญาบัตรได ดังนี้ (๔)
๒.๑ นายทหารที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. หรือนายทหาร ก.
หลักสูตรการศึกษาที่สําคัญตามลําดับ ไดแก หลักสูตรนายทหารใหม ในชั้นยศ ร.ต.
เมื่อสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.ใหม ๆ เพื่อใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติราชการตอไป/หลักสูตร รร.นว.สรส.
(หลักสูตร พรรค นว.) และ รร.กล.สรส. (หลักสูตร พรรค กล.) รวมทั้งหลักสูตรชั้นนายนาวา นย.
ในชวงชั้นยศ ร.อ.กอนเลื่อนยศเปน น.ต./หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ในชวงชั้นยศ น.ต. กอน
เลื่อนยศเปน น.ท. เพื่อใหสามารถทําหนาที่ในฝายอํานวยการได และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือในชวง
ชั้นยศ น.อ.
๒.๒ นายทหารที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือนายทหาร ป.
หลักสูตรการศึกษาที่สําคัญตามลําดับ ไดแก หลักสูตร รร.นว.สรส.(หลักสูตรทั่วไป)
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ในชวงชั้นยศ ร.อ./ หลักสูตรนายทหารอาวุโส หรือ รร.สธ.ทร. และ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ซึ่ง
หลักสูตรตาง ๆ จะคูขนานไปกับ นายทหาร ก.
๒.๓ นายทหารที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน หรือนายทหาร ข.
หลักสูตรการศึกษาที่สําคัญ ๆ ไดแก หลักสูตร รร.นว.สรส. (หลักสูตรเพิ่มวิชา)
ในชั้นยศ ร.อ. และหลักสูตรนายทหารอาวุโส
หลักสูตรการศึกษาที่สําคัญของนายทหารสัญญาบัตรแตละประเภทนี้
จัดเปนหลักสูตรตาม
แนวทางการรับราชการ กลาวคือ เปนการศึกษาอบรม เพื่อใหมีความพรอมที่จะเติบโตในทางราชการใน
ตําแหนงและภารกิจที่ตองรับผิดชอบสูงขึ้น
การกําหนดแนวทางการรับราชการ
๑. หลักการ
การกําหนดแนวทางการรับราชการฯ ไดพิจารณาตามหลักการ คือ การกําหนดใหปฏิบัติงานตาม
สาขาอาชีพของแตละ พรรค - เหลา เมื่อแรกบรรจุ เพื่อสรางเสริมความรูและประสบการณในระดับผูปฏิบัติ
ใหเพียงพอที่จะกาวไปสูระดับผูบริหาร หรือผูนําหนวยได (ซึ่งโดยปกติแลวควรจะมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในแตละตําแหนงประมาณ ๓ ป)
ทั้งในสายงานเดิม
(๔) เอกสารประกอบ หมายเลข ๔
รวมทั้งการหมุนเวียนในสายงานอื่นเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน และประสบการณใหกวางขวางขึ้น
ตามลําดับ
ขั้นตอนของการเจริญเติบโตของตําแหนง ระดับและชั้นยศ ภายในขอบเขตที่กําหนดโดยจํานวนปครองยศใน
แตละชั้นยศ โดยสรุป คือ
๑.๑ นายทหารที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ทุก พรรค - เหลา (๕) เมื่อสําเร็จ
การศึกษา และไดรับการบรรจุเขารับราชการแลว ในชวงระยะเวลาตั้งแตแรกบรรจุ ชั้นยศ ร.ต. ถึงระดับชั้น
ยศ ร.ท.จะบรรจุในหนวยกําลังรบ คือ กร., และ นย.เปนหลัก หลังจากนั้นในชวงชั้นยศ ร.อ. ขึ้นไป จึง
จะมีการหมุนเวียนไปบรรจุใหปฏิบัติงานในหนวย และสายงานตาง ๆ ตาม พรรค - เหลา และอัตราตอไป
ทั้งนี้ ยกเวนพรรค นว.(สายวิทยาการ อศ.) และพรรค นว.(สายวิทยาการ พธ.ทร.)
ซึ่งเปนสายงานเทคนิคที่จะบรรจุใหกับหนวยหัวหนาสายวิทยาการตั้งแตแรกบรรจุ
๑.๒ นายทหารที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (๖) การกําหนด พรรค-เหลา และ
สายวิทยาการเมื่อแรกบรรจุ จะเปนตัวบงชี้การเจริญเติบโต ตามแนวทางการรับราชการของ แตละ พรรค
- เหลา ตอไป โดยสรุปคือแนวทางการรับราชการดังกลาว ยังคงเปนไปตามหลักการเดียวกัน ก็คือการ
ปฏิบัติงานในระดับผูปฏิบัติในชั้นยศ ร.ต. - น.ท. และในระดับผูบริหารในชวงชั้นยศตั้งแต น.อ.ขึ้นไป
๑.๓ นายทหารที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน หรือนายทหาร ข.(๗) หลักการ
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ในการกําหนดแนวทางการรับราชการ คงเปนไปในทํานองเดียวกัน แตสําหรับนายทหารประเภทนี้แลวจะมี
ขอจํากัดอยูที่ตําแหนงอัตราที่จะเลื่อนยศสูงขึ้น ซึ่งมีจํานวนนอย ดังนั้น การเลื่อนขึ้นดํารงยศในระดับ น.ต.
หรือ น.ท. จึงตองใชการสอบแขงขันเปนหลัก และจะมีเพียงบางสวนเทานั้น ที่จะขึ้นครองยศสูงได
อยางไรก็ตาม การกําหนดแนวทางในการรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรของ ทร.ที่ไดกําหนด
ไวนี้ ยังคงไมไดกําหนดเปนรายละเอียดปลีกยอยลงไปในแตละ พรรค - เหลา ทุก พรรค - เหลา โดยเฉพาะ
พรรคพิเศษ ซึ่งมีเหลาตาง ๆ เปนจํานวนมาก แตไดพิจารณากําหนดไวเปนภาพรวม ที่สามารถใชเปนแนวทาง
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตในแตละ พรรค - เหลา ไดเทานั้น

(๕) เอกสารประกอบ หมายเลข ๕
(๖) เอกสารประกอบ หมายเลข ๖
(๗) เอกสารประกอบ หมายเลข ๗
๒. ปจจัยพิจารณาประกอบ
สําหรับนายทหาร ก. ซึ่งเปนนายทหารหลักนั้น นอกจากจะแยกพิจารณาใน พรรค-เหลาหลัก
แลว ยังไดพิจารณาถึงการรับราชการ ของนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศดวย ซึ่งใน
ปจจุบันคอนขางจะมีปญหาเกี่ยวกับการกําหนด พรรค - เหลา และการบรรจุใหเขารับราชการในหนวยตาง
ๆ
จึงเห็นวาควรกําหนดแนวความคิดในการจัดสง นนร. ไปศึกษาตอใน รร.นร.ตางประเทศ
หรือ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ไวเปนแนวทางปฏิบัติตอไปในอนาคต
โดยสอดคลองกับหลักการของ
แนวทางการรับราชการที่กลาวขางตน
โดยเห็นสมควรกําหนดแนวทางการจัดสง นนร. ไปศึกษาตอใน
ตางประเทศเปน ๒ แนวทาง ตามวัตถุประสงคของการจัดสง ดังนี้ (๘)
๒.๑ การจัดสงเพื่อไปศึกษาใน รร.นร.ตางประเทศ
วัตถุประสงคของการจัดสง นนร. ไปศึกษาตามแนวทางนี้ก็คือ การจัดสง นนร.ไป
ศึกษาในหลักสูตร รร.นร.ของตางประเทศ เพื่อจะไดนําความรูประสบการณทางดานการปฏิบัติการทางเรือ
และหลักนิยมดานตาง ๆ มาประยุกต เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการของ ทร.ไทย เปนหลัก และใหศึกษาทางดาน
วิชาการในระดับปริญญาตรีประกอบดวย เพื่อใหมีฐานะ และระดับวุฒิเชนเดียวกับ นนร.ในประเทศ ดังนั้น
แนวทางการรับราชการจึงควรเปน เชนเดียวกันกับ นนร.ในประเทศ และเมื่อ นนร.กลุมนี้
สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ของ รร.นร.ตางประเทศแลว จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งยศเปน ร.ต.โดยกําหนด
เปน พรรค นว.ทุกนาย ดวยเหตุผลตามที่กลาวขางตน หลังจากนั้นจึงเขาศึกษาดานวิชาการในสาขาวิชาตาง
ๆ ที่ ทร. ควรกําหนดกลุมสาขาวิชาที่ตองการไวใหชัดเจน
ทั้งมหาวิทยาลัยทหารหรือมหาวิทยาลัยพล
เรือนโดยกําหนดขอบเขตเพียงระดับปริญญาตรีเทานั้น
ซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะตองกลับมาปฏิบัติ
ราชการใน ทร. (กร.) ทันที ในกรณีที่มีความประสงคจะไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
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จะตองเปนภายหลังจากการปฏิบัติราชการใน ทร.แลวไมนอยกวา ๒ ป
อยางไรก็ตามในกรณีที่ นนร.
เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแลวมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑสูงมาก และการกลับมาปฏิบัติ
ราชการใน ทร.กอน จะทําใหสูญเสียประโยชนในการศึกษาตอระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก กรณี
เชนนี้ จะพิจารณาใหเสนอขออนุมัติ ทร.เปนเฉพาะราย
๒.๒ การจัดสง นนร.ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
แนวทางนี้อาจเปนการจัดสง นนร.
ที่เดิมตองการสงใหไปศึกษาใน รร.นร.
ตางประเทศ แตไมสามารถเขาศึกษาได
เนื่องจากไมผานหลักเกณฑคุณสมบัติบางประการที่ รร.นร.
ประเทศนั้น ๆ (เชนที่ รร.นร.สหรัฐ ฯ) กําหนด แตเมื่อไดรับการคัดเลือกตัวบุคคล แลว จึงตองสงไป
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแทน หรืออาจเปนการจัดสง นนร.เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยตรง
(๘) เอกสารประกอบ หมายเลข ๘
การจัดสง นนร.ไปศึกษาในแนวทางนี้ กําหนดวัตถุประสงคความตองการในดาน
วิชาการในสาขาวิชาตางๆ เปนหลัก ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนสาขาวิชาทางดานวิศวกรรมศาสตร เนื่องจากเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลว การบรรจุเขารับราชการจะตองใชวุฒิระดับปริญญาในสาขาวิชาที่กําหนดไวในคําชี้แจง
ทายอัตราเปนหลัก
ในการพิจารณาบรรจุ(เชนเดียวกับการบรรจุบุคคลพลเรือนคุณวุฒิปริญญาตรีเขารับ
ราชการ)ตามตําแหนงอัตรานั้นๆ ประกอบกับไมไดผานการศึกษาในหลักสูตรที่กําหนดเปน พรรค นว. เชน
ดานการนําเรือ การเดินเรือ
หรือการปฏิบัติการทางเรือจาก รร.นร.ตางประเทศ จึงสมควรกําหนดเปน
พรรค กล.ทั้งหมด
การศึกษาในแนวทางนี้ จะไมกําหนดขอบเขตวาเมื่อสําเร็จปริญญาตรีแลว จะตอง
กลับมารับราชการใน ทร.กอน เชนที่กําหนดไวในแนวทางแรก แตจะเปดโอกาสใหศึกษาตอในระดับ
ปริญญาที่สูงขึ้นไดเพื่อนําความรูทางดานวิชาการมาปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการถายทอดให นนร.
รุนหลังตอไป ทั้งนี้ จะตองมีเปาหมายที่ชัดเจนแนนอนวา จะสามารถศึกษาตอไดจนสําเร็จภายในระยะเวลา
ที่หลักสูตรแตละระดับกําหนดไว
โดยสรุปแลว แนวทางในการจัดสง นนร.ไปศึกษาใน รร.นร.ตางประเทศ ตาม
แนวทางแรก ก็คือ การผลิตกําลังพล (นนร.) ใหแกหนวยกําลังรบ สวนในแนวทางที่ ๒ จะเปนการผลิต
ใหแกหนวยเทคนิค จึงมีการผลิตทั้ง พรรค นว.และ พรรค กล.ควบคูกันไป ผลที่ไดจากการดําเนินการตาม
แนวทางทั้งสองนี้ ก็คือ มีความชัดเจนในวัตถุประสงค และเปาหมายในการจัดสง นนร. ไปศึกษาตอ
ตางประเทศ ความชัดเจนใน เรื่อง การกําหนด พรรค- เหลา และสาขาวิชาตาม พรรค - เหลา ที่จะกําหนดให
นนร.ศึกษา และเปนมาตรฐานในการกําหนดแนวทางการรับราชการตอไป อยางไรก็ตามแนวทางตามที่ได
กลาวขางตนนี้ เปนเพียงแนวความคิดในการปฏิบัติเบื้องตนเทานั้น สวนรายละเอียดตลอดจนหลักเกณฑ
รวมทั้งความเหมาะสมในดานตาง ๆ จะไดพิจารณาดําเนินการตอไป
รายละเอียดในการกําหนดแนวทางการรับราชการ
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จากหลักการที่กลาวแลว กพ.ทร. จึงไดประสานกับหนวยที่เกี่ยวของตาง ๆ ที่เปนหนวย
หัวหนาสายวิทยาการรวมทั้งการนําหลักเกณฑตาง ๆ ที่ ทร.อนุมัติไวแลว
นํามากําหนดแนวทางการรับ
ราชการของนายทหารสัญญาบัตรแตละพรรค - เหลา ดังนี้
๑. พรรคนาวิน (สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.) (๙)
หลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕ ป จาก รร.นร.แลว จะบรรจุเปนประจํา กร.
และเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนายทหารใหมที่ กฝร.ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน หลังจากนั้น
(๙) เอกสารประกอบ หมายเลข ๙
จะจัดสงใหไปชวยราชการ หรือเปนนายทหารฝกในสถานศึกษาตาง ๆ เปนระยะเวลาประมาณ
๑ ป
จากนั้นจะสงกลับ กร.ทั้งหมด
ในชวงชั้นยศ ร.ต. - ร.อ. จะบรรจุใหปฏิบัติงานในเรือของ กร.เปนหลัก เพื่อใหมีความรู
ประสบการณทางเรือเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จากตําแหนงนายทหารประจําเรือ จนถึงระดับผูบังคับการเรือชั้น
๒ อยางไรก็ตาม ในจํานวนนี้อาจมีบางสวน ในระดับชั้นยศ ร.อ. ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานในเรือ ไดระยะหนึ่ง
อาจจะตองหมุนเวียนไปบรรจุใน สอ./รฝ.ดวย
ในชวงชั้นยศ น.ต.ขึ้นไป นั้น จะมีการหมุนเวียนทั้งการบรรจุใหทําหนาที่ในฐานะฝาย
อํานวยการของหนวยตาง ๆ ตั้งแตระดับประจําแผนกหรือเทียบเทา
จนถึงระดับผูอํานวยการ กองหรือ
เทียบเทา หรือบรรจุในหนวยกําลังรบ คือ กร.และ สอ./รฝ.
แนวทางการรับราชการตามที่กลาวขางตนนี้ หมายรวมถึง การเขารับการศึกษาใน
หลักสูตรสําคัญ ๆ ดวย คือ หลักสูตร รร.นว.สรส. (หลักสูตร พรรค นว.) ในชวงชั้นยศ ร.อ./
หลักสูตร รร.สธ.ทร.ในชวงชั้นยศ น.ต./ และหลักสูตร วทร.ในชวงชั้นยศ น.อ.
๒. พรรคนาวิน (สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.ตางประเทศ) (๑๐)
หลังจากที่สําเร็จการศึกษา และเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการใน ทร.ไมวาจะอยูในระดับ
ชั้นยศใด (ซึ่งไมเกิน ร.อ.) จะบรรจุใหชวยปฏิบัติราชการที่ รร.นร.กอน (ประมาณ ๑ ป) เพื่อใหเกิด
ความคุนเคยกับหนวยงานและวิธีการปฏิบัติราชการของ ทร. จากนั้นจะบรรจุใหปฏิบัติงานในเรือในโอกาส
แรกเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการปฏิบัติการทางเรือใหไดมากที่สุด
เนื่องจากมีระยะเวลาคอนขางจํากัด
ในชวงชั้นยศนี้
ในชวงชั้นยศ น.ต. - น.อ. แนวทางการรับราชการจะเปนเชนเดียวกับ พรรค นว.ที่
สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.(ในประเทศ) ทุกระดับชั้นยศ
. พรรคกลิน (ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.) (๑๑)
นายทหารสัญญาบัตร พรรค กล. ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. จะมีทั้งกําลังพลใน
สาย
วิทยาการของ อร. และสายวิทยาการของ อล.ทร.(สาขาวิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส) ซึ่งเมื่อสําเร็จ ๓
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การศึกษาจาก รร.นร.และผานการฝกอบรมหลักสูตรนายทหารใหมแลว กําลังพลในสาย อร. จะฝกงาน/
อบรมที่ อร.กอน จากนั้น จึงจะบรรจุใหปฏิบัติงานในเรือ สวนกําลังพลในสาย อล.ทร. นั้น จะฝกอบรม
หลักสูตร นฟว.ที่ สพ.ทร.ประมาณ ๖ เดือน จากนั้น จึงฝกงาน/อบรม ใน อล.ทร., สพ.ทร.และ อร.
ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน กอนจะบรรจุเปน นฟว.ในเรือของ กร.

(๑๐) เอกสารประกอบ หมายเลข ๑๐
(๑๑) เอกสารประกอบ หมายเลข ๑๑
ในชวงชั้นยศ ร.ต.- ร.อ.จะบรรจุใหปฏิบัติงานในเรือของ กร.คูขนานไปกับพรรค นว. เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณในสาขาวิชาชีพและในชวงชั้นยศ น.ต.ขึ้นไป
จะมีการบรรจุทั้งในหนวยเทคนิค หนวยเรือ
และบางสวนบรรจุในหนวยศึกษาที่มีอัตราหมุนเวียนของนายทหารสัญญาบัตร กล.ก. หรือบรรจุเปนอาจารย
ในหนวยศึกษาตาง ๆ เพื่อถายทอดความรูทางดานวิชาการใหกับนักเรียนทหารของ ทร.
แนวทางการรับราชการนี้ หมายรวมถึง การเขารับการศึกษาหลักสูตรที่สําคัญ ๆ ดวย
ไดแก หลักสูตร รร.กล.สรส.(หลักสูตร พรรค กล.), หลักสูตร รร.สธ.ทร. และหลักสูตร วทร.สรส.
๔. พรรคกลิน (ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ) (๑๒)
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อเดินทางกลับมารับราชการใน ทร.แลว การ
บรรจุในปแรกจะตองบรรจุลงในตําแหนงอัตราของหนวยเทคนิคกอน
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑการ
บรรจุที่ตองใชคุณวุฒิที่กําหนดไวในคําชี้แจงทายอัตราของหนวยบรรจุเปนสําคัญ และหลังจากนั้นอาจมีการยาย
บรรจุลงปฏิบัติงานในเรือ หรือบรรจุในหนวยศึกษา
สวนในชวงชั้นยศ น.ต.ขึ้นไปนั้น แนวทางการรับ
ราชการก็คงเปนไปเชนเดียวกับ พรรค กล.ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปนั้น
เนื่องจากระยะเวลาศึกษาคอนขาง
ยาวนาน ซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษากลับมาแลว อาจมีชั้นยศคอนขางสูง คือ ระดับ ร.อ.ขึ้นไป จึงทําใหไมมี
โอกาสที่จะปฏิบัติงานในเรือในชวงชั้นยศต่ํา ประกอบกับเห็นวา นายทหารในกลุมนี้สามารถที่จะใชประโยชน
จากสาขาวิชาตาง ๆ ที่ศึกษามาในระดับคุณวุฒิสูงไดอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนวยเทคนิค รวมทั้ง
การถายทอดความรูในวิชาการดังกลาวใหกับ นนร. ในฐานะอาจารยในหนวยศึกษาไดเปนอยางดี แนวทางการ
รับราชการของนายทหารกลุมนี้ จึงอาจแตกตางจากพรรค กล.โดยทั่วไปอยูบางในชวงชั้นยศต่ําเทานั้น
๕. พรรคนาวิกโยธิน (๑๓)
แนวทางการรับราชการคงเปนไปตามหลักการ กลาวคือ แรกบรรจุเปนประจํา นย. ใน
ชวงชั้นยศ ร.ต. จะมีการฝกอบรมหลักสูตรนายทหารใหม และหลักสูตรชั้นนายเรือ เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
ราชการเปนผูบังคับหมวดในชั้นยศ ร.ท. และเจริญเติบโตตอไปโดยลําดับ จากระดับ ผบ.รอย. ผบ.พัน.
จนถึงระดับ ผบ.กรม ในชั้นยศ น.อ.(พ.) โดยจะมีการเขาศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ
เชนเดียวกับ พรรค นว. และ พรรค กล.ดวย
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(๑๒) เอกสารประกอบ หมายเลข ๑๒
(๑๓) เอกสารประกอบ หมายเลข ๑๓
๖. นักบิน (๑๔)
เมื่อสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.แลวจะบรรจุเปนประจํา กร. และเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรนายทหารใหมที่ กฝร. จากนั้น จะเขารับฝกอบรมหลักสูตรศิษยการบิน ที่ ทอ. หรือ ทบ. ซึ่ง
ประมาณการวาจะใชเวลาไมเกิน ๑ ป ๘ เดือน ดังนั้น เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกลาวแลว จะเริ่ม
ปฏิบัติราชการในตําแหนงนักบินของ กบร.กร.จนกระทั่งถึงชั้นยศ น.ต. ซึ่งจะใชเวลาประมาณ ๑๐ ป และ
จะเจริญเติบโตโดยลําดับ จากระดับนักบินเปน ผบ.มว.บิน, ผบ.ฝูงบิน โดยจะมีการเขาศึกษาในหลักสูตร
ตามแนวทางการรับราชการ เชนเดียวกับนายทหารพรรค นว., กล.และ นย. และสําหรับตั้งแตระดับชั้นยศ
น.ต.ขึ้นไป อาจมีการหมุนเวียนนายทหารนักบินบางสวน ไปปฏิบัติราชการในฝายอํานวยการของหนวยใน
กร. และกรมในสวนบัญชาการดวย สวนในระดับชั้นยศ น.อ. อาจพิจารณาบรรจุเปนฝายบริหารระดับ รอง
ผอ.และ ผอ. สําหรับการหมุนเวียนนักบินลงปฏิบัติงานในเรือของ กร.นั้น กพ.ทร. จะไดประสาน
แนวความคิดกับ กร.และ กบร.กร.ตอไป
๗. พรรคนาวิน (สายวิทยาการ พธ.ทร.) (๑๕)
หลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕ ป จาก รร.นร.แลว จะไดรับการบรรจุเปน
ประจํา กร. และเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนายทหารใหมที่ กฝร. ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน หลังจากนั้น
กร.จะสงตัวใหกับ พธ.ทร.เพื่อปฏิบัติงานในสายงานของ พธ.ทร.ตอไป
ในชวงชั้นยศ ร.ต. - ร.อ. จะบรรจุใหปฏิบัติงานในสายงานของ พธ.ทร. ระดับ
ประจําแผนกหรือเทียบเทา
ซึ่งจะมีบางสวนหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในตําแหนงสายงานของ พธ.ทร.ใน
หนวยกําลังรบ เชน กร., นย. และ สอ./รฝ.
สําหรับในชวงชั้นยศ น.ต.ขึ้นไปนั้น ยังคงปฏิบัติงานในสายงานของ พธ.ทร.ตอไป จาก
ระดับประจําแผนกหรือเทียบเทา หัวหนาแผนกหรือเทียบเทา จนถึงระดับ ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ทั้งนี้
ในระหวางการปฏิบัติราชการดังกลาว
จะตองเขารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ
เชนเดียวกับ นายทหาร นว.ก.ทั่วไปดวย
๘. พรรคนาวิน (สายวิทยาการ อศ.) (๑๖)
แนวทางการรับราชการเปนไปตามหลักการ คือ เมื่อสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.แลว
จะบรรจุเปนประจํา กร. และเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนายทหารใหมที่ กฝร. เชนเดียวกับนาย

(๑๔) เอกสารประกอบ หมายเลข ๑๔
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(๑๕) เอกสารประกอบ หมายเลข ๑๕
(๑๖) เอกสารประกอบ หมายเลข ๑๖
ทหารพรรค นว.ก.ทั่วไป หลังจากนั้น กร.จะสงตัวใหกับ อศ.เพื่อปฏิบัติงานในสายงานของ อศ.ตอไป ซึ่ง
นายทหารสัญญาบัตรดังกลาว จะมีแนวทางการรับราชการในสายงานของ อศ.เปนสวนใหญ ตั้งแตในระดับผู
ปฏิบัติในชั้นยศ ร.ต. - น.ท. และผูบริหารในระดับชั้นยศ น.อ.ขึ้นไป
๙. พรรคพิเศษ (นายทหารปริญญา) (๑๗)
แนวทางการรับราชการคงมีการเจริญเติบโตตามตําแหนงที่สูงขึ้นตามชั้นยศ ซึ่งจะเปนไปโดยลําดับ
ตั้งแตระดับผูปฏิบัติ คือ ประจําแผนกหรือเทียบเทา และหัวหนาแผนก ไปจนถึงระดับผูบริหาร คือ รองผู
อํานวยกอง และผูอํานวยการกอง ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในระหวางการรับราชการ จะมีชวงระยะเวลาในการเขารับการศึกษาในหลักสูตร
ตาง ๆ ตามแนวทางการรับราชการที่สําคัญ ๆ ดวย เชน หลักสูตร รร.นว.สรส. (หลักสูตรทั่วไป)
หลักสูตรนายทหารอาวุโส เปนตน
๑๐. นายทหาร ข. (๑๘)
สําหรับนายทหาร ข.นั้น แนวทางการรับราชการจะเปนเชนเดียวกับนายทหารปริญญา
เวนแตวา การหมุนเวียนนายทหาร ข.จะมีการบรรจุในสวนกําลังรบที่เปนหนวยกําลังรบจริง ๆ ดวย (คืออัตรา
ที่เปนทั้ง อฉก. และ อจย.)
การกําหนดแนวทางการรับราชการตามที่กลาวมาแลวทั้งหมดนี้
จะกําหนดไวจนถึงระดับชั้นยศ
น.อ. อัตราเงินเดือน น.อ. พิเศษเทานั้น สําหรับในระดับที่สูงกวานี้ คงเปนเอกสิทธิของผูบังคับบัญชา
ระดับสูง ที่จะใหความกรุณาพิจารณาสุดแตจะเห็นสมควร

(๑๗) เอกสารประกอบ หมายเลข ๑๗
(๑๘) เอกสารประกอบ หมายเลข ๑๘
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บทที่ ๒
แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน
กองทัพเรือ
กลาวทั่วไป
ตามที่ไดกลาวมา ตั้งแตขางตนแลววา "ปจจัยที่เปนองคประกอบของการปฏิบัติงาน
หรือการ
ปฏิบัติราชการขององคกรตาง ๆ ประกอบดวย ปจจัยสี่ คือ คน (MAN) , เงิน (MONEY) , วัสดุ
(MATERIAL) และการบริหาร หรือการจัดการ (MANAGEMENT) แตปจจัยที่สําคัญที่สุด
ในจํานวนปจจัยสี่ คือ คน (MAN)" ซึ่งในทางทหารจะเรียกเปนชื่อรวม ๆ วา
"กําลังพล" โดย
หมายรวมถึง นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ และลูกจาง
ในสวนของ ทร.นั้น กําลังพลประเภทตาง ๆ เหลานี้ ตางก็มีสวนรวมอันสําคัญตอการพัฒนา
กองทัพ ซึ่งในสวนที่แลวไดกลาวถึง นายทหารสัญญาบัตรไปแลว สําหรับในสวนนี้จะไดกลาวถึง กําลังพล
ประเภทนายทหารประทวน ซึ่งถือวาเปนกําลังพลที่มีความสําคัญมากเชนกัน และเปนกําลังพลที่มีจํานวน
มากที่สุดของจํานวนกําลังพลประเภทตาง ๆ ของกองทัพเรือ
ประเภทของนายทหารประทวน
นายทหารประทวนของ ทร.จําแนกตามกําเนิดการเขารับราชการไดเปน ๓ ประการ คือ
๑. นายทหารประทวนที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของ ทร. หรือสถานศึกษาของ
เหลาทัพที่ ทร.ฝากการผลิต เปนนายทหารประทวนหลักที่ ทร. ผลิตเพื่อเปนผูปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ
ของตน แบงไดเปน ๔ พรรค ๒๔ เหลา คือ พรรคนาวิน, พรรคกลิน, พรรคนาวิกโยธิน และพรรคพิเศษ
เชน นักเรียนจาทหารเรือ, นักเรียนพยาบาลศาสตรระดับตน, นักเรียนดุริยางคทหารเรือ
และนักเรียน
ชางฝมือทหาร เปนตน
๒. นายทหารประทวนที่รับสมัครจากบุคคลพลเรือนเขาเปนทหารประจําการ
เปนนายทหาร
ประทวนที่ ทร.จัดหามาจากบุคคลพลเรือน ตามคุณวุฒิ หรือสาขาตางๆ ที่ ทร.มีความตองการ โดยบรรจุให
เขารับราชการในสวนราชการตาง ๆ ของ ทร. และกําหนด พรรค - เหลา ตามอัตราที่บรรจุ
ซึ่งโดย
สวนรวมแลวจะเปน พรรคพิเศษ
๓. นายทหารประทวนที่รับสมัครจากทหารกองประจําการที่ขอสมัครเขารับราชการตอจากเวลากอง
ประจําการ เปนนายทหารประทวนที่มีกําเนิดจากทหารกองประจําการที่ขอสมัครรับ ราชการตอจากเวลากอง
ประจําการ ซึ่งความรูไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือชั้นสูงสุดตามหลักสูตรประถมศึกษา (เปนผูที่มี
ความรูในวิชาชีพพิเศษเฉพาะอยางที่ ทร.ตองการ) โดยบรรจุตรงตามพรรค - เหลา เดิม หรือพรรคพิเศษ
เหลาทหารสารบรรณ (ตําแหนงเสมียน)
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การบรรจุ การแตงตั้งยศ การเลื่อนยศของนายทหารประทวน
จะตองเปนไปตามระเบียบ กห. วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร
พ.ศ.๒๕๔๑ และระเบียบ ทร.วาดวยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๒๙ โดยสรุป คือ
๑. การบรรจุ การแตงตั้งยศ นายทหารประทวนทุกประเภท โดยปกติจะไดรับการแตงตั้งยศครั้งแรก
เปน จาตรี และไดรับการบรรจุเขารับราชการ ดังนี้
นรจ.บรรจุเขารับราชการครั้งแรกเปนประจําหนวยในตางพื้นที่ ซึ่งจะปฏิบัติราชการ
บุคคลพลเรือน
และทหารกองประจําการที่ขอสมัครเขารับราชการตอจากเวลากองประจําการ
บรรจุเขารับราชการครั้งแรก ในตําแหนงอัตราของหนวยราชการที่รับบรรจุ
๒. การเลื่อนยศ นายทหารประทวนทุกประเภท
สามารถจะไดรับการเลื่อนยศสูงขึ้นได ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑที่ กห.และ ทร.กําหนดโดยครบถวน ซึ่งสรุปใหปรากฏตามตารางใน ผนวก ก.
ระดับการปฏิบัติงานของตําแหนง
ตําแหนงตาง ๆ ของนายทหารประทวนใน ทร. อาจสามารถจําแนกระดับการปฏิบัติงานออกตามชั้น
ยศ ๆ ไดดังนี้
๑. ระดับผูปฏิบัติงาน ไดแก ตําแหนงในสวนราชการตาง ๆ ที่กําหนดอัตราในชั้นยศ จ.อ. ซึ่งเปน
ผูที่ปฏิบัติงานในสายงานตาง ๆ ทั่วไป
๒. ระดับผูควบคุมการปฏิบัติงาน ไดแก ตําแหนงในสวนราชการตาง ๆ ที่กําหนดอัตราในชั้น
ยศ พ.จ.อ. ซึ่งเปนผูควบคุม ดูแล หรือเปนหัวหนาของผูปฏิบัติงาน นั้น ๆ

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

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดแนวทางการรับราชการ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน
๒ ประการ ดังนี้
๑. ปจจัยที่เกี่ยวกับ พรรค - เหลา

ประกอบดวย ปจจัย
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ปจจัยที่เกี่ยวของและมีผลโดยตรงตอแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน ประการแรก
ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับ พรรค - เหลา ซึ่ง ทร.จําแนกเปน ๔ พรรค (ตามขอบังคับ กห. วาดวยเหลาทหาร
พ.ศ.๒๕๒๘) ดังนี้
๑.๑ พรรคนาวิน มี ๑๐ เหลา คือ
๑.๑.๑ เหลาทหารการปน
๑.๑.๒ เหลาทหารอาวุธใตน้ํา
๑.๑.๓ เหลาทหารสามัญ
๑.๑.๔ เหลาทหารสัญญาณ
๑.๑.๕ เหลาทหารอุทกศาสตร
๑.๑.๖ เหลาทหารขนสง
๑.๑.๗ เหลาทหารสรรพาวุธ
๑.๑.๘ เหลาทหารอุตุนิยมวิทยา
๑.๑.๙ เหลาทหารสารวัตร
๑.๑.๑๐ เหลาทหารการขาว
๑.๒ พรรคกลิน มี ๒ เหลา คือ
๑.๒.๑ เหลาทหารเครื่องกล
๑.๒.๒ เหลาทหารไฟฟา
๑.๓ พรรคนาวิกโยธิน มี ๔ เหลา คือ
๑.๓.๑ เหลาทหารราบ
๑.๓.๒ เหลาทหารปนใหญ
๑.๓.๓ เหลาทหารชาง
๑.๓.๔ เหลาทหารสื่อสาร
๑.๔ พรรคพิเศษ มี ๘ เหลา คือ
๑.๔.๑ เหลาทหารสารบรรณ
๑.๔.๒ เหลาทหารพลาธิการ
๑.๔.๓ เหลาทหารการเงิน
๑.๔.๔ เหลาทหารพระธรรมนูญ
๑.๔.๕ เหลาทหารชางยุทธโยธา
๑.๔.๖ เหลาทหารวิทยาศาสตร
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๑.๔.๗ เหลาทหารดุริยางค
๑.๔.๘ เหลาทหารแพทย
ปจจัยที่เกี่ยวของกับ พรรค-เหลา นี้ จะเปนตัวบงชี้ใหทราบวา นายทหารประทวนจะรับราชการตาม
สายงานใด ตอไป
๒. ปจจัยที่เกี่ยวกับการศึกษา
ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ของการกําหนดแนวทางการรับราชการ ไดแก ปจจัยดานการศึกษา
ซึ่งโดยรวมแลว นายทหารประทวน จะไดรับการศึกษาตามลําดับดังนี้
๒.๑ ฝกหัดศึกษาในสถานศึกษาอาชีพเฉพาะอยางสําหรับทหาร เพื่อใหมีความรูความสามารถใน
วิชาชีพเฉพาะอยาง ตามสายงานของตน
๒.๒ ศึกษาในโรงเรียนอาชีพ หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะ
๒.๓ ศึกษาในโรงเรียนพันจา ยศ.ทร. สําหรับผูที่ ทร. คัดเลือกจากนายทหารประทวน
ชั้นจาเอกที่สมควรเลื่อนฐานะขึ้นเปนพันจา และนายทหารประทวนชั้นพันจาเอก
ที่ไดรับการบรรจุใหทํา
หนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
หลักสูตรตามที่กลาวมาขางตน จัดเปนหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ กลาวคือ เปนการ
ฝกหัดศึกษาอบรม ใหมีความรูความสามารถสูงขึ้น ในสายงานของตน ตามตําแหนงหนาที่ ที่สูงขึ้นตอไป

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

บทที่ ๑
หลักการประเมินคานายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ
การประเมินคานายทหารสัญญาบัตร
ถือเปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล
เปน
กระบวนการวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลทั้งในแงคุณภาพปริมาณ
และแบบอยางของการ
ปฏิบัติเทียบกับมาตรฐานความตองการขององคการที่วางไวใหแกงานแตละอยางภายใตการสังเกตจดบันทึก
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และประเมินคาโดยผูบังคับบัญชาอยางเปนระบบในชวงระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไวผานเครื่องมือวัด
และ
วิธีการประเมินคาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานที่จะทําใหเกิดความเปนธรรมตอผูรับการ
ประเมิน
กองทัพเรือ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการประเมินคาเพื่อประโยชนในการบริหาร
กําลังพล
โดยเนนกําลังพลที่เปนนายทหารสัญญาบัตรซึ่งจะกาวขึ้นเปนผูบังคับบัญชาระดับสูงมาเปน
เวลานานแลว เริ่มตั้งแตการกําหนดใหมีการเขียนรายงานประจําตัวขาราชการสัญญาบัตรประจําป ในป
พ.ศ.๒๔๙๐ เปนตนมา กระทั่งป ๒๕๒๘ ไดอนุมัตินําระบบประเมินคามาใชตามคําสั่ง ทร. ที่ ๙๙/
๒๕๒๘ โดยพัฒนาจากการศึกษาแบบประเมินตาง ๆ ไดแกรายงานประจําตัวนายทหารสัญญาบัตรบันทึกการ
ประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคลของ สรส. แบบรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานของ ศวจ.บก.ทหาร
สูงสุด และแบบประเมินคาสมรรถภาพของ ทร.สหรัฐ
หลักการทั่วไป
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรตามหวงระยะเวลา
๑.๒ เพื่อเปนขอพิจารณาประกอบในการยาย บรรจุ แตงตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม หรือใน
ตําแหนงที่สูงขึ้น
๑.๓ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร
๒. ระยะเวลาประเมิน
๒.๑ ต.ค. - ม.ค. สงผลถึง กพ.ทร. ภายใน ก.พ.
๒.๒ ก.พ. - พ.ค. สงผลถึง กพ.ทร. ภายใน มิ.ย.

การกําหนดตัวผูรับการประเมินคา และกําหนดผูประเมินคา
๑. ผูรับการประเมินคา
๑.๑ นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ทร.เฉพาะชั้นยศต่ํากวานายพลเรือ รวมทั้งขาราชการ
กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ยกเวนผูไปศึกษาในหรือตางประเทศเกิน ๖ เดือน
๑.๒ กรณีศึกษาภายใน กห. ใหสถานศึกษาประเมินคาตามแบบของสถานศึกษานั้นและสงผล
ใหตนสังกัด เมื่อจบการศึกษาแลว
๒. ผูประเมิน คือผูซึ่งดํารงตําแหนงเหนือกวาผูรับการประเมินและปฏิบัติงานในสายงาน หรือ
สายการบังคับบัญชาเดียวกันจํานวน ๓ คน
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๒.๑. ถามีผูประเมินไมครบ ๓ คน ให หน.นขต.ทร.หรือผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้น ผบ.กรม,
ผบ.หมวดเรือ, ผบ.กองบิน หรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูแตงตั้งผูประเมินคาเพิ่มเติมใหครบ ๓ คน
๒.๒ ใหมีผูประเมินไมครบ ๓ คนได ในผูรับการประเมินบางตําแหนง ไดแก นายทหารชั้นยศ
น.อ.อัตราเงินเดือนน.อ.พิเศษ, ฝสธ., ธง., ผช.ธง., และเวนไมตองทําการประเมินสําหรับตําแหนง ผบ.
กรม สห.ทร.
๒.๓ การแตงตั้งผูประเมินคาเพิ่มเติมตามขอ ๒.๑
ใหพิจารณาแตงตั้งจากผูที่ใกลชิดและ
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูรับการประเมินคา โดยเปนผูมียศหรืออาวุโสสูงกวาผูรับการประเมินคา และไมควร
เปนผูสําเร็จการศึกษารุนเดียวกันหรือเขารับราชการใน ทร.พรอมกับผูรับการประเมิน
------------------

บทที่ ๒
การประเมินคาและหนาที่ของหนวย
การประเมินคากําลังพลที่บรรจุในอัตราหมุนเวียน ในหนวยสมทบหรือไปชวยราชการ
๑. กําลังพลที่บรรจุในอัตราหมุนเวียน บรรจุในหนวยสมทบ บรรจุไปชวยราชการ หนวย
ปกครองเปนหนวยประเมินคา
๒. กําลังพลที่ปฏิบัติงานใน ศปก.ทร., นปข., กปช.จต.
หรือหนวยอื่นที่มีลักษณะการ
ปฏิบัติงานอยางเดียวกัน ใหหนวยเหลานั้นเปนหนวยประเมินคาใหกับผูที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือปฏิบัติงาน
อยูดวยเปนสวนใหญ
ยกเวนผูปฏิบัติงานเปนครั้งคราวและใชเวลาสวนใหญปฎิบัติงานทางหนวยตนสังกัด
ปกติมาก ใหหนวยตนสังกัดเปนหนวยประเมินคา
การประเมินคากําลังพลที่ยายตําแหนง
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๑. หนวยที่มีกําลังพลยายออกในชวงเดือน เม.ย. และทําหนาที่เปนผูประเมิน จะตอง
สงผลการประเมินคาใหกับผูที่เขารับตําแหนงแทนตน
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการประเมินคาตอจนครบ
วงรอบ
๒. กําลังพลที่มีการยายเปลี่ยนตําแหนงในชวงเดือน เม.ย. ใหหนวยตนสังกัดเดิมเปน
ผูสงผลประเมินคา
๓. หนวยที่มีกําลังพลยายเขา และบรรจุในตําแหนงที่ตองทําหนาที่เปนผูประเมิน ใหใชผลการ
ประเมินของผูประเมินเดิมเปนขอมูลประกอบการประเมินคา
โดยหนวยไมตองลงคําสั่งแตงตั้งผูประเมิน
อีกครั้ง
หนาที่ของหนวยในทางธุรการและการประมวลผล
๑. นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ
๑.๑ แตงตั้งผูทําการประเมินภายใน ๓๑ ต.ค. ของทุกป
๑.๒ เบิกแบบรายงานประเมินคา ๑ และประเมินคา ๒ จาก พธ.ทร.
๒. นายทหารกําลังพลหรือนายทหารบัญชีพลของหนวย ใชโปรแกรมประเมินคาในระบบงาน
กําลังพลที่ กพ.ทร.แจกจายโดย
๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อขาราชการที่อยูในความรับผิดชอบ ที่ตองทําการประเมินคาใหถูกตอง
และครบถวน
๒.๒ กําหนดตัวผูประเมินคาใหแกผูรับการประเมินโดยใหเปนไปตามขอ ๒ ของบทที่ ๑
๒.๓ พิมพขอมูลผูประเมินคาและรายชื่อผูรับการประเมินลงแบบประเมินคา ๒ และเสนอ
ใหผูประเมินทําการประเมินคา
๒.๔ รวบรวมรายงานประเมินคา
และบันทึกผลการประเมินคาลงในโปรแกรมระบบ
ประเมินคา
๒.๕ สงรายงานประเมินคาพรอมแผน DISKETTE ที่ใชบันทึกคะแนนประเมินคาถึง
กพ.ทร.ภายในเวลาที่กําหนด
๓. ผูมีหนาที่หรือผูที่ไดการแตงตั้งใหทําการประเมินคาทุกงานตองทําการประเมินคาลงในแบบ
ประเมินคา ๒ และผนึกซองกําหนดชั้นความลับเปน "ลับ" สงนายทหารกําลังพลหรือนายทหารบัญชีพล
ของหนวยภายใน ๑๐ ก.พ. และ ๑๐ มิ.ย. ของทุกป
------------------
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บทสรุป
งานดาน "การกําลังพล" นับเปนปจจัยเบื้องตนที่มีผลตอการกําหนดทิศทางในการบริหารหนวยโดย
สวนรวม วาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หรือดอยประสิทธิภาพ เนื่องจาก
"กําลังพล" คือ
กลไกที่สําคัญ
ซึ่งจะนําเอานโยบายของผูบังคับบัญชาไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบังเกิดผลเปน
รูปธรรม หากขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ "การกําลังพล" ไมวาจะเปนการจัดหากําลังพล การจัดการกําลังพล
แนวทางการรับราชการ และการประเมินคา ขาดการควบคุมและกํากับดูแล ทําใหการดําเนินการไมเปนไป
ตามหลักการของระบบคุณธรรมแลว ยอมจะสงผลกระทบตอการดํารงสภาพ และการพัฒนาหนวยงานทั้งใน
ดานองคบุคคล องควัตถุ และองคยุทธวิธีเปนอยางมาก
"ระบบคุณธรรม" เปนระบบที่ยึดถือความรู ความสามารถของตัวบุคคลเปนสําคัญ เปดโอกาสใหทุก
คนที่มีคุณสมบัติครบถวนไดแขงขันกัน ตามหลักเกณฑ และแนวทางที่แตละหนวยจะกําหนด ไมวาจะเปน
การบรรจุ การแตงตั้ง หรือการปูนบําเหน็จความชอบ ผูที่มีความประพฤติดี และมีความซื่อสัตยสุจริตตอ
หนาที่ จะมั่นใจไดวาเมื่อออกจากงานไปแลว ยังคงมีบําเหน็จบํานาญ เพื่อเลี้ยงชีพไดตามควรแกอัตภาพในบั้น
ปลายของชีวิต ทั้งนี้ไมวาจะเปลี่ยนตัวผูบังคับบัญชาไปกี่คนก็ตาม หลักเกณฑและแนวทางดังกลาวก็ยังคง
ยึดถือปฏิบัติอยูสําหรับหลักเกณฑในการจัดหากําลังพล การจัดการกําลังพล แนวทางการรับราชการ การ
ประเมินคาตามที่กลาวมาแลวนั้นเปนการปฏิบัติตามหลักการของระบบคุณธรรมอยางแทจริง
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จากการที่ กพ.ทร.ไดรวบรวม หลักเกณฑและแนวทางในการจัดหากําลังพล การจัดการกําลังพล
แนวทางการรับราชการและการประเมินคาของขาราชการ ทร.ตามที่กลาวขางตน
คงจะเปนประโยชนตอ
ขาราชการ และลูกจางสังกัด ทร.ไมมากก็นอย อยางไรก็ตาม กพ.ทร.ในฐานะหนวยหัวหนาสายวิทยาการ
ดานกําลังพล จะพยายามปรับปรุงและพัฒนางานในดานนี้ ใหมีความกาวหนาและทันสมัยยิ่ง ๆ ขึ้นไปใน
อนาคต หากทานผูใดมีขอสงสัย ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในสวนที่เกี่ยวของแลว กพ.ทร. ยินดีที่จะนอม
รับไวเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงและแกไข เอกสารอางอิงกองทัพเรือ หมายเลข ๑๐๐๑ ฉบับนี้
ในโอกาสตอไป

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

ระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.๒๕๓๘
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.
๒๕๒๑
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.
๒๕๒๑
- ขอบังคับ กห.วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ขอบังคับ กห.วาดวยลูกจางประจํา พ.ศ.๒๕๒๘
- ขอบังคับ กห.วาดวยการทูตฝายทหาร พ.ศ.๒๕๒๗
- ระเบียบ กห.วาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙
- ระเบียบ กห.วาดวยการกําหนดสัญชาติของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ เปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ
นายทหารประทวนประจําการ หรือพลทหารประจําการ (พลทหารอาสาสมัคร) พ.ศ.๒๕๐๖
- ระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศ และการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑
- ระเบียบ กค.วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
- ระเบียบ กค.วาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ.๒๕๑๙ แกไขถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๓๗
- คําสั่ง กห.ที่ ๗๙๘/๒๕๒๘ ลง ๑๖ ก.ย.๒๘ เรื่อง กําหนดตําแหนงลูกจางประจํา
- คําสั่ง กห.ที่ ๔๓๓/๒๕๓๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๓๗ เรื่อง กําหนดตําแหนงลูกจางประจํา
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- มติที่ประชุม กขท. ครั้งที่ ๑/๓๔ เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๓๔ เรื่อง กําหนดแนวทางการบรรจุบุคคลประเภทตาง ๆ
เขารับราชการใน กห.
- ระเบียบ ทร.วาดวยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๒๙
- ระเบียบ ทร.วาดวยการสมัครรับราชการตอจากเวลากองประจําการ พ.ศ.๒๕๒๘ แกไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๓๐
- ระเบียบ ทร.วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักทําลายใตน้ําจูโจม พ.ศ.๒๕๓๐
- ระเบียบ ทร.วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักประดาน้ํา พ.ศ.๒๕๒๗
- ระเบียบ ทร.วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับ ผูปฏิบัติงานทําลายวัตถุระเบิดเปนประจํา พ.ศ.๒๕๒๘
- ระเบียบ ทร.วาดวยการบินทหารเรือ พ.ศ.๒๕๓๒
- ระเบียบ ทร.วาดวยการคัดเลือกนายทหารไปทําหนาที่ผูชวยทูตและรองผูชวยทูตฝายทหารเรือ พ.ศ.๒๕๑๘
- ระเบียบ ทร.วาดวยการเปลี่ยนพรรค - เหลา พ.ศ.๒๕๓๘
- คําสั่ง ทร.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๔๐๐/๒๕๓๐ ลง ๒๖ พ.ย.๓๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการยาย
เปดตําแหนง และพิจารณาองคบุคคลใหขึ้นครองตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ, อัตรา น.อ. และพิจารณา
เตรียมองคบุคคลระดับ น.ท.ขึ้นไป ไวสําหรับเปนผูนํากองทัพเรือในอนาคต
- ประกาศ ทร.ลง ๑๒ ม.ค.๓๐ เรื่อง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนขาราชการ
- บันทึก สนผ.กห.ที่ กห ๐๒๐๗ ว./๒๙๐๐ ลง ๒๘ ต.ค.๓๙ เรื่อง การบรรจุทหารหญิงเขารับราชการ
บันทึก กพ.ทหาร ลับ ที่ กห ๐๓๐๓/๙๒๑ ลง ๓ มิ.ย.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับตําแหนงประจํา
และ สรก.
- บันทึก ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๔๘๙ ลง ๘ เม.ย.๒๙ เรื่อง หลักเกณฑการลาออกจากราชการ
- บันทึก กพ.ทร. ลับ ที่ กห ๐๕๐๓/๓๙๑ ลง ๒๓ ส.ค.๒๘ เรื่อง การยายหมุนเวียนนายทหารสัญญาบัตรใน
ทร.
- บันทึก กพ.ทร.ลับ ที่ กห ๐๕๐๓/๒๔๑ ลง ๒๓ พ.ค.๒๘ เรื่อง รายงานการปฏิบัติของผูที่บรรจุใน
ตําแหนง สรก.และประจําหนวย
- บันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๔๖๖๑ ลง ๘ พ.ค.๓๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักการบรรจุ นรจ.นย.ที่สําเร็จการ
ศึกษาลงอัตรานอกพื้นที่สัตหีบ
- บันทึก กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๔๐๗๔ ลง ๓๐ พ.ค.๓๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักการและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนาที่หมุนเวียน
- บันทึก กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๔๔๔๙ ลง ๒๑ ธ.ค.๓๕ เรื่อง การโอนขาราชการ ทร.ไปรับ ราชการที่
หนวยอื่นนอก ทร.
- บันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๓๔๙/๓๒๑ ลง ๓๐ ม.ค.๒๓ เรื่อง การลาระหวางรอคําสั่งอนุมัติของผูที่ขอลาออก
จากราชการ
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- บันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๑๐๖๙๔ ลง ๑๖ ธ.ค.๔๐ เรื่อง การลาระหวางรอคําสั่งอนุมัติของผูที่ขอ
ลาออกจากราชการ
- อัตราเฉพาะกิจ ตอนที่ ๔ คําชี้แจงทายอัตรา
- นโยบายของ ทร.ในดานกําลังพล
- หลักเกณฑการบรรจุทหารหญิงของ ทร.
- คูมือการสอบคัดเลือกของ ทร.
- แผนการจัดหากําลังพลประจําป งป.
- โครงการศูนยบริการขอมูลแลกเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน
- บันทึกคณะกรรมการประเมินคานายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ลง ๑๕ ธ.ค.๔๐ เรื่องการประเมินคา
นายทหารสัญญาบัตรของ ทร.ประจําป งป.๔๑
-------------------

