
ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทบ.  (กองการเตรียมพลฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๓๑ โทร.ทบ. ๙๘๑๓๑, ๙๗๑๓๗)    .    
ที ่       กห ๐๔๐๑/๓๖๒๔                           วันที่      ๑๕ ธ.ค. ๖๔                                    .. 
เรื่อง   การเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ (เป็นกรณีพิเศษ) ของทหารกองประจ าการ  

ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ และผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ของ ทบ. 

เรียน  ผบ.ทบ.  

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
                                       
 
         
          
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ส าเนา) 

(ลงชื่อ)  พล.ท. สุรศักดิ์  ฉตัรกุล ณ อยุธยา 
                  (สรุศักดิ์  ฉตัรกุล ณ อยุธยา) 
                    รอง เสธ.ทบ.(๑) 

        ๑๖ ธ.ค. ๖๔ 
 

(ลงชื่อ)  พล.อ. สนัติพงศ ์ ธรรมปิยะ 
         (สนัติพงศ์  ธรรมปิยะ)  

       เสธ.ทบ. 
    ๑๗ ธ.ค. ๖๔ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. เจริญชัย  หนิเธาว ์
         (เจริญชัย  หินเธาว์) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                      ๒๐ ธ.ค. ๖๔ 

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

         ผบ.ทบ. 
      ๒๓ ธ.ค. ๖๔ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. อภินนัท์  ค าเพราะ 
         (อภนิันท ์ ค าเพราะ)  

             รอง ผบ.ทบ. 
   ๒๐ ธ.ค. ๖๔ 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
(ลงชื่อ)  พ.อ. อัครเดช  ไทรทอง 

                 (อัครเดช  ไทรทอง) 
                         รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 

          ๒๔ ธ.ค. ๖๔ 
 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 
 
 



ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทบ.  (กองการเตรียมพลฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๓๑ โทร.ทบ. ๙๘๑๓๑, ๙๗๑๓๗)    .    
ที ่       กห ๐๔๐๑/๓๖๒๔                           วันที่      ๑๕ ธ.ค. ๖๔                                    .. 
เรื่อง   การเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ (เป็นกรณีพิเศษ) ของทหารกองประจ าการ  

ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ และผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ของ ทบ. 

เรียน  ผบ.ทบ.  

อ้างถึง ๑. ค าสั่ง กห. ที่ ๑๓๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค. ๕๕ 
 ๒. หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๒๐๑/๙๒๐ ลง ๒๗ มี.ค. ๖๓ 
 ๓. ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

    พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๑) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาหนังสือ สป. ด่วนมาก ท่ี ต่อ กห ๐๒๐๑/๖๓๘๖ ลง ๗ ธ.ค. ๖๔ 

 ๑. สป. แจ้งให้ทราบว่า รมว.กห. ได้กรุณาอนุมัติหลักการเลื่อนก าหนดเวลาปลด 
ทหารกองประจ าการ (เป็นกรณีพิเศษ) ของทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ และผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ 
ของ ทบ. ที่สมัครใจรับราชการในกองประจ าการต่อเพ่ือทดแทนการเรียกเกณฑ์ คราวละ ๘ เดือน  
หรือ ๑๐ เดือน แล้วแต่กรณี โดยยังคงให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการก าหนดเท่ากับผู้ที่สมัครใจ 
รับราชการต่อเพ่ือทดแทนการเรียกเกณฑ์ ๑ ปี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ เริ่มรับราชการทหารกองประจ าการ  
เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๓ ได้แก่ 
   ๑.๑.๑ ผู้ซึ่งครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ มี.ค. ๖๕ (ใช้สิทธิลดวันรับราชการเหลือ 
๑ ปี ๖ เดือน) และผู้ที่ ทบ. ได้เลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ ตามค าสั่ง กห. ที่อ้างถึง ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
ซึ่งจะครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ มี.ค. ๖๕ ให้เลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ เป็นระยะเวลา ๘ เดือน  
โดยจะครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ พ.ย. ๖๕ 
   ๑.๑.๒ ผู้ซึ่งครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ ก.ย. ๖๕ (รับราชการ ๒ ปี) ให้เลื่อน
ก าหนดเวลาปลดฯ เป็นระยะเวลา ๘ เดือน โดยจะครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๖ 
  ๑.๒ ทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ เริ่มรับราชการทหารกองประจ าการ  
เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๔ ได้แก่ 
   ๑.๒.๑ ผู้ซึ่งครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ ม.ค. ๖๕ (ใช้สิทธิลดวันรับราชการเหลือ 
๖ เดือน) ให้ เลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยจะครบก าหนดเวลาปลดฯ  
ใน ๑ พ.ย. ๖๕ 
   ๑.๒.๒ ผู้ซึ่งครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ ก.ค. ๖๕ (ใช้สิทธิลดวันรับราชการเหลือ 
๑ ปี) ให้เลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยจะครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๖ 
   ๑.๒.๓ ผู้ซึ่งครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ ม.ค. ๖๖ (ใช้สิทธิลดวันรับราชการเหลือ 
๑ ปี ๖ เดือน) ให้เลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยจะครบก าหนดเวลาปลดฯ  
ใน ๑ พ.ย. ๖๖ 
   ๑.๒.๔ ผู้ซึ่งครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ ก.ค. ๖๖ (รับราชการ ๒ ปี) ให้เลื่อน
ก าหนดเวลาปลดฯ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยจะครบก าหนดเวลาปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๗ 

 

 



- ๒ - 
 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ กห. ได้ก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติในการเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหาร 
กองประจ าการต่อเพ่ือทดแทนการเรียกเกณฑ์ โดยทหารกองประจ าการที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
สามารถสมัครใจอยู่รับราชการต่อในกองประจ าการได้คราวละ ๑ ปี รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ 
  ๒.๒ รมว.กห. ได้อนุมัติให้ ทบ. ด าเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID–19) โดยก าหนดการส่งทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ เข้าหน่วย ในวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ 
รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ 
  ๒.๓ นรม. ได้ออกข้อก าหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการและทหารกองเกิน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดของนายอ าเภอซึ่งก าหนดให้เดินทางมารายงานตัว  
ท่ีอ าเภอตามภูมิล าเนาทหาร เพ่ือเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ในวันที่ ๑ และ ๓ พ.ค. ๖๔  
ให้งดการเดินทางเพ่ือรายงานตัวในวันดังกล่าว โดยก าหนดใหม่ให้รายงานตัวเพ่ือเข้ารับราชการทหาร  
กองประจ าการ ในวันที่ ๑ ก.ค. ๖๔ เพ่ือป้องกันและระงับยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ  
(เป็นกรณีพิเศษ) ของทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ และผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ของ ทบ. ที่สมัครใจ
รับราชการในกองประจ าการต่อเพ่ือทดแทนการเรียกเกณฑ์ คราวละ ๘ เดือน หรือ ๑๐ เดือน แล้วแต่กรณี 
โดยยังคงให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการก าหนดเท่ากับผู้ที่สมัครใจรับราชการต่อเพ่ือทดแทน  
การเรียกเกณฑ์ ๑ ปี ตามข้อ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ก าลังพลประเภททหารกองประจ าการ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เป็นไปตามวงรอบก าหนดการปลดฯ ใน ๑ พ.ค. และ ๑ พ.ย. โดยการเลื่อน
ก าหนดเวลาปลดฯ ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจาก รมว.กห. ให้ด าเนินการได้ ดังนั้น จึงเห็นควรรับทราบ
อนุมัติหลักการฯ ตามข้อ ๑ และให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๔. ขอ้เสนอ เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ กรุณารับทราบอนุมัติหลักการเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหารกองประจ าการ  
(เป็นกรณีพิเศษ) ของทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ และผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ของ ทบ. ตามข้อ ๑ 
  ๔.๒ ให้ กพ.ทบ. ด าเนินการตามอนุมัติหลักการฯ ในข้อ ๑ 
  ๔.๓ ส าเนาให้ นขต.ทบ. ที่มีทหารกองประจ าการในอัตราการจัด เพ่ือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔           
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ.  
 
 

                             (ลงชื่อ)  พล.ต. นุกูล  โลห่์ประเสริฐศรีวิเศษ 
                                       (นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ) 

                                        รอง จก.กพ.ทบ. ท าการแทน 
                             จก.กพ.ทบ. 

     


