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เรื่อง  ขออนุมัติออกประกาศ ทบ. เรื่อง การรับทหารกองเกินที่อยู่ในก าหนดเรียกเข้ารับราชการทหาร

กองประจ าการโดยสมัครใจ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรียน   ผบ.ทบ. (ผา่น รอง เสธ.ทบ.(๑)) 

อ้างถงึ  หนังสอื กพ.ทบ. ดว่นที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๕ ลง ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างประกาศ ทบ. เรื่อง การรับทหารกองเกินที่อยู่ในก าหนดเรียกเข้ารับราชการทหาร 
     กองประจ าการโดยสมัครใจ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติออกประกาศ ทบ. เรื่อง การรับทหารกองเกินที่อยู่ในก าหนดเรียก 
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการโดยสมัครใจ ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการด าเนินการกรณีพิเศษ  
เพ่ือส่งเสริมให้ทหารกองเกินสมัครใจเข้ารับราชการฯ เพ่ิมมากขึ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
มีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
    ๑.๑ การก าหนดคุณสมบัติผู้สมัคร : ก าหนดคุณสมบัติในเรื่องอายุของผู้สมัคร, ลักษณะ
ทางร่างกาย และคุณลักษณะในเรื่องความประพฤติ เช่นเดียวกับการด าเนินการในปีที่ผ่าน ๆ มา 
      ๑.๒ หลักฐานในการรับสมัคร : ก าหนดหลักฐานต่าง ๆ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน, 
ใบส าคัญ (แบบ สด.๙), หมายเรียกเข้ากองประจ าการ (แบบ สด.๓๕), หลักฐานการศึกษาและหลักฐาน
การส าเรจจการึกกวิชาทหาร (ถ้ามี) 
    ๑.๓ ก าหนดสิทธิที่จะได้รับ : มีการก าหนดสิทธิเพ่ิมเติมจากที่ได้รับในปีที่ผ่าน ๆ มา  
โดยก าหนดสิทธิได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษ การสอบคัดเลือกเข้ารับราชการใน  ทบ. โควตาบุคคลพลเรือน/      
ทหารกองหนุน ทั่วไป ร้อยละ ๕ เพ่ิมเติมจากที่ ทบ. ก าหนด นับตั้งแต่วันที่ปลดจากกองประจ าการ ไม่เกิน  
๒ ปีงบประมาณ (ไม่รวมโควตาการสอบที่มีระเบียบการให้คะแนนเฉพาะ)  
     ๑.๔ ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิ.ย. - ๒๒ ก.ค. ๖๓ 
ณ หน่วยสัสดีเขต/อ าเภอทุกแห่ง ตามภูมิล าเนาทหารที่ตนเองถูกเรียกเข้าตรวจเลือกฯ  

   ๒. ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ 
ทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ  
ยึดถือปฏิบัติ ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันต่อไป โดยให้มีการรับสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ
โดยสมัครใจ ณ หน่วยสัสดีเขต/อ าเภอ และให้มีการเชิญชวนทหารกองเกินสมัครใจเข้ารับราชการฯ 
รายละเอียดตามอ้างถึง 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเหจนว่า ประกาศ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นการด าเนินการตามความจ าเป็น
ของ ทบ. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองเกิน มีความสนใจสมัครเข้ากองประจ าการเพ่ิมมากขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และเปนการรองรับสถานการณการแพรระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเป็นการลดจ านวนทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ 
ในแต่ละหน่วยตรวจเลือกฯ เ พ่ือลดความสุ่ม เสี่ ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดั งกล่าว  
ดังนั้น จึงเหจนควรอนุมัติออกประกาศ ทบ. เพ่ือให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์  
รวมถึงการสร้างการรับรู้ในรายละเอียดของประกาศฯ ให้ทหารกองเกินได้รับทราบต่อไป  
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ด่วนที่สุด 
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   ๔. ข้อเสนอ  เหจนควรด าเนินการดังนี้ 
    ๔.๑ อนุมัติให้ออกประกาศ ทบ. เรื่อง การรับทหารกองเกินที่อยู่ในก าหนดเรียก 
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการโดยสมัครใจ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามข้อ ๑ 
    ๔.๒ ให้ กร.ทบ., นรด., สลก.ทบ., ทภ.๑-๔ และ มทบ. ทุกแห่ง เร่งด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศ ทบ. ตามข้อ ๔.๑  
    ๔.๓ ให้ นขต.ทบ. สนับสนุนการด าเนินการตามที่ได้รับการร้องขอ 

   จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเหจนเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔         
และลงนามในร่างประกาศ ทบ. (ส าเนาคู่ฉบับ ๑, จริง ๑) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. 
ซึ่งมอบให้ รอง เสธ.ทบ.(๑) อนุมัติและลงนาม ตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ และค าสั่ง ทบ. 
(เฉพาะ) ที่ ๑๒๐๔/๖๒ ลง ๒๓ ก.ย. ๖๒ 
 
      
                                        (ลงชื่อ) พล.ท.  อยุทธ์   ศรวีิเศษ 

                                    ( อยุทธ์   ศรวีิเศษ ) 
                                     จก.กพ.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อนุมัตติามเสนอในข้อ ๔ 
- ลงนามแล้ว 

           รับค าสัง่ ผบ.ทบ. 
 (ลงชื่อ) พล.ท.  คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                  ( คธายุทธ ์ เสาวคนธ ์) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                        ๙ เม.ย. ๖๓ 
 
 
 ส าเนาถูกต้อง 
 (ลงชื่อ) พ.ท. อัครเดช  ไทรทอง 
       ( อัครเดช  ไทรทอง ) 
                      หน.กพ.ทบ. 
                      ๙ เม.ย. ๖๓ 
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ประกาศกองทัพบก 
 เรื่อง  การรบัสมัครทหารกองเกนิที่อยู่ในก าหนดเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการโดยสมคัรใจ 
 ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 ด้วยในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในแต่ละปีที่ผ่านมา  
มีทหารกองเกินที่อยู่ในก าหนดเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการสมัคร (ร้องขอฯ) เข้ารับราชการ
จ านวนมาก กองทัพบกได้เลจงเหจนความส าคัญในเรื่องนี้ และเพ่ือให้ทหารกองเกินที่มีความสนใจ 
ที่จะสมัครเข้ารับราชการได้ตามความประสงค์ สามารถสมัคร (ร้องขอฯ) เข้ารับราชการทหารกองประจ าการได้ 
 ตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ข้อ ๓ (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับการรับทหารกองเกิน ที่อยู่ในก าหนดเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยสมัครใจ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ เป็นทหารกองเกินท่ีอยู่ในก าหนดเรียกไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ คือ ชายสัญชาติไทย เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีอายุ  
๒๑ ปีบริบูรณ์ และคนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีอายุ ๒๒ ถึง ๒๙ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคย 
เข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสรจจทุกกรณี 
 ๑.๒ มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่มีอวัยวะพิการทุพพลภาพ หรือผิดส่วนแต่อย่างใด  
หรือมีโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามความในมาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  
 ๑.๓ มีขนาดรอบตัว ตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตร ขึ้นไปในเวลาหายใจออกและมีขนาดสูง
ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป 
 ๑.๔ ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่าง     
ถูกคุมประพฤติ 
 ๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกกรณี 
 ๒. หลักฐานในการรับสมัคร 
 ๒.๑ บัตรประจ าตวัประชาชน 
 ๒.๒ ใบส าคัญ (แบบ สด.๙)  
 ๒.๓ หมายเรียกเขา้รับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)  
 ๒.๔ หลักฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ 
หลักฐานการส าเรจจการึกกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ หรือ ๒ ส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ เพ่ือขอใช้สิทธิลดวันรับราชการ (ถ้ามี) 
 ๒.๕ หลักฐานตามข้อ ๒.๑-๒.๔ ให้น าฉบบัจริงพรอ้มถา่ยส าเนาอย่างละ ๑ ชดุ 
 



- ๒ - 
   
 ๓. สิทธิที่จะได้รับ 
 ๓.๑ มีสิทธิเลือกเข้ารับราชการในแผนกทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ  
ตามที่ทางราชการก าหนดไว้ในทุกแผนก ทุกผลัด ตามจ านวนแบ่งเฉลี่ยของเขตในกรุงเทพมหานคร  
และอ าเภอในจังหวัดนั้น ๆ ได้ตามความประสงค์  
 ๓.๒ มีสิทธิได้รับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจ า ซึ่งหากจ านวนไม่ถึงเดือนละ 
หนึ่งหมื่นบาท จะได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมขึ้น ตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
โดยเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจ าแล้ว จะได้รับเป็นจ านวนเงินหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน 
 ๓.๓ มีสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจ าการน้อยกว่า ๒ ปี ตามคุณวุฒิที่ก าหนด 
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ทั้งนี้ ต้องน าคุณวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานการส าเรจจการึกกวิชาทหาร 
ชั้นปีที่ ๑ หรือ ๒ มาแสดงในวันสมัคร และวันตรวจเลือกฯ ที่ก าหนด 
 ๓.๔ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ การรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก 
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ  
 ๓.๕ ส าหรับผู้ที่สมัคร (ร้องขอฯ) ในส่วนของกองทัพบก มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ  
การสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพบกโควตาบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน ทั่วไป ร้อยละ ๕ 
เพ่ิมเติมจากที่กองทัพบกก าหนด นับตั้งแต่วันที่ปลดจากกองประจ าการ ไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ (ไม่รวม 
โควตาการสอบที่มีระเบียบการให้คะแนนเฉพาะ) 
 ๓.๖ เมื่อเข้ากองประจ าการ กระทั่งรับราชการครบก าหนด และอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
สามารถสมัครขอรับราชการในกองประจ าการต่อได้ คราวละ ๑ ปี (อายุนับตาม พระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗) 
 ๔. ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามก าหนดในข้อ ๑ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน  
ถึง ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หน่วยสัสดีเขต/อ าเภอทุกแห่ง ตามภูมิล าเนาทหารที่ตนเองถูกเรียก 
เข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามขั้นตอน  
โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อ าเภอ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
พร้อมหลักฐานและรับสมัครแล้ว จะแก้ไข วัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 
(แบบ สด.๓๕) ให้ไปด าเนินกรรมวิธีเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 ๕. การก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ 
  กองทัพบก (กรมก าลังพลทหารบกและหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) ก าหนด
รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการด้านเอกสารและการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินที่อยู่ในก าหนด  
เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการโดยสมัครใจ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามประกาศนี้ 
 ๖. การประชาสัมพันธ์ 
  กรมกิจการพลเรือนทหารบก, หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, ส านักงานเลขานุการ
กองทัพบก, กองทัพภาค, มณฑลทหารบก, ส านักงานสัสดีกรุงเทพ, ส านักงานสัสดีจังหวัด, หน่วยสัสดีเขต 
และหน่วยสัสดีอ าเภอ ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับทหารกองเกินที่อยู่ในก าหนดเรียกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการโดยสมัครใจ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามประกาศนี้  
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 ๗. การติดต่อสอบถาม    
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ แผนกสรรพก าลัง กองทัพภาค, ึ่ายสรรพก าลัง
มณฑลทหารบก, ส านักงานสัสดีกรุงเทพ, ส านักงานสัสดีจังหวัดทุกจังหวัด, หน่วยสัสดีเขต และหน่วยสัสดี
อ าเภอ ทุกแห่ง 
 
        ประกาศ    ณ    วนัที่      ๙    เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
     พลโท   คธายุทธ์   เสาวคนธ ์

                          ( คธายทุธ์   เสาวคนธ ์) 
                            รองเสนาธิการทหารบก ท าการแทน  
                                                                       ผู้บญัชาการทหารบก 
หนว่ยบัญชาการรักษาดนิแดน 
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙  
 
 
 

 
  
  
 
  

 
  
 

ส าเนาถูกต้อง 
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                      หน.กพ.ทบ. 
                      ๙ เม.ย. ๖๓ 
 
 
 


