
 

ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทบ.  (กองการเตรียมพลฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๓๑ โทร.ทบ. ๙๘๑๓๑, ๙๗๑๓๗)    .    

ที ่       กห ๐๔๐๑/๓๗๒๖                           วันที่      ๓  พ.ย. ๖๓                                     .. 
เรื่อง   ขออนุมัติก าหนดแนวทางการด าเนินการตามนโยบายของ รมว.กห. และ ผบ.ทบ. ในการพัฒนา 

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

เรียน  ผบ.ทบ.  

อ้างถึง ๑. หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๓/๑๓๘๖๖ ลง ๒๒ ก.ย. ๖๓ 
 ๒. นโยบายการปฏิบัติงาน พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  
 ๓. พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗   
 ๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗   
 ๕. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยพลทหารกองประจ าการ (อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 ๖. วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๐๐ ลง ๙ ต.ค. ๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. การรับสมัครฯ โดยวิธีร้องขอ      จ านวน ๑ ชุด 
 ๒. ยอดประมาณการรับสมัครฯ ประจ าปี ๒๕๖๔    จ านวน ๑ ชุด 
 ๓. ตารางเวลาการปฏิบัติ การรับสมัครฯ โดยวิธีร้องขอ  จ านวน ๑ ฉบับ  

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติก าหนดแนวทางการด าเนินการตามนโยบายของ รมว.กห.  
และ ผบ.ทบ. ในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
โดยของดเว้นการด าเนินการตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยพลทหารกองประจ าการ (อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เป็นกรณีเฉพาะ ดังนี้ 
  ๑.๑ การเพิ่มความหลากหลายในการคัดเลือก ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๑ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี 
ซึ่งเป็นการตรวจเลือกฯ กรณีปกติ 
   ๑.๑.๒ การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
โดยวิธีร้องขอ (กรณี พิ เศษ) ซึ่ งเป็นการรับสมัครก่อนการตรวจเลือกฯ ด้ วยระบบออนไลน์  
เฉพาะผู้ที่ยังไม่ถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจ าการ ท่ีมีอายุ ๑๘-๒๐ ปีบริบูรณ์ รวมทั้ง ผู้ ท่ีเคย 
เข้ารับการตรวจเลือกฯ แล้ว และไม่ถูกเข้ากองประจ าการ ซึ่งจับได้สลาก “ด า” หรือ “คนที่ได้รับ 
การปล่อยตัวเพราะมีการร้องขอพอ” ท่ีมีอายุ ๒๒-๒๙ ปีบริบูรณ์  มีรายละเอียดการด าเนินการ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓ 
  ๑.๒ การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ทหารกองเกินสมัครเข้ากองประจ าการมากยิ่งขึ้น  
ด้วยการก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอ 
(กรณีพิเศษ) ตามข้อ ๑.๑.๒ และมีคุณสมบัติตามที่ ทบ. ก าหนด ดังนี้ 
     ๑.๒.๑ ในปัจจุบัน ทบ. ได้จัดสรรโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ. โดยรับจาก
ทหารกองประจ าการร้อยละ ๕๐ และจากบุคคลพลเรือนอีกร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครฯ (กรณีพิเศษ) 
จะได้รับโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ. จ านวนร้อยละ ๓๐ ของจ านวนโควตาที่รับจากทหาร 
กองประจ าการ ในแต่ละห้วงเวลา  
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   ๑.๒.๒ การเพิ่มคะแนนพิเศษให้แก่ผู้ที่สมัครฯ (กรณีพิเศษ) ในการสอบคัดเลือก
เข้ารับราชการใน ทบ. โดยให้เพ่ิมคะแนนพิเศษอีกร้อยละ ๕ จากที่ ทบ. ก าหนด ในแต่ละห้วงเวลา  
ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกฯ ในปัจจุบัน ทบ. ได้ก าหนดให้เพิ่มคะแนนพิเศษร้อยละ ๑๐ แก่ทหารกองหนุน 
ที่ปลดจากการรับราชการทหารกองประจ าการ 
  ๑.๓ การพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้ 
    ๑.๓.๑ ประสาน กห. และ บก.ทท. เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการก าหนด
คุณสมบัติหรือคะแนนเพ่ิมในการสมัครสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนทหาร 

   ๑.๓.๒ การปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยพลทหารกองประจ าการ 
(อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๐ เพ่ือให้การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอ 
มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
    ๒.๑ รมว.กห. ได้กรุณาอนุมัติน โยบายด้ านการปฏิรูปกองทัพและส่งเสริม 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการเพ่ิมความหลากหลายในการคัดเลือกและสร้างแรงจู งใจ 
ให้ชายไทยสมัครเข้าเป็นทหารกองประจ าการ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ 
และแก้ไขระเบียบ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการก าลังพลในภาพรวม 
รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ 

    ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณามอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในการพัฒนางานด้านก าลังพล  
ให้มีการพัฒนาระบบการเกณฑ์ทหาร โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ทหารกองเกินมีความสมัครใจ 
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ 

  ๒.๓ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๘ ก าหนดไว้ว่า “การรับบุคคล
เข้าเป็นทหารกองประจ าการ ให้กระท าด้วยวิธี เรียกมาตรวจเลือก หรือจะรับเข้าเป็นทหาร  
กองประจ าการ โดยวิธีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก็ได้” ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ก าหนดไว้ว่า “การรับบุคคลเข้าเป็นทหาร 
กองประจ าการโดยวิธีอื่น ให้กระท าโดยวิธีร้องขอ และบุคคลที่จะร้องขอต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
และยังไม่ถึง ๓๐ ปบีริบูรณ์” รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ และ ๔ 
  ๒.๔ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติระเบียบ ทบ. ว่าด้วยพลทหารกองประจ าการ 
(อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งได้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการรับสมัครบุคคล 
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
และบรรลุผลสมความมุ่งหมายด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของพลทหาร 
กองประจ าการ (อาสาสมัคร), การก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข, กรรมวิธีรับสมัคร, การบรรจุ 
เข้ารับราชการเป็นพลทหารกองประจ าการ (อาสาสมัคร), ระยะเวลาในการรับราชการเป็นพลทหาร 
กองประจ าการ (อาสาสมัคร), การฝึกอบรม, สิทธิที่จะได้รับ และการปลดพลทหารกองประจ าการ 
(อาสาสมัคร) รายละเอียดตามอ้างถึง ๕ 
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  ๒.๕ จากนโยบายของ รมว.กห. และ ผบ.ทบ. ในการพัฒนาการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ นั้น กพ.ทบ. จึงได้จัดการประชุม 
ในการด าเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเชิญผู้แทนหน่วยจาก กห., บก.ทท., ทร., ทอ.  
และ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม 
กพ.ทบ.(๑) มี พล.ต. เกรียงไกร ปราสาฑสุวรรณ ผอ.สผพ.กพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมฯ 
รายละเอียดตามอ้างถึง ๖ สรุปผลการประชุมฯ ได้ดังนี้ 
   ๒.๕.๑ การเพิ่มความหลากหลายในการคัดเลือก ประกอบด้วย 
    ๒.๕.๑.๑ การตรวจ เลื อกท ห ารกองเกิ น เข้ า รับ ราชการท ห าร 
กองประจ าการ ประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจเลือกฯ กรณีปกติ 
     ๒.๕.๑.๒ ก าร รั บ ส มั ค รท ห า รก อ ง เกิ น เข้ า รั บ ร าช ก ารท ห า ร 
กองป ระจ าการ โดยวิ ธี ร้ อ งขอ  (กรณี พิ เศษ ) ซึ่ ง เป็ นการรับ สมั ค รก่ อนการตรวจเลื อกฯ  
ด้วยระบบออนไลน์ เฉพาะผู้ซึ่งยังไม่ถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจ าการ ท่ีมีอายุ ๑๘-๒๐ ปีบริบูรณ์ 
และผู้ซึ่งเคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจ าการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจ าการ ซึ่งจับได้สลาก “ด า” 
หรือ “คนที่ได้รับการปล่อยตัวเพราะมีการร้องขอพอ” ท่ีมีอายุ ๒๒-๒๙ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ได้มอบให้  
ทภ .๑ , ทภ .๒ , ทภ .๓ , ทภ .๔ , นสศ ., นปอ. และ พล .ป . ก าหนดหน่ วย ในการด า เนิ นการ  
ซึ่งเป็นหน่วยระดบักองพัน จ านวน ๑ กองพัน/กรม (ร., ม., ป., ปตอ., รพศ.) รวมถึง หน่วยระดับกองพัน 
(ม., ช., ส.) ที่เป็นหน่วยส่วนฐานของกองพล (เว้นหน่วย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔) มีหน่วยเปิดรับสมัคร  
จ านวนทั้งสิ้น ๖๖ หน่วย เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ จ านวน ๑,๑๐๐ นาย  
ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนหน่วยและจ านวนทหารกองเกินที่เปิดรับสมัคร ให้ กพ.ทบ. สามารถ
ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

   ๒.๕.๒ การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ทหารกองเกินสมัครเข้ากองประจ าการ 
มากยิ่งขึ้น  ด้วยการก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) และมีคุณสมบัติตามที่ ทบ. ก าหนด ดังนี้ 
      ๒.๕.๒.๑ ในปัจจุบัน ทบ. ได้จัดสรรโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ.  
โดยรับจากทหารกองประจ าการร้อยละ ๕๐ และจากบุคคลพลเรือนอีกร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครฯ 
(กรณีพิเศษ) จะได้รับโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ. จ านวนร้อยละ ๓๐ ของจ านวนโควตาที่รับจาก
ทหารกองประจ าการ ในแต่ละห้วงเวลา  
    ๒.๕.๒.๒ การเพ่ิ มคะแนนพิ เศษ ให้ แก่ ผู้ ที่ สมั ค รฯ  (กรณี พิ เศษ )  
ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการใน ทบ. โดยให้เพ่ิมคะแนนพิเศษอีกร้อยละ ๕ จากที่ ทบ. ก าหนด  
ในแต่ละห้วงเวลา ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกฯ ในปัจจุบัน ทบ. ได้ก าหนดให้เพ่ิมคะแนนพิเศษร้อยละ ๑๐ 
แก่ทหารกองหนุนที่ปลดจากการรับราชการทหารกองประจ าการ 
   ๒.๕.๓ การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
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 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
  ๓.๑ การด าเนินการตามนโยบายของ รมว.กห. และ ผบ.ทบ. ในการพัฒนา 
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ โดยไม่ขัดต่อ 
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒.๓ เป็นการมุ่งพัฒนาระบบ
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ไปสู่ระบบทหารกองประจ าการ
อาสาสมัคร ทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคต จึงเห็นควรอนุมัติก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามข้อ ๑ โดยให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่ก าหนด และให้ประสาน
การปฏิบัติอย่างใกล้ชิด  
  ๓.๒ การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอ 
(กรณีพิเศษ) ตามข้อ ๑.๑.๒ นั้น อาจไม่สอดคล้องกับระเบียบ ทบ. ว่าด้วยพลทหารกองประจ าการ 
(อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๐ ในข้อ ๒.๔ เนื่องด้วยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีรายละเอียด 
การด าเนินการต่าง ๆ ไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร และสิทธิที่จะได้รับ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครฯ (กรณี พิเศษ)  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้งดเว้นการด าเนินการตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยพลทหาร 
กองประจ าการ (อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นกรณีเฉพาะ และให้ กพ.ทบ. หารือร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ทบ. ดังกล่าว เพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันต่อไป   
  ๓.๓ ส าหรับการก าหนดหน่ วยและจ านวนทหารกองเกินที่ เปิ ด รับสมั ค ร  
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ตามผลการประชุมในข้อ ๒.๕.๑.๒ นั้น  
คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ ของยอดทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ ผลัดที่ ๑ ทั้งหมด ซึ่งเป็นจ านวน 
ที่น้อยเกินไป และไม่สามารถประเมินผลการด าเนินการได้  ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไข 
การก าหนดหน่วย ให้มีการเปิดรับสมัครทหารกองเกินเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ เป็นไปตามนโยบาย 
ของผู้บังคับบัญชา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ เดิม ก าหนดหน่วยเปิดรับสมัคร จ านวน ๖๖ หน่วย เปิดรับสมัคร 
ทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ จ านวน ๑,๑๐๐ นาย 
   ๓.๓.๒ แก้ไขเป็น ก าหนดหน่วยเปิดรบัสมัคร จ านวน ๓๗๐ หน่วย เปิดรับสมัคร
ทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ จ านวน ๑๐,๗๘๙ นาย 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติก าหนดแนวทางการด าเนินการตามนโยบายของ รมว.กห. และ ผบ.ทบ. 
ในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  โดยให้งดเว้น 
การด าเนินการตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยพลทหารกองประจ าการ  (อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๐  
เป็นกรณีเฉพาะ ตามข้อ ๑ 
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  ๔.๒ ให้ กพ.ทบ. ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๔.๒.๑ มีหนังสือประสานหน่วยภายนอก ทบ. ในการด าเนินการรับสมัคร 
ทหารกองเกินเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) รวมทั้ง การขอให้พิจารณา
แก้ไขหลักเกณฑ์ โดยการก าหนดคุณสมบัติหรือคะแนนเพ่ิม ในการสมัครสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนทหาร 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป  
   ๔.๒.๒ หารือร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยพลทหารกองประจ าการ (อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๓๐ เพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป 
   ๔.๒.๓ อ านวยการและก ากับดูแลการด าเนินการในภาพรวม และประเมิน 
หรือทบทวนการด าเนินการตามห้วงเวลา โดยสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 
  ๔.๓ ให้ นรด. ด าเนินการดังนี้ 
   ๔.๓.๑ รับผิดชอบการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๔.๓.๒ จัดท ารูปแบบและเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง น าไปด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  ๔.๔ ให้ สปช.ทบ. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 
  ๔.๕ ให้ นขต.ทบ. ด าเนินการตามความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔           
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ.  
 
 

                                            (ลงชื่อ)  พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทร์ อยุทธ์  ศรวีิเศษ 
                                           ( มานัสชัย ศรีประจันทร์ ) 

                                          จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
              
                                                  เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  พล.ท. อยุทธ์  ศรวีเิศษ 
                 ( อยุทธ์  ศรวีเิศษ ) 
                   รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                      ๓ พ.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. วรเกียรต ิ รตันานนท ์
        ( วรเกียรติ  รัตนานนท์ )  

       เสธ.ทบ. 
     ๔ พ.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. พรศกัดิ ์ พูลสวัสดิ ์
        ( พรศักดิ์  พูลสวัสดิ ์) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                       ๕ พ.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณรงพันธ์  จติตแ์กว้แท้ 
        ( ณรงพันธ์  จิตต์แก้วแท้ ) 

       ผบ.ทบ. 
    ๑๐ พ.ย. ๖๓ 

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

              รอง ผบ.ทบ. 
     ๕ พ.ย. ๖๓ 
 

ส าเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.อ. อัครเดช  ไทรทอง 
                ( อัครเดช  ไทรทอง ) 
                         รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                              ๑๑ พ.ย. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 



 

การรบัสมัครทหารกองเกนิเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยวธิีร้องขอ  

   ๑. การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร 
        ๑.๑ เป็นผู้ซึ่งยังไม่ถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจ าการ โดยมีอายุ ๑๘-๒๐ ปีบริบูรณ์  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖) 
        ๑.๒ เป็นผู้ซึ่งเคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจ าการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจ าการ 
ซึ่งจับได้สลาก “ด า” หรือ “คนที่ได้รับการปล่อยตัวเพราะมีการร้องขอพอ” โดยมีอายุ ๒๒-๒๙ ปี
บริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๒) 
        ๑.๓ ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษาและสามารถใช้สิทธิลดวันรับราชการได้ ทั้งนี้ เฉพาะ
ผู้สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ เป็นเวลา ๒ ปี และผ่านการคัดเลือกเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมที่ได้ก าหนดไว้ให้ 
     ๑.๔ ผู้ที่ไม่สามารถสมัครตามแนวทางดังกล่าวได้ 
        ๑.๔.๑ ผู้ที่ อยู่ ในก าหนดเรียกไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจ าปี  ๒๕๖๔  
ซึ่งมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์  
      ๑.๔.๒ ผู้ที่มีอายุ ๒๒-๒๙ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๒) 
ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี  
   ๒. การสมัคร 
       ๒.๑ ผู้สมัครสามารถเลือกลงหน่วยที่เปิดรับได้ตามจ านวนที่ก าหนด เฉพาะในผลัดที่ ๑ 
(ร้อยละ ๔๐ จากยอดทหารเข้ากองประจ าการ ในผลัดที่ ๑) โดยสามารถเลือกความต้องการลงหน่วยได้ 
ไม่จ ากัดจ านวนหน่วย มีที่ตั้ งใน มทบ. เดียวกัน (ในกรณีล าดับที่ เลือก มีผู้ ได้รับการคัดเลือก 
ครบตามจ านวน ให้สามารถเลือกลงหน่วยในล าดับถัดไปได้)  
     ๒.๒ สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดย กพ.ทบ., นรด. และ ยศ.ทบ. ก าหนดรูปแบบ  
และ ศทส.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดท าระบบ  
     ๒.๓ สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารที่ก าหนด 
     ๒.๔ เมื่อด าเนินการสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งให้ผู้สมัครไปรายงานตัว พร้อมกับ  
แสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก ในวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด โดย ศทส.สส. 
เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดท าระบบ 
    ๓. การคัดเลือก  
     ๓.๑ ผู้สมัครแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวัน เวลา 
และสถานที่ ที่ก าหนด 
     ๓.๒ นรด. จัดตั้ง กอ.ประสานงานการคัดเลือก 
     ๓.๓ ทภ.๑-๔ จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยใช้องค์ประกอบเดียวกันกับการตรวจเลือกฯ 
ประจ าปี โดยเมื่อเสร็จสิ้นการคัดเลือกในแต่ละวัน ให้รายงาน กพ.ทบ. และ นรด. ทราบ 
     ๓.๔ ท าการคัดเลือก ณ มทบ. ๓๕ แห่ง ทั่วประเทศ 
     ๓.๕ คณะกรรมการคัดเลือกออกเอกสารส าคัญให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัว 
เข้ากองประจ าการ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด  
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     ๔. กพ.ทบ. ก าหนดหน่วยและยอดทหารกองเกินที่เปิดให้มีการร้องขอเข้ากองประจ าการ 
ในแต่ละหน่วย (เว้นหน่วย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔) โดยคิดจากร้อยละ ๔๐ จากยอดทหารเข้ากองประจ าการ 
ผลัดที่ ๑  
     ๕. การส่งตัวเข้าหน่วย 
         ๕.๑ การด าเนินการส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าหน่วย ในวันที่ ๑ พ.ค. ๖๔ เช่นเดียวกัน 
กับผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกฯ ประจ าปี ซึ่งถูกก าหนดให้เข้ากองประจ าการ 
         ๕.๒ การด าเนินการด้านธุรการต่าง ๆ ให้ด าเนินการตามแนวทางการรับทหารใหม่เข้าหน่วย 
     ๖. การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ ให้ด าเนินการโดยหน่วยต้นสังกัด และแจ้งต่อไปยัง 
มทบ. ในพ้ืนที่ และ มทบ. ในพ้ืนที่ภูมิล าเนาทหารของแต่ละบุคคล ตามล าดับ แล้วให้ สด.จว./สด.อ. 
ปรับปรุงสถานะทางบัญชีทหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
     ๗. ให้  นรด . รับผิดชอบในการจัดท ารูปแบบและเนื้ อหาในการประชาสัม พันธ์ 
เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
     ๘. ให้ สปช.ทบ. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ  
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