
 

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.        (กองการเตรียมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)        
ที ่      กห  ๐๔๐๑/๑๒๘                             วันที่       ๑๔ ม.ค. ๖๔                          
เรื่อง  ขออนุมัติก าหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ และการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เรียน    ผบ.ทบ. 

อ้างถึง วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๗ ลง ๖ ม.ค. ๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางเวลาการด าเนินการตรวจเลือกฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ฉบับ  

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติก าหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ 
ทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๔ และการด าเนินการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
    ๑.๑ ก าหนดการตรวจเลือกฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ มีรายละเอียดตามตารางเวลา 
การด าเนินการที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้ 
     ๑.๑.๑ ก าหนดการตรวจเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ เป็นต้นไป จนกว่า 
การตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกินวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๔ (เว้นวันที่ ๖ เม.ย. ๖๔ (วันจักรี) และวันที่  
๑๒-๑๕ เม.ย. ๖๔ (วันสงกรานต์)) โดยก าหนดให้ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกฯ วันละไม่เกิน ๕๐๐ คน 
     ๑.๑.๒ ก าหนดการส่งทหารกองประจ าการเข้าหน่วย ดังนี้ 
       ๑.๑.๒.๑ ส่งทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ เข้าหน่วย ในวันที่  
๑ พ.ค. ๖๔ 
       ๑.๑.๒.๒ ส่งทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ข้ามเขตพ้ืนที่ ทภ.  
ในวันที่ ๓ พ.ค. ๖๔  
       ๑.๑.๒.๓ ส่งทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ เข้าหน่วย ในวันที่  
๑ พ.ย. ๖๔ 
       ๑.๑.๒.๔ ส่งทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ ข้ามเขตพ้ืนที่ ทภ.  
ในวันที่ ๓ พ.ย. ๖๔ 
     ๑.๑.๓ การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อทุกประเภท ในห้วงเดือน ม.ค. ๖๔ ถึงวันที่  
๓ พ.ค. ๖๔ (ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเลือกฯ) 
     ๑.๑.๔ การแบ่งเฉลี่ยยอดความต้องการทหารกองประจ าการ ภายในวันที่  
๑๐ มี.ค. ๖๔ 
     ๑.๑.๕ การปฐมนิเทศการตรวจเลือกฯ ในห้วงเดือน มี.ค. ๖๔  
     ๑.๑.๖ การจัดตั้ง กอ.ประสานงานการตรวจเลือกฯ ดังนี้ 
       ๑.๑.๖.๑ นรด. จัดตั้ง กอ.ประสานงานฯ ตั้งแต่วันที่  ๒๙ มี.ค. ๖๔  
และให้ปิด กอ.ประสานงานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเลือกฯ ครบทุกพื้นที่ ทภ. ไปแล้ว ๓ วัน 
       ๑.๑.๖.๒ ทภ. จัดตั้ง กอ.ประสานงานฯ ตั้งแต่วันที่  ๒๙ มี .ค. ๖๔  
และให้ปิด กอ.ประสานงานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเลือกฯ ภายในพื้นที่ ทภ. ไปแล้ว ๑ วัน 
 

(ส าเนา) 
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       ๑.๑.๖.๓ มทบ. จัดตั้ง กอ.ประสานงานฯ ตั้งแต่วันที่  ๓๑ มี.ค. ๖๔  
และให้ปิด กอ.ประสานงานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเลือกฯ ภายในพื้นที่ มทบ. ไปแล้ว ๑ วัน 
    ๑.๒ ก าหนดให้ใช้สถานที่การตรวจเลือกฯ ภายในหน่วยทหารเป็นความเร่งด่วน 
ล าดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพ้ืนที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ที่ เหมาะสม มีลักษณะ โปร่ง โล่ง  
และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามใช้สถานที่ที่เป็นห้องปรับอากาศ อีกทั้งก าหนดให้มีมาตรการควบคุม 
คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสฯ อย่างเคร่งครัด     
    ๑.๓ ให้มีหนังสือถึง กห. เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     ๑.๓.๑ ประสาน มท. เพื่อออกประกาศแจ้งให้ทหารกองเกินแก้ไขหมายเรียกฯ 
(แบบ สด.๓๕) ในกรณีที่เขต/อ าเภอ ได้ก าหนดเปลี่ยนวันหรือสถานที่ตรวจเลือกฯ และแจ้งสละสิทธิ์  
ในการยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ  
     ๑.๓.๒ ประสาน สธ. เพ่ื อขอรับการสนับสนุนบุคล ากรทางการแพทย์  
ปฏิบัติหน้าที่ชุดคัดกรองคณะกรรมการตรวจเลือกฯ เจ้าหน้าที่ ทหารกองเกิน รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ  
พร้อมกับเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรอง 
     ๑.๓.๓ แจ้ง ยธ. (ส านักงาน ป.ป.ส.) เพ่ือชะลอการตรวจหาสารเสพติด 
ในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ โดยกระบวนการตรวจหาสารเสพติดนั้น จะเป็นการเพ่ิม 
ความเสี่ยงตอ่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว 
     ๑.๓.๔ ประสานหน่วยตา่ง ๆ  ภายนอก กห. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกประกาศ กห. 
หรือค าสั่ง กห. ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือกฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ 
    ๑.๔ ให้ ทภ. ด ำเนินกำร ดังนี้ 
     ๑.๔.๑ จัดกำรปฐมนิเทศกำรตรวจเลือกฯ ให้แก่คณะกรรมกำรตรวจเลือกฯ 
และเจ้ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     ๑.๔.๒ เสนอรำยละเอียดของงบประมำณกำรตรวจเลือกฯ ควำมต้องกำร
หน้ำกำกอนำมัย เจลล้ำงมือ ถุงมือยำง เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ำกำกป้องกันใบหน้ำ (Face Shield) 
พร้อมสถำนที่จัดส่ง โดยรำยงำนให้ นรด. ทรำบ ภำยในเดือน ม.ค. ๖๔ 
    ๑.๕ ให้ พบ. จัดผู้แทนของหน่วยในการปฐมนิเทศการตรวจเลือกฯ ร่วมกับ ทภ.  
โดยร่วมชี้แจง เน้นย้ า และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติของคณะกรรมการแพทย์ เพ่ือให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
    ๑.๖ ให้ นรด. ด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑.๖.๑ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณการตรวจเลือกฯ และ สป. ต่าง ๆ 
เมื่อได้รับการประสานจาก ทภ. ตามข้อ ๑.๔.๒ ดังนี้   
       ๑.๖.๑.๑ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณการตรวจเลือกฯ  
โดยน าเรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) 
       ๑.๖.๑.๒ เสนอควำมต้องกำรหน้ำกำกอนำมัย เจลล้ำงมือ ถุงมือยำง 
เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ำกำกป้องกันใบหน้ำ (Face Shield) พร้อมสถำนที่จัดส่ง โดยให้รายงาน 
ผ่านสายส่งก าลังบ ารุง (พบ.) เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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     ๑.๖.๒ ก าหนดรายละเอี ยดการตรวจเลื อกฯ  รวมถึ ง ก าหนดรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ 
การตรวจเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
    ๑.๗ ให้ กบ.ทบ. พิจารณาสนับสนุน สป. ต่าง ๆ ตามข้อ ๑.๖.๑.๒ เมื่อได้รับการประสาน
จาก พบ. และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
    ๑.๘ ให้ สปช.ทบ. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ  
    ๑.๙ ให้ นขต.ทบ. สนับสนุนการด าเนินการเมื่อได้รับการประสานจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง  
    ๑.๑๐ หากมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการ ที่ไม่กระทบต่อการตรวจเลือกฯ 
ในภาพรวม ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนนิการไดต้ามความเหมาะสม และรายงานให้ กพ.ทบ. ทราบ
โดยตรง 

   ๒. กพ.ทบ. ได้จัดการประชุมเตรียมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ 
ทหารกองประจ าการ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐  
โดยมี ผอ.สผพ.กพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมฯ รายละเอียดตามอ้างถึง ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ ข้อยุติ 
และมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดตามข้อ ๑ 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๔ และการด าเนินการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ 
ตามข้อ ๑ นั้น ได้ผ่านการพิจารณาโดยผู้แทนหน่วยที่เข้าร่วมการประชุมฯ ตามข้อ ๒ ด้วยความรอบคอบแล้ว 
ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติก าหนดแนวทางการตรวจเลือกฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ และแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและตามความรับผิดชอบต่อไป 
   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรุณาอนุมัติก าหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ               
ทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๔ และการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ตามข้อ ๑ 
    ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ด าเนินการตามความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในข้อ ๑ ต่อไป 
    ๔.๓ ส าเนาให้ สง.ผู้บังคับบัญชา , กรม ฝสธ. และ นขต.ทบ. ที่ เกี่ยวข้องทราบ  
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป     

   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) 

 ๑๕ ม.ค. ๖๔ 
 

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

       เสธ.ทบ. 
    ๑๘ ม.ค. ๖๔ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. พรศกัดิ ์ พูลสวัสดิ ์
         (พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                      ๑๙ ม.ค. ๖๔ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตตแ์กว้แท้ 
         (ณรงค์พนัธ์  จติตแ์กว้แท้) 

         ผบ.ทบ. 
      ๒๐ ม.ค. ๖๔ 

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

              รอง ผบ.ทบ. 
    ๑๙ ม.ค. ๖๔ 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.อ. อัครเดช  ไทรทอง 
                 (อัครเดช  ไทรทอง) 
                         รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                              ๒๑ ม.ค. ๖๔ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 



 
 


