(สําเนา)
คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๔๓๖ / ๒๕๓๗
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวน
คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
-----------------------เพื่อใหการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒปิ ริญญา เลื่อนฐานะเปนนายทหาร
สัญญาบัตร เรียบรอยและเปนธรรม จึงใหดําเนินการดังนี้.๑. ใหยกเลิกคําสั่ง ทบ.ที่ ๘๑/๒๕๓๔ ลง ๑๘ ม.ค.๓๔ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบ
คัดเลือกบรรจุ จ.ส.อ.คุณวุฒปิ ริญญา เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร และคําสั่ง ทบ.ที่ ๙๐/๒๕๓๖
ลง ๑๕ ก.พ.๓๖ เรื่อง หลักเกณฑการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะ
เปนนายทหารสัญญาบัตร และ / หรือ คําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับคําสั่งนีท้ ั้งสิ้น โดยใหใชคําสั่งฉบับนี้แทน
๒. หลักเกณฑทั่วไป
๒.๑ กพ.ทบ.เปนหนวยกําหนดโควตา ตําแหนง และคุณวุฒใิ หแกหนวยตาง ๆ เปน
สวนรวม แลวแจงให ยศ.ทบ.ทราบ
๒.๒ ยศ.ทบ.เปนหนวยดําเนินการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเปนสวนรวมของ
ทบ. ปละ ๑ ครั้ง แลวรายงานผลให กพ.ทบ.ทราบ เพือ่ ขออนุมัติบรรจุตอไป
๒.๓ ให จก.ยศ.ทบ. มีอํานาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ. ในการออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ รวมทั้งกําหนดรายละเอียด และวิธีการสอบดังกลาว
๒.๔ ใหหนวย / เหลาสายวิทยาการ และ กรม ฝสธ. ใหการสนับสนุนการดําเนินการ
ของ ยศ.ทบ. ตามที่ไดรับการรองขอ
๓. หลักเกณฑเฉพาะ
๓.๑ คุณสมบัติผูสมัคร
๓.๑.๑ เปนขาราชการทหารชั้นประทวนสังกัด ทบ. มีเวลารับราชการนับตั้งแต
วันที่ไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แลวแตกรณี ครบ ๓ ป กอนวันสอบคัดเลือก
๓.๑.๒ เปนผูท ี่ผูบังคับบัญชา เห็นวาเหมาะสมที่จะเลือ่ นฐานะ เปนนายทหาร
สัญญาบัตรได
๓.๑.๓ เปนผูทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาขึ้นไป สามารถ
บรรจุในตําแหนงที่ตรงกับคุณวุฒิตามที่ กพ.ทบ.กําหนด

-๒๓.๑.๔ เปนผูท ี่มีคุณสมบัติครบถวน ในการขอแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร
ตามขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗
๓.๑.๕ เปนผูมสี มรรถภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
๓.๑.๖ ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๓.๑.๗ ไมเปนผูอยูใ นระหวางเปนผูตองหาในคดีอาญา
๓.๑.๘ ไมเปนผูอยูใ นระหวางพักราชการ
๓.๒ หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๒.๑ ใบสมัคร ( แบบฟอรมตาม ผนวก ก )
๓.๒.๒ รูปถาย ขนาด ๕ x ๗ ซม. จํานวน ๓ รูป ( ไมเกิน ๖ เดือน )
๓.๒.๓ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร และของบิดามารดา
๓.๒.๔ สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการครัง้ แรก
๓.๒.๕ สําเนาคําสั่งเลื่อนยศครั้งสุดทาย
๓.๒.๖ สําเนาใบปริญญาบัตร หากเปนใบรับรองจะตองมีขอความวา “ สภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว ” หรือเปนปริญญาจากตางประเทศตองมีคาํ แปลไวดว ย
๓.๒.๗ สําเนาหลักฐานที่ไดรับอนุมัตใิ หลาไปศึกษา และหลักฐานตอบรับการ
บันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา
๓.๒.๘ ใบรับรองแพทยจากแพทยทหารประจําการ ( ไมเกิน ๓ เดือน )
๓.๒.๙ หนังสือรับรองผูบังคับบัญชาระดับ ผบ.พัน.ขึน้ ไป ( ตามผนวก ข )
๓.๓ การเลือกตําแหนงบรรจุ
๓.๓.๑ ในกรณีตําแหนงทีว่ า งมีตําแหนงเดียว ใหเปนสิทธิของผูม ีคะแนนรวม
สูงสุดในกลุมคุณวุฒนิ ั้น ๆ
๓.๓.๒ ในกรณีตําแหนงทีว่ า งมีหลายตําแหนง และสามารถกําหนดกลุมคุณวุฒไิ ด
หลายคุณวุฒิ การเลือกตําแหนงจะพิจารณาเรียงตามลําดับคะแนนรวมจากมากไปหานอย ผูที่มีคะแนนสูงสุด
จะมีสิทธิเลือกตําแหนงกอน ผูที่มีคะแนนนอยกวา จะเปนผูเลือกอันดับตอไป จนกวาจะครบตําแหนงที่
กําหนดไวในกลุมคุณวุฒนิ นั้ ๆ
๓.๓.๓ จากขอ ๓.๓.๒ หากมีคะแนนรวมเทากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาทหาร
ในประเภททัว่ ไป , วิชาเฉพาะในสายงานสัสดี ในประเภทสายงานสัสดี และคะแนนรวมวิชาเฉพาะในสาย
งานการเงิน กับวิชาพื้นฐานทางการเงินและบัญชีในประเภทสายงานการเงินเปนเกณฑในการพิจารณาลําดับ
ผูมีสิทธิเลือกตําแหนงกอนหลัง

-๓๓.๔ วิชาและขอบเขตที่จะทําการสอบคัดเลือก
๓.๔.๑ ประเภททั่วไป
๓.๔.๑.๑ วิชาทหาร ขอบเขตตามที่กําหนดในหลักสูตร การอบรม
นายทหารประทวน ( จ.ส.อ.) เพื่อเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ของ ทบ.
๓.๔.๑.๒ วิชาความรูท ั่วไป
๓.๔.๑.๒.๑ วิชาภาษาไทย ขอบเขตพื้นฐานความรูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๔.๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ ขอบเขตพื้นฐานความรูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๔.๒.๓ วิชาการศาสนาและศีลธรรม ขอบเขตตามที่
กําหนดในหลักสูตรนายสิบอาวุโสของ ทบ.
๓.๔.๒.๔ วิชาความรูร อบตัว ขอบเขตสถานการณปจ จุบนั
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งประวัติศาสตรไทย
๓.๔.๑.๓ ทดสอบรางกาย ตามหลักเกณฑที่ ทบ.กําหนด
๓.๔.๒ ประเภทสายงานสัสดี
๓.๔.๒.๑ วิชาเฉพาะในสายงานสัสดี
๓.๔.๒.๑.๑ วิชากฎหมายวาดวย การรับราชการทหาร
ขอบเขตพระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ , ประกาศของคณะปฏิวตั ิ , พระราชกฤษฎีกา ,
กฎกระทรวง , บันทึกขอตกลงระหวาง กห.กับ มท. ที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
และฉบับแกไข , ขอบังคับ กห.วาดวยการเตรียมพล ( รายละเอียดตาม ผนวก ค )
๓.๔.๒.๑.๒ วิชาการปฏิบตั ิหนาที่ในสายงานสัสดี ขอบเขต
ตามพระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับแกไข กฎกระทรวง , บันทึกขอตกลงระหวาง
กห. กับ มท. , คําสั่ง ทบ.เกี่ยวกับระเบียบทีเ่ กี่ยวของ , คําสั่ง ทบ.ที่เกี่ยวของ ( รายละเอียดตาม ผนวก ค )
๓.๔.๒.๒ วิชาความรูทั่วไป
๓.๔.๒.๒.๑ วิชาภาษาไทย ขอบเขตพื้นฐานความรูร ะดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๔.๒.๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ ขอบเขตพื้นฐานความรูร ะดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

-๔๓.๔.๒.๒.๓ วิชาการศาสนาและศีลธรรม

ขอบเขตตามที่

กําหนดในหลักสูตรนายสิบอาวุโสของ ทบ.
๓.๔.๒.๒.๔ วิชาความรูร อบตัว ขอบเขตสถานการณปจ จุบัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งประวัติศาสตรไทย
๓.๔.๒.๓ ทดสอบรางกาย ตามหลักเกณฑที่ ทบ.กําหนด
๓.๔.๓ ประเภทสายงานการเงิน
๓.๔.๓.๑ วิชาเฉพาะในสายงานการเงิน
๓.๔.๓.๒ วิชาพื้นฐานทางการเงินและการบัญชี
ขอบเขตพื้นฐาน
ความรูร ะดับปริญญาตรี
๓.๔.๓.๓ วิชาความรูทวั่ ไป
๓.๔.๓.๓.๑ วิชาภาษาไทย
ขอบเขตพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๔.๓.๓.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
ขอบเขตพื้นฐานความรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๔.๓.๓.๓ วิชาการศาสนาและศีลธรรม ขอบเขตตามที่
กําหนดในหลักสูตรนายสิบอาวุโสของ ทบ.
๓.๔.๓.๓.๔ วิชาความรูร อบตัว ขอบเขตสถานการณปจ จุบัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งประวัติศาสตรไทย
๓.๔.๓.๔ ทดสอบรางกาย ตามหลักเกณฑที่ ทบ.กําหนด
๔. กรรมวิธีและการดําเนินการในการรับสมัคร
๔.๑ ผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนและประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหยื่นใบสมัคร
พรอมหลักฐานตอหนวยตนสังกัดเทานั้น
๔.๒ หนวยตนสังกัดตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานชั้นตน แลวสงหลักฐานพรอม
ใบสมัครตามสายการบังคับบัญชาถึงระดับ นขต.ทบ. เพื่อสงให ยศ.ทบ.ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๔.๓ ยศ.ทบ. ตรวจสอบหลักฐานของผูสมัคร แลวแจงรายชื่อผูมีสิทธิสอบพรอมทั้ง
กําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ให นขต.ยศ.ทบ. ทราบ เพือ่ แจงใหผูสมัครมาทําการทดสอบตาม
กําหนดดังกลาว

-๕๕. การสอบคัดเลือก
๕.๑ สอบภาควิชาการ
๕.๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ( กรรมการออกขอสอบ , กรรมการเลือก
ขอสอบ , กรรมการคุมสอบ , กรรมการตรวจขอสอบ , กรรมการรวมคะแนน และกรรมการอืน่ ๆ ตาม
ความจําเปน )
๕.๑.๒ เชิญผูแ ทนหนวย / เหลาสายวิทยาการ และ กรม ฝสธ. รวมเปนกรรมการ
ตามขอ ๕.๑.๑ ตามความเหมาะสม
๕.๑.๓ การดําเนินการของกรรมการเลือกขอสอบ ตองสามารถดําเนินการไดโดย
เสรี โดยแจงขอจํากัดนี้ ใหกรรมการออกขอสอบทราบ
๕.๑.๔ การออกปญหาสอบ จะตองกําหนดขอบเขตในการออกปญหา ใหแนนอน
ทุกวิชา และแจงขอบเขตในแตละวิชา ใหผูสมัครสอบทราบดวย
๕.๒ การทดสอบรางกาย แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ทบ.กําหนด
๖. เกณฑการใหคะแนน คํานึงถึงคุณลักษณะ และวิทยฐานะของผูทสี่ มควรเปนนายทหาร
สัญญาบัตรได โดยกําหนดคะแนน ดังนี้.๖.๑ ประเภททัว่ ไป
๖.๑.๑ วิชาทหาร
๔๐๐ คะแนน
๖.๒.๒ วิชาความรูทวั่ ไป
๖.๑.๒.๑ วิชาภาษาไทย
๑๐๐ คะแนน
๖.๑.๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
๑๐๐ คะแนน
๖.๑.๒.๓ วิชาการศาสนาและศีลธรรม
๑๐๐ คะแนน
๖.๑.๒.๔ วิชาความรูร อบตัว
๑๐๐ คะแนน
๖.๒.๓ ทดสอบรางกาย
๒๐๐ คะแนน
๖.๒ ประเภทสายงานสัสดี
๖.๒.๑ วิชาเฉพาะในสายงานสัสดี
๖.๒.๑.๑ วิชากฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๒๐๐ คะแนน
๖.๒.๑.๒ วิชาการปฏิบัตหิ นาที่ในสายงานสัสดี
๒๐๐ คะแนน
๖.๒.๒ วิชาความรูทวั่ ไป
๖.๒.๒.๑ วิชาภาษาไทย
๑๐๐ คะแนน
๖.๒.๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
๑๐๐ คะแนน
๖.๒.๒.๓ วิชาการศาสนาและศีลธรรม
๑๐๐ คะแนน

-๖๖.๒.๒.๔ วิชาความรูร อบตัว
๑๐๐ คะแนน
๖.๒.๓ ทดสอบรางกาย
๒๐๐ คะแนน
๖.๓ ประเภทสายการเงิน
๖.๓.๑ วิชาเฉพาะในสายงานการเงิน
๒๐๐ คะแนน
๖.๓.๒ วิชาพืน้ ฐานทางการเงินและการบัญชี
๒๐๐ คะแนน
๖.๓.๓ วิชาความรูทั่วไป
๖.๓.๓.๑ วิชาภาษาไทย
๑๐๐ คะแนน
๖.๓.๓.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
๑๐๐ คะแนน
๖.๓.๓.๓ วิชาการศาสนาและศีลธรรม
๑๐๐ คะแนน
๖.๓.๓.๔ วิชาความรูร อบตัว
๑๐๐ คะแนน
๖.๓.๔ ทดสอบรางกาย
๒๐๐ คะแนน
๗. การรายงานผลการสอบคัดเลือก ให ยศ.ทบ. รายงานผลการสอบคัดเลือกถึง ทบ.
( ผาน กพ.ทบ. ) โดยขออนุมตั ิตัวบุคคลภายหลังการเลือกตําแหนงบรรจุแลว เพื่อดําเนินการตอไป
๘. ให สปช.ทบ. สนับสนุนงบประมาณตามที่ ยศ.ทบ. รองขอ
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
(ลงชื่อ) พล.อ. วิมล วงศวานิช
( วิมล วงศวานิช )
ผบ.ทบ.
สําเนาถูกตอง
พ.ท.
( สุพจน พุมพวง )
หน.กคพบ.ยศ.ทบ.
มี.ค.๕๓

ผนวก ก
ใบสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลือ่ นฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร ประจําป
1. กระผม / ดิฉนั ................................................................ หมายเลขประจําตัว ..................................
กําเนิด ............... เหลา ........................ ตําแหนง ..............................................................................
ชกท..................อัตรา................. สังกัด ..............................เกณฑทดสอบรางกาย รอยละ..............
เงินเดือน ป. ..........ชั้น ............. / ......................เบอรโทรศัพท........................................................
2. วัน เดือน ป เกิด ................................... อายุ ............ ป เกิดที่จังหวัด ...............................................
ประเทศ ...............................................สัญชาติบิดา.............................สัญชาติมารดา........................
3. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ........................... ซอย ................................ ถนน ........................................
ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .............................................
4. บรรจุเขารับราชการครั้งแรก เมื่อ ......./......../........ ตามคําสั่ง ......... ที่ .................... ลง .....................
5. คุณวุฒิการศึกษาทางพลเรือนสูงสุดกอนเขารับราชการ .....................................................................
จาก ( สถานศึกษา ) ........................................................................... เมื่อ ..........................................
6. กระผม / ดิฉัน สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญา .................................... สาขาวิชา ..............................
วิชาเอก .......................................................จาก( สถานศึกษา ) .................................... เมื่อ .................
7. กระผม/ดิฉัน ขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนนายทหารสัญญาบัตร ในกลุม
สายงานสัสดี ลําดับตําแหนงที่ 1 - 14
สายงานการเงิน ลําดับตําแหนงที่ 15 – 31
สายงานการสารวัตรทหาร ลําดับตําแหนงที่ 32 - 33
สายงานทั่วไป ลําดับตําแหนงที่ (เขียนตัวเลขตําแหนงที่ตองการในกลุมสายงานทั่วไป 34 - 57
ไดมากกวา 1 ตําแหนง เรียงตามเลขตําแหนงนอยไปมาก).........................................................................
โดยใชคุณวุฒิปริญญา .......................................................สาขาวิชา .......................................................
8. กระผม/ดิฉัน มีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตรได ตามขอบังคับ กห.
วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.2507
9. กระผม/ดิฉัน จะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ภายหลัง หากการบรรจุทําใหไดรับเงินเดือนนอยกวาที่ได
กําหนดไวในกฎกระทรวง
10. กระผม/ดิฉัน ขอรับรองวาไดปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. วาดวยการขออนุมัติใหขาราชการลาไปศึกษา
นอกเวลาราชการ และการใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา พ.ศ.2519 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2528
ทุกประการ
11. กระผม / ดิฉัน ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนนี้ เปนจริงทุกประการ หากตรวจสอบภายหลัง
พบวา กระผม / ดิฉัน ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง กระผม/ดิฉัน ยินยอมใหเพิกถอนสิทธิ์ในการบรรจุ
เปนนายทหารสัญญาบัตรไดทันที โดยไมเรียกรองใด ๆ และดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
( ลงชือ่ ) ..................................................... ผูสมัคร
( ................................................... )
ตําแหนง .....................................................

ผนวก ข
ผนวก ข

หนังสือรับรองผูบงั คับบัญชา

ขาพเจา ................................................................... ตําแหนง ..........................................
ไดตรวจสอบใบสมัคร ฯ แลว ขอรับรองวา ...............................................................................................
ผูสมัคร มีคณ
ุ สมบัติและวิทยฐานะครบถวนตามที่ไดกําหนดไวทุกประการ มีความประพฤติเรียบรอย
ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมมขี อผูกพันใด ๆ กับสวนราชการอื่น ไมอยูในระหวางการสอบสวนทางวินยั
หรือดําเนินคดีใด ๆ มีความเหมาะสมพรอมที่จะเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตรได และยินยอมให
ปรับยายไปรับราชการตามตําแหนงที่สอบคัดเลือกได

( ลงชื่อ ) .....................................................
( ..................................................... )
ตําแหนง .....................................................
.......... / .......... /...........

หมายเหตุ ผูรบั รองจะตองเปนผูบังคับบัญชา ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเทาขึ้นไป

วิชา
1. กฎหมาย วาดวย
การรับราชการ
ทหาร

2. การปฏิบัติหนาที่
ในสายงานสัสดี

ผนวก ค
ขอบเขตวิชา การสอบคัดเลือก นายทหารประทวนสายงานสัสดี
เพื่อเลือ่ นฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
เรื่องที่สอบ
หลักฐานทีใ่ ช
ขอบเขตการสอบคัดเลือกสายงานสัสดี
1.1 นิยามศัพทใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร
1.2 วิธีนับอายุ
1.3 การกําหนดภูมลิ าํ เนาทหาร
1.4 การรับบุคคลเขาเปนทหารกอง
ประจําการ
1.5 การลงบัญชีทหารกองเกิน
1.6 การเรียกคนเขากองประจําการ
1.7 การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ
1.8 การปลด
1.9 การกําหนดโทษ
1.10 การยกเวนผอนผัน
1.11 การเรียกพล และการระดมพล

2.1 การรับลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอ
2.2 การเรียกและการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเขารับราชการกองประจําการ
2.3 การยกเวนและการผอนผัน
2.4 ทะเบียนกองประจําการ
2.5 การปลดจําหนายและยายภูมลิ ําเนา
ทหาร
2.6 การบันทึกแกไข เปลี่ยนแปลงทะเบียน
บัญชีบางอยาง
2.7 การควบคุมทหารกองเกินและทหาร
กองหนุน
2.8 การลาและขาดหนีราชการ

1. พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
และแกไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวง ออกตามความใน
พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
ทุกฉบับ
3. บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวง
กลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย
ในระเบียบการอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
รับราชการทหาร พ.ศ.2497
4. ขอบังคับ กห.วาดวยการเตรียมพล
พ.ศ.2515
5. ประกาศของคณะปฏิวัติและ พระ
ราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวของกับ พ.ร.บ.
รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ทุกฉบับ
1. พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
และแกไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวง ออกตามความใน
พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
ทุกฉบับ
3. บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวง
กลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย
ในระเบียบการอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
รับราชการทหาร พ.ศ.2497
4. คําสั่ง ทบ.ที่ 1173 / 2528 1ลง 25 ธ.ค.28
เรื่องใหใชคําแนะนําการปฏิบตั ิหนาที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ.2529
5. คําสั่ง ทบ.ที่ 29 / 2517 ลง 24 ม.ค.17
เรื่อง การดําเนินการเรียกและการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
กองประจําการ

หมายเหตุ

-2วิชา
1.
2.

เรื่องที่สอบ
ขอบเขตการสอบคัดเลือกสายงานการเงิน
ประมวลวินัยทหาร วาดวย การเงิน
สิทธิเกี่ยวกับเงินเดือน และคาเชาบาน

หลักฐานทีใ่ ช
1. ประมวลวินัยทหาร ภาค 2 บทที่ 1
2. พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535
3. พ.ร.ฎ.คาเชาบานขาราชการ พ.ศ.2497
และที่แกไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
5. พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ

