
(สําเนา)  

 กระดาษเขียนขาว                            ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
 ท่ี  
แบบ สส.๖ 
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร  
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ 
 

ความเรงดวน – ผูรับทราบ 
 

หมู-วัน-เวลา  ๑๔  ก.ย. ๖๓  
            

คําแนะนํา 
 

จาก กพ.ทบ. หมู / คํา 

ถึงผูรับปฏิบัติ ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., สลก.ทบ., สส., 
สสน.บก.ทบ., สบ.ทบ., สห.ทบ., จบ., กง.ทบ., สก.ทบ., ดย.ทบ., 
นรด., สตน.ทบ., สวพ.ทบ., สธน.ทบ., ศซบ.ทบ., กช., สพ.ทบ., 
พธ.ทบ., พบ., ขส.ทบ., กส.ทบ., ยย.ทบ., วศ.ทบ., ยศ.ทบ., ศร., 
ศม., ศป., รร.สธ.ทบ., วทบ., รร.จปร., ศบบ., นสศ., ศสพ., 
พล.ปตอ., ขกท., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, สง.ปรมน.ทบ.,  
กพ.ทบ. (กองธุรการฯ) 

ประเภทเอกสาร 
ท่ีของผูใหขาว ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๑๗๕ 

ผูรับทราบ   

 

๑. อางถึง  
๑.๑ หนังสือ ยก.ทบ. ลับ ดวนมาก ท่ี กห ๐๔๐๓/๒๐๗ ลง ๒๗ ก.พ. ๖๓ 
๑.๒ หนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ท่ี กห ๐๔๐๑/๓๔๑๗ ลง ๘ พ.ย. ๔๘ 
๑.๓ หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๖๕๒ ลง ๒๙ ส.ค. ๕๖ 

 ๒. ตามท่ี ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการของ ทบ. รอบท่ี ๕ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ รายละเอียดตามอางถึง ๑.๑ และ ยก.ทบ. ไดจัดทําราง
กรอบอัตราฯ ตามท่ีหนวยเสนอซ่ึงไดผานการพิจารณาความถูกตอง เหมาะสมจากท่ีประชุม เม่ือวันพุธท่ี ๒ ก.ย. ๖๓ เวลา 
๑๓๓๐ ณ หองประชุม ศปก.ทบ. อาคาร ๑ ชั้น ๕ แลวนั้น  
  ๒.๑ เพ่ือใหการเตรียมการจางพนักงานราชการของ ทบ. เปนไปดวยความเรียบรอย เปนรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกับแนวทางท่ี ทบ. กําหนด ตามอางถึง ๑.๒ และ ๑.๓ จึงขอใหหนวยดําเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ การตอสัญญาจางพนักงานราชการของ ทบ. ให นขต.ทบ. เรงรัดรวบรวมรายชื่อพนักงาน
ราชการของหนวยรองท่ีจะตอสัญญาจางตามแบบฟอรมท่ี ทบ. กําหนด ในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 
พรอมท้ังเอกสารหลักฐาน อาทิ คําสั่งจางครั้งแรก คําสั่งเงินเดือนลาสุด ผลการประเมินการปฏิบัติงาน สงให กพ.ทบ. 
ภายใน ๑๘ ก.ย. ๖๓ โดยผูท่ีไดรับการพิจารณาใหตอสัญญาจาง จะตองมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดตอกันในปที่จะตอสัญญาจาง (หรือผลการประเมินครั้งลาสุดกรณีจางไมครบ ๑ ป) ไมต่ํากวา
ระดับดี สําหรับกรณีท่ีหนวยไมมีความประสงคจะตอสัญญาจางพนักงานราชการรายใดขอใหระบุรายชื่อพรอมตําแหนง ให 
กพ.ทบ. ทราบดวย    
    

หนา   ๑   ใน   ๓   หนา 
อางถึงขาว ช่ือผูเขียนขาว หนวย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร    
จัด ไม    

สําหรับพ
นักงาน 

รับ
เม่ือ 

วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
ส่ือสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

สงเสร็จ วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
ส่ือสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

 

รับรองวาเปนขาวราชการ 
 

 

 

  



 

 กระดาษเขียนขาว                            ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
 ท่ี  
แบบ สส.๖ 
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร  
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ 
 

ความเรงดวน – ผูรับทราบ 
 

หมู-วัน-เวลา       
            

คําแนะนํา 
 

จาก  หมู / คํา 

ถึงผูรับปฏิบัติ  
ประเภทเอกสาร 
ท่ีของผูใหขาว ท่ี กห  

ผูรับทราบ   

 

   ๒.๑.๒ การรายงานการสูญเสียและการขอความเห็นชอบการจางทดแทนการสูญเสีย ให นขต.ทบ. 
รวบรวมขอมูลและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูท่ีสูญเสียและสถานภาพพนักงานราชการของหนวยรองตามแบบฟอรมท่ี ทบ. 
กําหนด ในรปูแบบโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel พรอมท้ังเอกสารหลักฐาน อาทิ คําสั่งใหออก ลาออก หรือใบมรณบัตร 
สงให กพ.ทบ. ภายใน ต.ค. ๖๓ ท้ังนี้ กพ.ทบ. จะไมพิจารณาดําเนินการใหความเห็นชอบทดแทนการสูญเสียพนักงาน
ราชการใหแกหนวยท่ีไมมีการรายงานผลการจางพนักงานราชการและบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศทรัพยาการบุคคล 
DPIS ๕.๐ 
   ๒.๑.๓ การรายงานการจางพนักงานราชการใหม ให นขต.ทบ. รวบรวมความตองการการจาง
พนักงานราชการตามความจําเปนของหนวยรอง โดยจัดทําบัญชีความตองการและสถานภาพพนักงานราชการของหนวย 
ตามแบบฟอรมท่ี ทบ. กําหนด ในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจาง
พนักงานราชการเพ่ิมเติมโดยคํานึงถึง ภารกิจ ความขาดแคลนกําลังพล ปริมาณงาน และความสําคัญของตําแหนงหนาท่ี
ตามลําดับ สงให กพ.ทบ. ภายใน พ.ย. ๖๓ ท้ังนี้ สถานภาพการบรรจุลูกจางประจํารวมกับพนักงานราชการตองไมเกิน
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของ ทบ.  
   ๒.๑.๔ การรายงานผลการจางพนักงานราชการ ใหหนวยดําเนินการสงสําเนาคําสั่งจางพนักงาน
ราชการให กพ.ทบ. ในโอกาสแรก เพ่ือตรวจสอบการจางพนักงานราชการ พรอมท้ังบันทึกขอมูลท้ังในสวนของพนักงาน
ราชการท่ีสูญเสียและท่ีจางใหมทดแทนลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS 5.0 ดวย  
  ๒.๒ ขอเนนย้ํา  
   ๒.๒.๑ การใชคุณวุฒิ ในการบรรจุและการกําหนดคาตอบแทนแรกบรรจุให เปนไปตาม
หลักเกณฑท่ี ทบ. กําหนด โดยใหใชเกณฑคุณวุฒิตํ่าสุดของบัญชีคาตอบแทน มิใช คุณวุฒิสูงสุดของบุคคลท่ีผานการ
คัดเลือก  
   ๒.๒.๒  หากหนวยมีความจําเปนจะบรรจุกําลังพลโดยใชคุณวุฒิสูงกวา กพ.ทบ. กําหนดไว (แต
เปนคุณวุฒิท่ีสามารถบรรจุไดตามประกาศ คพร.) ใหหารือไปยัง กพ.ทบ. เพ่ือขอความเห็นชอบเปนกรณีไป พรอมระบุ
เหตุผลความจําเปนโดยละเอียด โดยใหดําเนินการและไดรับความเห็นชอบกอนการออกประกาศรับสมัครสอบ  
 

หนา   ๒   ใน   ๓   หนา 
อางถึงขาว ช่ือผูเขียนขาว หนวย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร    
จัด ไม    

สําหรับพ
นักงาน 

รับ
เม่ือ 

วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
ส่ือสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

สงเสร็จ วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
ส่ือสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

 

 
  



 

 กระดาษเขียนขาว                            ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
 ท่ี  
แบบ สส.๖ 
สําหรับเจาหนาท่ีศูนยการสื่อสาร  
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ 
 

ความเรงดวน – ผูรับทราบ 
 

หมู-วัน-เวลา       
            

คําแนะนํา 
 

จาก  หมู / คํา 

ถึงผูรับปฏิบัติ  
ประเภทเอกสาร 
ท่ีของผูใหขาว ท่ี กห  

ผูรับทราบ   

 
   ๒.๒.๓ กรณีหนวยไดดําเนินการจางและกําหนดคาตอบแทนไมสอดคลองกับคุณวุฒิในการบรรจุ
พนักงานราชการ ใหดําเนินการปรับแกใหถูกตอง พรอมท้ังดําเนินการดานงบประมาณ/การเงินใหสอดคลองกับคําสั่ง
ดังกลาวดวย 
   ๒.๒.๔ การรายงานสถานภาพกําลังพล ขอใหหนวยตรวจสอบและดําเนินการปรับแกใหตรงกับ
ความเปนจริง ท้ังนี้ หากตรวจพบความผิดพลาดของการรายงานสถานภาพขอมูลพนักงานราชการ กพ.ทบ. จะพิจารณาไม
ทดแทนพนักงานราชการทดแทนการสูญเสียใหหนวยจนกวาจะดําเนินการแกไขขอมูลใหแลวเสร็จ   
  ๓. หนวยสามารถ Download แบบฟอรมการขอตอสัญญาจางพนักงานราชการ แบบฟอรมการขอจาง
พนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย แบบฟอรมสถานภาพพนักงานราชการประกอบการขอทดแทนการสูญเสีย และ
แบบฟอรมการเสนอขอจางพนักงานใหม ไดท่ีเว็บไซต https://dop.rta.mi.th/0401.3.1/index.php/dv/pmd02/gvm  
หัวขอ แบบฟอรมของพนักงานราชการตามท่ี ทบ. กําหนด ท้ังนี้หากหนวยมีขอสงสัย หรือตองการประสานรายละเอียด
เพ่ิมเติม สามารถประสานไดท่ี กองจัดการ สพบ.กพ.ทบ. (พ.ท.หญิง วาสนา  เทศทองลา  หน.กพ.ทบ. หมายเลขโทรศัพท 
ทบ. ๙๗๑๐๐ หรือหมายเลขโทรศัพท ทศท. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐)  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา   ๓   ใน   ๓   หนา 
อางถึงขาว ช่ือผูเขียนขาว หนวย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร พ.ท.หญิง วาสนา   เทศทองลา        กพ.ทบ. ๐ - ๒๒๙๗ - ๗๑๐๐ 
จัด                                หน.กพ.ทบ.   

สําหรับพ
นักงาน 

รับ
เม่ือ 

วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
ส่ือสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

สงเสร็จ วันท่ี เวลา ระบบ 
เครื่อง 
ส่ือสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

 

รับรองวาเปนขาวราชการ 
 

 

พ.อ. จิรวุฒิ  ตันชัชวาล 
      (จิรวุฒิ  ตันชัชวาล) 

ผอ.กอง กพ.ทบ. 
นายทหารอนุมัติขาว 

 

 

https://dop.rta.mi.th/0401.3.1/index.php/dv/pmd02/gvm%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%97%E0%B8%9A.%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94
https://dop.rta.mi.th/0401.3.1/index.php/dv/pmd02/gvm%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%97%E0%B8%9A.%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94


( ตัวอยาง ) 

บัญชีการเสนอขอตอสัญญาจางพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ ............... 

ของหนวย ............................................... ข้ึนการบังคบับัญชากับ ............................................ 

ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุมงาน ตําแหนง/สังกัด คุณวุฒิ/อัตราคาตอบแทน 
(แรกบรรจุ)  

อัตราคาตอบแทน 
(ณ วันรายงาน) 

วันท่ีครบสัญญา ผลการประเมิน 
(คาเฉลี่ย ๒ ครั้ง) 

หมายเหตุ 

1 นาย ………………………………… บริการ พนักงานธุรการ กพ.ทบ. ม.6/8,300 9,900 30 ก.ย. 67 93.93  

         

         

         
 

             ตรวจถูกตอง 

              .................................................................................... 

                ( ........................................................................... ) 

                    ผบ.หนวย หรือ นายทหารกําลังพลของหนวย 
 

 

 

 

 



 
( ตัวอยาง ) 

บัญชีการเสนอขอจางทดแทนการสูญเสีย ประจําปงบประมาณ ............... 

ของหนวย ............................................... ข้ึนการบังคบับัญชากับ ............................................ 

ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุมงาน ตําแหนง/สังกัด คุณวุฒิ/อัตราคาตอบแทน 
(ณ วันรายงาน)  

ประเภทของ
การสูญเสีย 

วัน เดือน ป 
ท่ีสูญเสีย 

ตําแหนงขอบรรจุ
ทดแทน/สังกัด 

หมายเหตุ 

1 นาย ………………………………… บริการ พนักงานธุรการ กพ.ทบ. ม.6/9,900 เสียชีวิต 30 ก.ย. 63 พนักงานธุรการ กพ.ทบ.  

         

         

         
 

             ตรวจถูกตอง 

              .................................................................................... 

                ( ........................................................................... ) 

                    ผบ.หนวย หรอื นายทหารกําลังพลของหนวย 
 

 

 

 

 



 ( ตัวอยาง ) 

สถานภาพพนักงานราชการประกอบการขอทดแทนการสูญเสีย 

ของหนวย ............................................... ข้ึนการบังคบับัญชากับ ............................................ 

ลําดับ หนวย/ชื่อตําแหนง กลุมงาน 
อัตราคาตอบแทน 
(ณ วันรายงาน) 

วันท่ีครบสัญญา 

สถานภาพพนักงานราชการ/ลูกจางประจํา 
(ณ ก.ย. 63) 

หมายเหตุ กรอบอัตรา
พนักงานราชการ 

บรรจุจริง  

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ วาง 

 กพ.ทบ.         

1 1. พนักงานบริการ บริการ 9,340 30 ก.ย. 67 7 2 3 2  

2 2. พนักงานธุรการ บริการ 9,450 30 ก.ย. 67 3 - 2 1  

3 
3. พนักงานรวบรวมและ
เตรียมขอมูล 

เทคนิค 10,600 30 ก.ย. 67 11 4 5 2 
 

4 4. พนักงานเขียนโปรแกรม เทคนิค 10,450 30 ก.ย. 67 6 1 3 2  

5 5. พนักงานการเงินและบัญชี บริการ 11,640 30 ก.ย. 67 2 - 2 -  

6 6. ชางประณีตศิลป เทคนิค 10,650 30 ก.ย. 67 1 - - 1  

7 7. พนักงานคอมพิวเตอร เทคนิค 10,730 30 ก.ย. 67 5 2 3 -  

 รวม    35 9 18 8  

          ตรวจถูกตอง 

           .................................................................................... 

             ( ........................................................................... ) 



                 ผบ.หนวย หรือ นายทหารกําลังพลของหนวย 
( ตัวอยาง ) 

บัญชีการเสนอขอจางพนักงานราชการใหม ประจําปงบประมาณ ............... 

ของหนวย ............................................... ข้ึนการบังคบับัญชากับ ............................................ 

ลําดับ ตําแหนง/สังกัด กลุมงาน คุณวุฒิ 
  

อัตราคาตอบแทน 
 

เหตุผลความจําเปน หมายเหตุ 

1 พนักงานบริการ กพ.ทบ. บริการ ม.6 8,300 เนื่องจากหนวยขาดแคลนพนักงานบริการสนับสนุนการใหบริการ
จัดทําความสะอาดสถานท่ีราชการ หองเก็บวัสดุอุปกรณ และ
ดูแลความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 

 

       

       

       
 

             ตรวจถูกตอง 

              .................................................................................... 

                ( ........................................................................... ) 

                    ผบ.หนวย หรือ นายทหารกําลังพลของหนวย 
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