
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        กพ.ทบ. ( กองการเตรียมพลฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๓๗  โทร.ทบ. ๙๗๑๓๗ )     .                       
ที ่      กห ๐๔๐๑/๑๕๖๐                          วันที่        ๓๐ เม.ย. ๖๓                     . 
เรื่อง การเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)        .               

เรียน ผบ.ทบ.  

อ้างถงึ ๑. ค าสั่ง กห. ที่ ๑๓๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ
  ที่สมัครใจรบัราชการในกองประจ าการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ 
 ๒. หนังสอื กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๖๗๔ ลง ๒๔ ก.พ. ๖๓ 
 ๓. หนังสอื กพ.ทบ. ดว่นที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๕ ลง ๓๑ มี.ค. ๖๓ 
 ๔. วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๕๓๗ ลง ๒๒ เม.ย. ๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายชื่อทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ 
    ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม) จ านวน ๑ ชุด 
   ๒. บัญชีสรุปยอดทหารกองประจ าการขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ 
    ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม) จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๓. หนังสือ ทภ.๓ ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๘๓/๑๗๗๙ ลง ๑๓ เม.ย. ๖๓               

 ๑. นขต.ทบ. รายงานขออนุมัติเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ครั ้งที ่ ๑ (เพิ่มเติม) ซึ ่งจะครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๓ ออกไปอีก ๑ ปี โดยมีทหาร 
กองประจ าการประสงค์ขอรับราชการในกองประจ าการต่อ ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๔  
จ านวนทั้งสิ้น ๔,๗๒๐ นาย และ ทภ.๓ ขอยกเลิกการเลื่อนก าหนดเวลาปลดแก่ทหารกองประจ าการ  
ที ่ได ้ร ับการอนุม ัต ิฯ แล้ว  จ านวน ๑ นาย คือ พลฯ กิตต ินันท์  มั ่นพุ ่ม ต าแหน่ง พลกระสุน 
ร้อย.สสก.ร.๑๗ พัน.๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓ 

 ๒. ข้อเท็จจริง   
  ๒.๑ ค าสั่ง กห. ตามอ้างถึง ๑ ได้ก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติในการเลื่อนก าหนด   
เวลาปลดฯ สรุปได้ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ ทหารกองประจ าการที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครใจ          
อยู่รับราชการต่อในกองประจ าการได้คราวละ ๑ ปี  
    ๒.๑.๒ ทหารกองประจ าการที่อยู่รับราชการต่อ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือน
ตามอัตราหรือระดับและชั้นเช่นเดียวกับทหารกองประจ าการปีที่ ๒ ส าหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ 
เป็น ส.ต.กองประจ าการ หรือท าหน้าที่ครูทหารใหม่  หรือท าหน้าที่ผู้ คุมในเรือนจ าทหาร  
ให้ได้รับเงินเดือนตามระดับและชั้นนั้นต่อไป รวมทั้งให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์  
ที่ทางราชการก าหนด 
     ๒.๑.๓ การขออนุมัติเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ รมว.กห.      
มอบอ านาจให้ ปล.กห., ผบ.ทสส. และ ผบ.เหล่าทัพ สั่งการและท าการแทนในนามของ รมว.กห. ได้ 
  ๒.๒ มีทหารกองประจ าการ ท่ีได้ รับการอนุมัติ ให้ เลื่ อนก าหนดเวลาปลดฯ  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ แล้ว จ านวน ๖๗๐ นาย รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ 
 
 
 

- ส าเนา -  

ด่วนที่สุด 
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  ๒.๓ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติก าหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ และได้ก าหนดให้ นขต.ทบ. ที่มีทหาร 
กองประจ าการ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีจะครบก าหนดปลดจากกองประจ าการ ใน ๑ พ.ค. ๖๓ 
สมัครใจขอรับราชการฯ ต่อไปอีก ๑ ปี โดยได้ก าหนดมาตรการจูงใจที่มีความเหมาะสมแก่ก าลังพล
ดังกล่าว หลังจากปลดจากกองประจ าการไปแล้ว ใน ๑ พ.ค. ๖๔ รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ 
  ๒.๔ สม., กพ.ทหาร, กพ.ทร. และ กพ.ทอ. ได้แจ้งผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดฯ สมัครใจขอรับราชการฯ ต่ออีก ๑ ปี ตามที่ กพ.ทบ. 
ขอรับการสนับสนุนข้อมูล ในอ้างถึง ๔ สรุปยอดทหารกองประจ าการขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ 
ในภาพรวมของ กห. ได้ดังนี้ 

 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
  ๓.๑ ตามที่  ผบ .ทบ .  ไ ด้ ก รุณาอนุ มั ติ ก า หนดแนวทา งการตรวจ เลื อกฯ  
และการประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองประจ าการ ท่ีจะครบก าหนดปลดฯ สมัครใจขอรับราชการฯ  
ต่อไปอีก ๑ ปี ตามข้อ ๒.๓ นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนก าลังพล 
อันจะส่งผลต่อสภาพความพร้อมรบของหน่วย เนื่องจากการตรวจเลือกฯ รวมถึงการส่งทหาร 
กองประจ าการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ เข้าหน่วย ได้ก าหนดให้เลื่อนออกไป จึงเห็นควรอนุมัติให้เลื่อนก าหนด 
เวลาปลดทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (เพ่ิมเติม) ตามข้อ ๑ และให้ นขต.ทบ. 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  ๓.๒ ตามที่  ทภ.๓ ขอยกเลิกการเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้ งที่  ๑ จ านวน ๑ นาย คือ พลฯ กิตตินันท์ มั่นพุ่ม ต าแหน่ง พลกระสุน  
ร้อย.สสก.ร.๑๗ พัน.๒ เนื่องจากก าลังพลดังกล่าวต้องกลับไปดูแลมารดาที่อาศัยอยู่ตามล าพัง 
และปัจจุบันไม่มีผู้ดูแล รายละเอียดตามสิ่งที ่ส่งมาด้วย ๓ นั ้น เป็นเหตุผลความจ าเป็นซึ่งเกิดขึ ้น 
อย่างกะทันหัน อีกทั้ง ได้รับความเห็นชอบจาก ทภ.๓ ให้ยกเลิกการเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ ดังกล่าว  
ซึ่งได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้น จึงเห็นควรให้ยกเลิกการเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ ให้กับ พลฯ กิตตินันท์ มั่นพุ่ม 
และให้ ทภ.๓ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 

ล าดับ หนว่ย ยอดทหารปลดฯ
ใน ๑ พ.ค. ๖๓ 

ยอดสมัครใจ 
ท่ีอนุมตัิแลว้ 

ยอดสมัครใจ 
(เพิ่มเติม) 

รวมยอด 
สมัครใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑. สป. ๑๔๑ ๓ ๕๙ ๖๒ ๔๓.๙๗ 
๒. บก.ทท. ๓๐๖ - ๒๒ ๒๒ ๗.๑๙ 
๓. ทบ. ๓๓,๕๐๑ ๖๖๙ * ๔,๗๒๐ ๕,๓๘๙ ๑๖.๐๙ 
๔. ทร. ๓,๑๓๑ - ๑๙๑ ๑๙๑ ๖.๑๐ 
๕. ทอ. ๓,๕๐๓ ๙๓ ๑๐๑ ๑๙๔ ๕.๕๔ 

รวมทัง้สิ้น ๔๐,๕๘๒ ๗๖๕ ๕,๐๙๓ ๕,๘๕๘ ๑๔.๔๓ 
* ยอดสมัครใจที่อนุมัติแล้ว จ านวน ๖๗๐ นาย เมื่อตัดออก ๑ นาย ตามที่ ทภ.๓ ขอยกเลิกการเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ 
ในข้อ ๑ นั้น จะท าให้ยอดดังกล่าว มีจ านวน ๖๖๙ นาย  



- ๓ - 
 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ กรุณาอนุมัติเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม) ตามข้อ ๑ 
  ๔.๒ กรุณาอนุมัติให้ยกเลิกการเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ให้แก่ พลฯ กิตตินันท์  มั่นพุ่ม ตามการพิจารณาในข้อ ๓ 
  ๔.๓ ให้ นขต.ทบ. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ รมว.กห. ซึ่งมอบให้ ผบ.ทบ. อนุมัติ ตามค าสั่ง กห.ฯ ที่อ้างถึง ๑ 
           
 
          พล.ท. อยุทธ์   ศรีวเิศษ 
                          ( อยุทธ์   ศรวีิเศษ ) 
                              จก.กพ.ทบ. 
 
- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 
         รับค าสั่ง รมว.กห. 
                                                   เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

          
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                 ( คธายุทธ์  เสาวคนธ ์) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                       ๓๐ เม.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน์  บณุยะวฒัน์ 
        ( ธีรวัฒน์  บุณยะวฒัน์ )  

       เสธ.ทบ. 
   ๓๐ เม.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. สนุัย  ประภชูะเนย ์
        ( สนุัย  ประภูชะเนย์ ) 
                      ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                      ๓๐ เม.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรชัต ์ คงสมพงษ์ 
        ( อภริัชต ์ คงสมพงษ ์) 

      ผบ.ทบ. 
   ๓๐ เม.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณฐัพล  นาคพาณิชย์             
        ( ณฐัพล  นาคพาณิชย์ )  

             รอง ผบ.ทบ. 
   ๓๐ เม.ย. ๖๓ 

ส าเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.ท. อัครเดช  ไทรทอง 
                ( อัครเดช  ไทรทอง ) 
                               หน.กพ.ทบ. 
    ๓๐ เม.ย. ๖๓ 
 


