
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.        (กองการเตรียมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)        
ที ่      กห  ๐๔๐๑/๑๘๐๔                         วันที่       ๒๑  พ.ค. ๖๓                          
เรื่อง  ขออนุมัติก าหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลด 

จากกองประจ าการ 

เรียน    ผบ.ทบ. 

อ้างถงึ ๑. ค าสั่ง กห. ที่ ๑๓๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ
  ที่สมัครใจรบัราชการในกองประจ าการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ 
 ๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการที่สมัครใจรับราชการ 
  ในกองประจ าการต่อเพ่ือทดแทนการเรียกเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๕ ลง ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย  หนังสอื ทภ.๒ ดว่นที่สดุ ที ่กห ๐๔๘๒/๒๒๗๔ ลง ๘ พ.ค. ๖๓ 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติก าหนดสิทธปิระโยชน์เพ่ิมเติมให้แกท่หารกองประจ าการที่ขอเลื่อน
ก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ซึ่งสมัครใจขอรับราชการในกองประจ าการต่อเพ่ือทดแทน 
การเรียกเกณฑ์ ดังนี้ 
    ๑.๑ การสอบคัดเลือกเข้ารับราชการใน ทบ. ให้เพ่ิมคะแนนเป็นพิเศษ ร้อยละ ๕  
เพิ่มเติมจากที่ ทบ. ก าหนด (ไม่รวมโควตาการสอบที่มีระเบียบการให้คะแนนเฉพาะ)  
    ๑.๒ ผู้ที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ ซึ่งสมัครใจขอรับราชการต่อฯ มากกว่า ๑ ครั้ง 
คงได้รับคะแนนเป็นพิเศษ ร้อยละ ๕ ตามที่ก าหนดในข้อ ๑.๑ เพียงครั้งเดียว 
    ๑.๓ ให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับทหารกองประจ าการที่ได้ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ  
ซึ่งจะครบก าหนดปลดฯ ใน ๑ พ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป 

   ๒. ข้อเท็จจริง   
    ๒.๑ ทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ซึ่งสมัครใจ
ขอรับราชการในกองประจ าการต่อเพ่ือทดแทนการเรียกเกณฑ์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่  
สิทธิการได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน เครื่องแต่งกาย การได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษา  
ใน รร.ทหาร ตลอดจนสิทธิด้านสวัสดิการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด  รายละเอียด 
ตามอ้างถึง ๑ และ ๒ 
    ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติก าหนดแนวทางการต รวจเลือกทหารกองเกิน 
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ และการก าหนดมาตรการจูงใจให้ทหาร 
กองประจ าการที่ครบก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ใน ๑ พ.ค. ๖๓ สมัครใจขอรับราชการต่อฯ  
อีก ๑ ปี เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนก าลังพลของหน่วย โดยที่หน่วยสามารถด ารงสภาพ 
ความพร้อมรบ และปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากการเลื่อนการตรวจเลือกฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ 
 
 

- ส าเนา - 

ด่วนมาก 



 

- ๒ - 
 
    ๒.๓ ทภ.๒ มีหนั งสือหารือ เพ่ือขอทราบแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่ 
ทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ และปัจจุบัน
ยังคงรับราชการในกองประจ าการ ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ ทบ. ได้ก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ิมเติม ตามข้อ ๒.๒ 
ให้กับทหารกองประจ าการที่ครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๓ สมัครใจขอรับราชการต่อฯ 
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ต่ าง ๆ ที่ ทางราชการได้ก าหนดให้ กับทหารกองประจ าการ 
ที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการฯ ตามข้อ ๒.๑ นั้น ย่อมส่งผลให้เกิดความลักลั่น  
และความไม่เท่าเทียมกัน ในด้านสิทธิประโยชน์ของทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลด  
จากกองประจ าการฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ ที่ปัจจุบันยังคงรับราชการในกองประจ าการ ซึ่ง ทบ. มิได้ก าหนด
สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมให้แก่ก าลังพลดังกล่าว ตามที่ ทภ.๒ มีหนังสือหารือ ในข้อ ๒.๓ โดยปัญหา 
ความไม่เท่าเทียมกันดังกล่าวจะส่งผลต่อผู้ที่จะขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ ในปีต่อ ๆ ไปด้วยเช่นกัน  
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดจากกองประจ าการ  
ในปีต่อ ๆ ไป สมัครใจขอรับราชการต่อฯ โดยเมื่อจ านวนผู้สมัครใจฯ มีเพ่ิมมากขึ้น ย่อมส่งผล 
ให้ยอดเรียกเกณฑ์ทหารกองเกินเข้ากองประจ าการในแต่ผลัด จะมีจ านวนลดลง ซึ่งสอดคล้อง 
กับแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจเลือกฯ ท่ีต้องการให้มีตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ 
ในจ านวนเท่าที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เท่านั้น จึงเห็นควรอนุมัติก าหนด 
สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมให้แก่ทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการฯ  
ตามข้อ ๑ โดยให้ เริ่มมีผลบังคับใช้กับทหารกองประจ าการที่ ได้ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ  
ซึ่งจะครบก าหนดปลดฯ ใน ๑ พ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป 
   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรุณาอนุมัติก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมให้แก่ทหารกองประจ าการ 
ที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ซึ่งสมัครใจขอรับราชการในกองประจ าการต่อ  
เพ่ือทดแทนการเรียกเกณฑ์  โดยให้ เพ่ิมคะแนนเป็นพิเศษ ร้อยละ ๕ เพ่ิมเติมจากที่  ทบ. ก าหนด  
ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการใน ทบ. (ไม่รวมโควตาการสอบที่มีระเบียบการให้คะแนนเฉพาะ) ตามข้อ ๑ 
และให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับทหารกองประจ าการที่ได้ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ ซึ่งจะครบก าหนดปลดฯ 
ใน ๑ พ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป 
    ๔.๒ ส าเนาให้ สง.ผู้บังคับบัญชา, กรม ฝสธ. และ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป     

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. 
 
 
               (ลงชือ่)  พล.ท.  อยุทธ์  ศรีวิเศษ 
                                                                      ( อยุทธ์  ศรวีิเศษ ) 
                                                                          จก.กพ.ทบ.  
 



 

              
                                                  เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                 ( คธายุทธ์  เสาวคนธ ์) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                        ๒๒ พ.ค. ๖๓ 

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

       เสธ.ทบ. 
   ๒๒ พ.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. สนุัย  ประภชูะเนย ์
        ( สนุัย  ประภูชะเนย์ ) 
                      ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                       ๒๒ พ.ค. ๖๓ 

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

      ผบ.ทบ. 
  ๒๕ พ.ค. ๖๓ 

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

             รอง ผบ.ทบ. 
     ๒๒ พ.ค. ๖๓ 

ส าเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.ท. อัครเดช  ไทรทอง 
                ( อัครเดช  ไทรทอง ) 
                               หน.กพ.ทบ. 

          ๒๕ พ.ค. ๖๓ 
 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 


