
ด่วนที่สุด     
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      กพ.ทบ.  ( กองการเตรียมพล โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๓๑, ๙๘๑๓๑ )              .   
ที ่ กห ๐๔๐๑/๒๕๗๕                          วันที่      ๒๒ ก.ค. ๖๓                                    .                     
เรื่อง  ขออนุมัติก าหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓  
 (เพ่ิมเติม) เป็นการเฉพาะ 

เรียน ผบ.ทบ. 

อ้างถึง  ๑. พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ๒. ค าสั่ง กห. ที่ ๓๕๗/๒๕๖๓ ลง ๒๗ มี.ค. ๖๓ เรื่อง เลื่อนก าหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
  เข้ารับราชการกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๕ ลง ๓๑ มี.ค. ๖๓ 
 ๔. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๔๙ ลง ๑๑ มิ.ย. ๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารกระทรวงสาธารณสุข ลง ๓ มิ.ย. ๖๓ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ 
พ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แบบบูรณาการ และฉบับปรับปรุง ๒.๐ 

   ๒. เอกสารกระทรวงสาธารณสุข ลง ๓ มิ.ย. ๖๓ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ  
พ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) แบบบูรณาการ  

   ๓. ส าเนาวิทยุราชการทหาร ทภ.๔ ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๘๔/๑๓๘๓ ลง ๑๑ ก.ค. ๖๓ 
   ๔. ก าหนดการในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมในวันอีฎิ้ลอัดฮา โดยสังเขป 
   ๕. ส าเนาประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ก าหนดวันที่  ๑  ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์  

และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑ 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติก าหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ 
ทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) เป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 
ที่เกิดขึ ้นจากกรณีของการเลื ่อนการตรวจเลือกฯ ซึ ่งส่งผลกระทบต่อทหารกองเกินบางจ าพวก  
ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกที่ก าหนดในครั้งใหม่ได้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
    ๑.๑ ก าหนดการตรวจเลื อกฯ  เนื่ อ งในวันอีฎิ้ ลอั ดฮา วันที่  ๓๑  ก .ค . ๖๓  
ของหน่วยตรวจเลือกฯ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ มทบ.๔๖ ได้แก่ จว.ป.น., จว.น.ธ. และ จว.ย.ล. ดังนี้ 
     ๑.๑.๑ ก าหนดให้การตรวจเลือกฯ เลื่อนไปด าเนินการถัดจากวันสุดท้าย 
ของการตรวจเลือกฯ  
     ๑.๑.๒ ทหารกองเกินทุกคนจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ  
ณ หน่วยตรวจเลือกฯ ที่ก าหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) ในวันตรวจเลือก 
ที่ก าหนดในครั้งใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกฯ ต่อไป 
     ๑.๑.๓ ทหารกองเกินที่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกฯ จะไม่สามารถอ้างเหตุที่  
กห. มีค าสั่ งให้ เลื่อนการตรวจเลือกฯ โดยที่ก าหนดวันตรวจเลือกครั้งใหม่ เป็นวันดังกล่าวได้  
อีกทั้ง ให้ถือว่ามีความผิดตามบทก าหนดโทษในมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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    ๑.๒ ทหารกองเกินที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยที่ถูกก าหนดให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้ 
โดยให้ได้รับการยกเว้นในการอ้างเหตุที่ กห. มีค าสั่งให้เลื่อนการตรวจเลือกฯ ที่ก าหนดวันตรวจเลือก
ครั้งใหม่ได้ และให้ถือว่าไม่มีความผิดตามบทก าหนดโทษในมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยก าหนดรายละเอียดประเภทของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     ๑.๒.๑ ทหารกองเกินที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยฯ ได้แก่ 
       ๑.๒.๑.๑ ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
       ๑.๒.๑.๒ ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและได้รับการกักตัวในพ้ืนที่
กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) หรือพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด (Local Quarantine) 
เป็นเวลา ๑๔ วัน  
       ๑.๒.๑.๓ ผู้ ที่ เข้ า รั บ ก ารต รว จ ห า เชื้ อ ไว รั ส ฯ  แ ล ะ ถู ก ร ะบุ ว่ า 
เป็นผู้อยู่ ในกลุ่มเสี่ยงที่ จะติดเชื้อไวรัสฯ โดยมีหนั งสือจากสถานพยาบาลให้ เฝ้าระวังตนเอง  
เพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา ๑๔ วัน 
       ๑.๒.๑.๔ ผู้ ที่ ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งหรือค าแนะน าของเจ้ าพนั กงาน 
ควบคุมโรคต ิดเชื ้อ  หรือจากผู ้ที ่ม ีอ านาจตามกฎหมายอื ่น  ๆ ที ่เกี ่ยวข ้อง ในการก าหนดให้ 
เฝ้าระวังตนเองเพ่ือสังเกตอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน 
     ๑.๒.๒ การปฏิบัติ 
       ๑.๒.๒.๑ ต้องมอบอ านาจให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ 
ไปแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ตามวันและสถานที่ที่ก าหนดไว้ในวันตรวจเลือกครั้งใหม่ 
       ๑.๒.๒.๒ ต้องรายงานตัวต่อสัสดีเขต/อ าเภอท้องที่ที่เป็นภูมิล าเนาทหาร 
ภายหลังการตรวจเลือกฯ ในโอกาสแรก โดยจะต้องแสดงหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ารับ 
การสอบสวนบอกจ าหน่ายต่อไป 
       ๑.๒.๒.๓ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีถัดไป 
     ๑.๒.๓ คณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะต้องด าเนินการดังนี้ 
       ๑.๒.๓.๑ รับแจ้งกรณีทหารกองเกินที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยฯ จากผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจแทน 
       ๑.๒.๓.๒ ให้บันทึกในบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ  
(แบบ สด.๑๖) ในช่อง “เรียกชื่อแล้วปรากฏว่า” ลงว่า “ป่วย โดยให้........................มาชี้แจงแทน”  
และบันทึกในช่อง “หมายเหตุ” “เป็นคนจ าพวกที่ ๓ ไปพลางก่อน” และให้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   ๒. ข้อเท็จจริง 
    ๒.๑ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๕ ได้ก าหนดบทลงโทษ 
บุคคลที่หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ให้คณะกรรมการตรวจเลือกท าการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
กองประจ าการตามหมายเรียก หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ 
หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนด้วยประการใด ๆ เพ่ือจะไม่ให้ เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ป ีรายละเอียดตามอ้างถึง ๑ 
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    ๒.๒ กห. ได้ออกค าสั่งให้เลื่อนก าหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ ประจ าปี  ๒๕๖๓ จากเดิมออกไปเป็นระหว่างเดือน ก.ค. ถึง ส.ค. ๖๓  
ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้ทหารกองเกินที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) เพ่ือเข้ารับการตรวจเลือกฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ไม่สามารถอ้างเหตุในการเลื่อนการตรวจเลือกตามค าสั่ง ที่จะไม่มาท าการตรวจเลือก
ตามที่ กห. ก าหนดวันตรวจเลือกครั้งใหม่ได้ รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ 
    ๒.๓ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติก าหนดและปรับปรุงแนวทางการตรวจเลือก 
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามสั่งการของ 
รมว.กห. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
โดยก าหนดให้เลื่อนการตรวจเลือกฯ จากเดิม วันที่ ๑–๑๒ เม.ย. ๖๓ เป็น วันที่ ๒๓ ก.ค. – ๙ ส.ค. ๖๓  
(เว้นวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๓) รวมถึงการด าเนินกรรมวิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ และ ๔ 
    ๒.๔ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่กักกันโรค 
แห่งรัฐ และพ้ืนที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด โดยก าหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
โดยทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรองและมาตรการป้องกัน 
หรือควบคุมโรคตามที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัดโดยต้องถูกกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน  ตามที่ เจ้ าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ เจ้าพนักงาน 
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก าหนด ทั้งนี้ ผู้กักตัวจะได้รับหนังสือ
รับรองเมื่ออยู่ ณ สถานที่ที่ก าหนดจนครบระยะเวลา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 
    ๒.๕ ทภ .๔  (โดย  มทบ .๔๖ ) แจ้ งให้ ท ราบว่ า  สั สดี  จว . ใน พ้ื นที่  ๓  จชต .  
ได้รับการประสานจากพรรคประชาชาติ โดยขอให้ เลื่อนก าหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
เข้ากองประจ าการ ประจ าปี  ๒๕๖๓ ส าหรับวันที่  ๓๑ ก.ค. ๖๓ และ ๑ ส.ค. ๖๓ เนื่องจาก 
ห้วงวันดังกล่าว จะตรงกับวันส าคัญทางศาสนาอิสลาม คือ วันอีฎิ้ลอัดฮา โดยชายไทยที่นับถือศาสนา
อิสลาม จะต้องเข้าร่วมในการประกอบศาสนกิจดังกล่าว ทั้งนี้ ทภ.๔ ขอหารือแนวทางการปฏิบัติ 
ในการตรวจเลือกฯ โดยให้เลื่อนการตรวจเลือกที่ตรงกับวันอีฎิ้ลอัดฮาออกไป หรือให้ตรวจเลือกฯ  
ได้ตามปกติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  
    ๒.๖ การปฏิบัติศาสนกิจในวันอีฎิ้ลอัดฮาซึ่ งก าหนดไว้ในวันที่  ๓๑ ก.ค. ๖๓  
ได้ก าหนดให้ ผู้ ที่ นั บถือศาสนาอิสลามจะต้องท าการละหมาดอีฎิ้ ลอัดฮาพร้อม ฟั งคุตบะห์ 
(บรรยายธรรม) ณ มัสยิด ตามเวลาที่ก าหนดในแต่ละพ้ืนที่  ทั้ งนี้  หากวันอีฎิ้ลอัดฮาตรงกับ 
วันศุกร์ที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓ ทุกคนจะต้องไปละหมาดด้วยในห้วงเวลา ๑๒๐๐-๑๓๐๐ เนื่องจาก การปฏิบัติ
ศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ทุกคนจะต้องไปละหมาดรวมพร้อมฟังคุตบะห์ (บรรยายธรรม)  
ในทุกวันศุกร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕ 
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    ๒.๗ กห. ได้จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการปฏิบัติการตรวจเลือก 
เนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา โดยมี รมช.กห. เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐  
ได้ข้อยุติให้ ทบ. เลื่อนการตรวจเลือกฯ ในวันที่ปฏิบัติศาสนกิจตามข้อ ๒.๖ ไปเป็นวันสุดท้าย 
ของห้วงตรวจเลือกฯ ปกติของพ้ืนที่อ าเภอนั้น ๆ ตามเขตรับผิดชอบของ มทบ.๔๖ โดยมีความมุ่งหมาย
เพ่ือให้ทหารกองเกินที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้ประกอบศาสนกิจและหากการตรวจเลือกฯ  
เริ่มในช่วงบ่ายและเสร็จสิ้นกิจกรรมหลังจากเวลา ๑๘๐๐ จะท าให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย 
ในการเดินทางกลับที่พัก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพ้ืนที่ย่านอันตราย 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วดังนี้ 
    ๓.๑ เนื่ องจากวันที่  ๓๑ ก.ค. ๖๓ ตรงกับวันส าคัญทางศาสนาอิสลาม คือ  
วันอีฎิ้ลอัดฮา โดยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จะต้องเข้าร่วมในการปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าว  
เพื่อให้การตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ในเขตพ้ืนที่ มทบ.๔๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ รมช.กห. ได้
สั่ งก าร ให้ ด า เนิ น ก ารด้ วยความ รอบ คอบ แล้ ว  ดั งนั้ น  จึ ง เห็ น ค วร เลื่ อ น การต รวจ เลื อ ก 
ในวันดังกล่าวในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓ ไปด าเนินการถัดจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ และมีหนังสือ 
ถึง กห. (ผ่าน กกส.กห.) เพ่ือออกประกาศ กห. และเสนอเรื่องต่อให้ มท. ออกประกาศ ให้เลื่อน 
การตรวจเลือกฯ ในวันดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    ๓.๒ ท ห ารกอ งเกิ น ที่ จ ะต้ อ ง เข้ า รั บ ก ารต รวจ เลื อ ก เข้ าก อ งป ระจ าก าร  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อฯ หรือถูกก าหนดให้กักกันตัว/เฝ้าระวังตนเองเพ่ือสังเกต 
อาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน ซึ่งตรงกับวันที่ก าหนดให้เข้ารับการตรวจเลือกครั้งใหม่ โดยไม่สามารถ 
เข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้ เนื่องจากเหตุจ าเป็นสุดวิสัยที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้ที่ไม่สามารถ 
เข้ารับการตรวจเลือกฯ จากกรณีดังกล่าว ซึ่ งเป็นเหตุสุดวิสัย โดยไม่ถือ ว่าขัดต่อค าสั่ ง กห .  
และไม่มีความผิดตามบทก าหนดโทษในมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  
โดยจะต้องด าเนินการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ และให้เข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีถัดไป  
   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
    ๔.๑ อนุ มั ติ ก าหนดแนวทางการตรวจเลื อกทหารกอ งเกิน เข้ ารับ ราชการ 
ทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) เป็นการเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
     ๔.๑.๑ ก าหนดการตรวจเลือกฯ เนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓  
ของหน่วยตรวจเลือกฯ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ มทบ.๔๖ ได้แก่ จว.ป.น., จว.น.ธ. และ จว.ย.ล. โดยก าหนดให้
การตรวจเลือกฯ เลื่อนไปด าเนินการถัดจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ และทหารกองเกินทุกคน
จะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ณ หน่วยตรวจเลือกฯ ที่ก าหนด ทั้งนี้ ทหารกองเกิน  
ที่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกฯ จะไม่สามารถอ้างเหตุที่ กห. มีค าสั่งให้เลื่อนการตรวจเลือกฯ โดยที่ก าหนด
วันตรวจเลือกครั้งใหม่เป็นวันดังกล่าวได้ อีกทั้ง ให้ถือว่ามีความผิด 
     ๔.๑.๒ ทหารกองเกินที่ตรวจพบว่าติดเชื้อฯ หรือถูกก าหนดให้กักกันตัว/ 
เฝ้าระวังตนเองเพ่ือสังเกตอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน ซึ่งไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในวันที่ก าหนด
ครั้งใหม่ได้ ให้มอบอ านาจแก่บุคคลอื่นเข้าแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ โดยทหารกองเกินผู้นั้น
จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีถัดไป  
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    ๔.๒ มีหนังสือถึง กห. เพื่อให้ด าเนินการดังนี้ 
     ๔.๒.๑ ออกประกาศ กห. และเสนอเรื่องต่อให้ มท. ออกประกาศ ให้เลื่อน 
การตรวจเลือกฯ ในวันดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
     ๔.๒.๒ ขอ ให้ ท ห ารกองเกิ นที่ ต รวจพบ ว่ าติ ด เชื้ อ ฯ  ห รื อถู ก ก าห น ด 
ให้กักกันตัว/เฝ้าระวังตนเองเพ่ือสังเกตอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถ 
เข้ารับการตรวจเลือกฯ ในวันที่ก าหนดครั้งใหม่ได้  โดยไม่ถือว่าขัดต่อค าสั่ง กห. และไม่มีความผิด 
ตามบทก าหนดโทษที่ก าหนดต่อไป 
    ๔.๓ ให้ สปช.ทบ. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจากการเลื่อน 
การตรวจเลือกฯ ออกไป เมื่อได้รับการประสาน 
.    ๔.๔ ให้  นรด. และ ทภ.๔ ก ากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติของคณะกรรมการ 
ตรวจเลือกฯ และสัสดีเขต/อ าเภอ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
    ๔.๕ ให้ กร.ทบ., สลก.ทบ. และ ศปส.ทบ. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่อต่าง ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔         
และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ (ส าเนาคู่ฉบับ ๑, จริง ๑) ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ.  
 
 
      (ลงชื่อ) พล.ท.  อยุทธ ์ ศรีวเิศษ 
                   ( อยุทธ์  ศรวีิเศษ ) 
               จก.กพ.ทบ. 
 
- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔              
- ลงนามแล้ว      
                                                           
                                           เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔  
        และกรุณาลงนามในร่างหนังสือที่แนบ 
          
 

         

 

 

 

 

 
 

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

       เสธ.ทบ. 
   ๒๒ ก.ค. ๖๓ 

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

      ผบ.ทบ. 
      ๒๒ ก.ค. ๖๓ 

 

ส าเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.ท. อัครเดช  ไทรทอง 
                ( อัครเดช  ไทรทอง ) 
                               หน.กพ.ทบ. 
                              ๒๒ ก.ค. ๖๓ 


