
                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       กพ.ทบ.         (กองจดัการฯ  โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔, ๙๗๑๒๔)  
ที ่     กห ๐๔๐๑/                             วันที่           ต.ค. ๖๔  
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ เพ่ือบรรจเุข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  

เรียน ผบ.ทบ. (ผา่น ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 

อ้างถงึ ๑. ค าสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓๘/๖๔ ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๔ 
 ๒. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน การบรรจกุลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย. ๒๘ 
 ๔. ค าสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๓๓/๕๗ ลง ๒๘ ต.ค. ๕๗ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย   ๑. แนวทางการสอบคดัเลือกพนักงานราชการ เข้ารบัราชการเป็นนายทหารประทวน 
    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕   
   ๒. แนวทางการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารบัราชการ 
    เป็นนายทหารประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

    ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติแนวทางการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ  บรรจุเข้ารับราชการเป็น
นายทหารประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือให้การสอบคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพ ได้บุคคลที่มีความรู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับราชการ  โดยมีแนวทางการสอบ
คัดเลือกพนักงานราชการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
     ๑.๑ ให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณการบรรจุ (โควตา) ด าเนินการสอบคัดเลือกฯ ส าหรับ
คุณสมบัติในการรับสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กห. และ ทบ. โดยด าเนินการในลักษณะ
เดียวกับการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องเป็นพนักงาน
ราชการสังกัด ทบ. และมีเวลาการปฏิบัติงานใน ทบ. ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
     ๑.๒ ห้วงอายุผู้สมัครสอบก าหนดไม่เกิน ๓๕ ปี โดยผู้สมัครสอบท่ีมีอายุไม่เกิน ๓๐ ป ี
ต้องปฏิบัติงานใน ทบ. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ส าหรับผู้สมัครสอบอายุระหว่าง ๓๑ - ๓๕ ปี ต้องปฏิบัติงานใน ทบ. 
อย่างน้อย ๔ ปี ในต าแหน่งเดียวกับที่เปิดรับสมัคร 

    ๒. ข้อเท็จจริง 
   ๒.๑ นโยบายจัดหา และบรรจุก าลังพล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ก าหนดโควตา
การบรรจุพนักงานราชการเป็นนายทหารประทวน จ านวน ๔๐ อัตรา รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ ซึ่ง ทบ.      
ได้ก าหนดให้ด าเนินการในโควตาดังกล่าว เป็นปีงบประมาณแรก 
   ๒.๒ ระเบียบ กห. ตามอ้างถึง ๒ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มีประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวข้อง
ในการบรรจุเข้ารับราชการ อาทิ คุณสมบัติของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ, อายุของผู้สมัครเข้ารับราชการ
บรรจุในแต่ละชั้นยศ เช่น ส.ต. ก าหนดอายุไม่เกิน ๓๐ ปี, ชั้นยศ จ.ส.ต. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เว้นแต่ผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในวิทยาการพิเศษ ซึ่งทางราชการต้องการ อายุเกินกว่าที่ก าหนดได้)  และเอกสาร
หลักฐานประกอบการบรรจุ เป็นต้น 
 
                                                                          /๒.๓ ตามอ้างถึง… 
 
 

- ส าเนาคูฉ่บบั - 



 
- ๒ - 

 
   ๒.๓ ตามอ้างถึง ๓ ทบ. ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. โดย
ก าหนดให้หน่วยที่ได้รบังบประมาณก าลังพล (โควตา) ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกอย่างน้อย ๓ นาย เพ่ือรับผิดชอบในการออกปัญหาสอบ ด าเนินการสอบ ตรวจผล
การสอบ จนถึงประกาศผลการสอบ รวมทั้งได้ก าหนดรายละเอียดในการด าเนินการที่ส าคัญ อาทิ เกณฑ์
ขนาดของร่างกาย, คะแนนเพิ่มพิเศษ เป็นต้น 
   ๒.๔ การด าเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ และปีที่ผ่านมา กพ.ทบ. ได้เน้นย้ าการด าเนินการให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของ กห. และ ทบ. ตามข้อ 
๒.๒ และ ๒.๓ รวมทั้งหลักเกณฑ์และอนุมัติหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยด าเนินการเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
   ๒.๕ คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุก าลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. ตามอ้างถึง ๔    
ได้จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรต าแหน่งบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม 
กพ.ทบ.(๑) โดยมี รอง เสธ.ทบ.(๑)  เป็นประธาน ผลการประชุม ได้พิจารณาจัดสรรต าแหนง่โควตาบรรจุ
พนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จ านวน ๔๐ อัตรา ให้กับหน่วยต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
แต่เนื่องด้วยโควตาพนักงานราชการ เข้าเป็นนายทหารประทวน เป็นโควตาก าลังพลที่ก าหนดขึ้นใหม่ ยังไม่มี
แนวทางการด าเนินการ จึงให้ กพ.ทบ. พิจารณาก าหนดแนวทางการรับสมัคร สอบคัดเลือก และบรรจุ
เข้ารับราชการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้เทียบเคียงกับการสอบคัดเลือกบุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  
  ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า นโยบายจัดหา และบรรจุก าลังพลของ ทบ. ได้ก าหนดโควตา
การบรรจพุนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพ่ือมุ่งหมายให้พนักงานราชการ สังกัด ทบ. 
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งงานของ ทบ. และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีโอกาส
บรรจุเข้ารับราชการ โดยจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของงาน รวมถึงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับ          
บุคคลที่ร่วมปฏิบัติงานให้กับ ทบ. ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเนื่องด้วยโควตาบรรจุพนักงานราชการ      
เป็นนายทหารประทวน เป็นการด าเนินการปีงบประมาณแรก ยังไม่มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน                
จึงเห็นควรอนุมัติแนวทางการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน    
ตามข้อ ๑ เพ่ือให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือและปฏิบัติต่อไป 
  ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
   ๔.๑ อนุมัติแนวทางการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ บรรจุเข้ารับราชการเป็น
นายทหารประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑  
 
 
 
 
 
                                                                                                       /๔.๒ ให้หน่วย... 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
   ๔.๒ ให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ/หรือหน่วยที่ได้รับโควตาบรรจุ
พนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ด าเนินการตามอนุมัติในข้อ ๔.๑ 

   จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔       
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑) อนุมัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลง    
๒๖ มี.ค. ๖๓ 
      
           
                    (ลงชื่อ) พล.ต. นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ 
          (นุกูล   โลห์่ประเสริฐ) 
                        รอง จก.กพ.ทบ. ท าการแทน 
                 จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 
       - เหน็ควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในข้อ 4 
                                                      
    (ลงชื่อ) พล.ท. สรุศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
                (สรุศักดิ ์ ฉตัรกุล ณ อยธุยา) 
                       รอง เสธ.ทบ.(1) 
                          1 พ.ย. 64 
 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ 4 
               รบัค าสัง่ ผบ.ทบ. 
 
  (ลงชือ่) พล.อ. เจรญิชัย  หินเธาว ์
              (เจรญิชัย  หนิเธาว์)  
                 ผช.ผบ.ทบ.(1) 
                   1 พ.ย. 64 

ส าเนาถูกต้อง 

   (ลงชื่อ) พ.อ. รณณรงค ์ จันทินมาธร 
               (รณณรงค์  จนัทินมาธร) 
      นายทหารปฏิบัตกิารประจ า สลก.ทบ. 
                 ช่วยราชการ กพ.ทบ. 
                     12 พ.ย. 64 



แนวทางการสอบคัดเลอืกพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 เพ่ือให้การด าเนินการบรรจุพนักงานราชการเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ในการคัดสรร  ก าลัง
พล โดยใช้หลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกโอกาส ให้สามารถคัดสรรพนักงานราชการที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการของทาง
ราชการได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถด าเนินการบรรจุได้เสร็จสิ้น       ทัน
ตามระยะเวลาที่ ทบ. ก าหนด จึงขอให้หน่วยด าเนินการดังนี้. - 
 ๑. หลักเกณฑ์การบรรจุและการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ 
  การบรรจุพนักงานราชการเข้ารับราชการใน ทบ. ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. และการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
  ๑.๑ ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.  
๒๕๒๙ 
   ๑.๒ ระเบียบ กห. ว่าด้วยการก าหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็น
นายทหารสัญญาบัตรประจ าการ นายทหารประทวนประจ าการ หรือพลทหารประจ าการ  (พล
อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๗      
   ๑.๓ หนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย. ๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคล เข้ารับราชการใน ทบ. และหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๖๘๙ ลง ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง        
ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. 
  ๑.๔ หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๐๙๔ ลง ๙ ต.ค. ๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ
แนวทาง การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ฝึกวิชาทหารและการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๕ ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ เรื่อง การมอบอ านาจสั่งการในนาม     
ผบ.ทบ. 
  ๑.๖ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหน่งข้าราชการ
กลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒   
  ๑.๗ ค าสั่ง กห. ที่ ๒๒๗/๒๕๕๖ ลง ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองทัพบก 
  ๑.๘ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๖๗ ลง ๑๐ ม.ค. ๖๒ เรื่อง ขออนุมัติก าหนดห้วงการ
บรรจุก าลังพล และก าหนดการฝึกทบทวนวิชาทหาร และพัฒนาศักยภาพนายทหารประทวนประเภท
ทหารกองหนุนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
  ๑.๙ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย ทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๒๗ และหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 
๐๔๐๑/๓๑๙ ลง ๒๕ ก.พ. ๒๘ เรื่อง นโยบายการบรรจุทหารหญิงของ ทบ. 
  ๑.๑๐ ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๓๘/๖๔ ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เรื่อง นโยบายจัดหา และบรรจุ
ก าลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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 ๑.๑๑ หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๕ ลง ๓๑ มี.ค. ๖๓ เรื่อง ขออนุมัติ
ก าหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ และ
การด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 ๑.๑๒ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๘๕ ลง ๙ พ.ย. ๖๓ เรื่อง ขออนุมัติแนวทาง   การ
ตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการ และปรับปรุงเอกสารหลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการ 
 ๑.๑๓ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๘๕๓ ลง ๑๗ มิ.ย. ๖๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเพ่ิมคะแนนสอบเข้ารับราชการใน ทบ. 
 ๑.๑๔ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๘๕๓ ลง ๑๗ มิ.ย. ๖๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเพ่ิมคะแนนสอบเข้ารับราชการใน ทบ. 
 ๒. คุณสมบัติ ข้อบังคับ ข้อจ ากัด และการด าเนินการคัดเลือก 
      การด าเนินการคัดเลือกพนักงานราชการเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. ให้ใช้วิธีการ
สอบคัดเลือก โดยให้ นขต.ทบ. หรือหน่วยที่ได้รับงบประมาณการก าลังพล (ระดับ กองพลหรือเทียบเท่า 
ขึ้นไป) เป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการสอบเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
สามารถมอบให้หน่วยรองด าเนินการสอบเองได้ กรณีที่หน่วยรองอยู่ห่างไกล ทั้งในกรณีด าเนินการ
คัดเลือกตัวบุคคล และด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบรรจุให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อน
รายงานขออนุมัติตัวบุคคลตามสายการบังคับบัญชาไปยัง  ผบ.นขต.ทบ. ระดับ พล.ท. หรือ พล.ต. ที่มี
อ านาจอนุมัติ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลจาก ทบ. แล้ว จึงส่งมอบก าลังพลให้หน่วยรอง ทุกระดับ 
ตามต าแหน่งและจ านวนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาจาก ทบ. โดยด าเนินการดังนี้. - 
  ๒.๑ ให้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตามต าแหน่งที่ ทบ . ก าหนดไม่น้อยกว่า            
๓ สัปดาห์ โดยประกาศรับสมัครจากพนักงานราชการที่ปฏิบัติใน ทบ. ส าหรับอายุของผู้สมัครสอบ
ก าหนดให้มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับตามปี พ.ศ. โดยผู้สมัครสอบที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ต้อง
ปฏิบัติงานใน ทบ. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ส าหรับผู้สมัครสอบอายุระหว่าง ๓๑ - ๓๕ ปี ต้องปฏิบัติงาน      
ใน ทบ. มาแล้ว อย่างน้อย ๔ ปี ในต าแหน่งเดียวกับที่เปิดรับสมัคร ทั้งน้ี ขอให้หน่วยส่งร่างประกาศ
รับสมัครให้ ทบ. ทราบ ก่อนประกาศ อย่างน้อย ๑๕ วัน 
  ๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน โดยพิจารณาแต่งตั้งจาก
นายทหารสัญญาบัตรของหน่วยที่ด าเนินการสอบ (ระดับ กองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป) ร่วมกับผู้แทน
หน่วยรองที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามจ านวนที่เหมาะสม เพ่ือด าเนินการสอบคัดเลือก 
  ๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้หน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการสอบ
คัดเลือก ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กห . และ ทบ. ก าหนด
ก่อน และตรวจสอบคุณวุฒิให้ตรงตามต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หลังจากนั้นหากพบว่าคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กห. และ ทบ. ก าหนด หรือคุณวุฒิไม่ตรงตามต าแหน่งที่  ทบ. 
ประกาศ จะสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครสอบในภายหลังได้  
  ๒.๔ การตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครสอบเข้ารับราชการใน ทบ. และก าหนดรูปแบบ
ของเอกสารการรายงานผลการตรวจสอบทัศนคติบุคคลในการสอบคัดเลือก หรือบรรจุเข้ารับราชการใน 
ทบ. ขอให้หน่วยด าเนินการตามแนวทางที่ ทบ. ก าหนด โดยให้บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในขั้นตอน
การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการด าเนินการของหน่วย ซึ่ง กพ .ทบ. ได้แจ้งให้ทุก 
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หน่วยยึดถือและปฏิบัติแล้ว (ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๘๕ ลง ๙ พ.ย. ๖๓) และแนบผล
การตรวจสอบทัศนคติประกอบการรายงานขออนุมัติบรรจุด้วย   
  ๒.๕  การด าเนินการสอบคัดเลือกในแต่ละต าแหน่ง ให้คัดไว้จ านวน ๕ เท่าของจ านวน
โควตาที่ได้รับการแบ่งมอบจาก ทบ. และพิจารณาบรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงก่อนผู้ที่สอบ
คัดเลือกได้คะแนนต่ ากว่า เรียงตามล าดับ ส าหรับการเพ่ิมคะแนนพิเศษให้ด าเนินการตามอนุมัติหลักการ
ในข้อ ๑.๑๔ 
  ๒.๖ เมื ่อคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการ
ด าเนินการต่อผู้บังคับหน่วย เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งที่เป็นตัวจริงและตัวอะไหล่ 
โดยก าหนดให้บัญชีมีอายุ  ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่ต้องไม่เ กิน
ปีงบประมาณที่ด าเนินการสอบคัดเลือก หรือตามระยะเวลาที่หน่วยก าหนด แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี และ
ไม่เกินปีงบประมาณที่ด าเนินการสอบคัดเลือก   
  ๒.๗ ให้หน่วยระดับ นขต.ทบ. และ/หรือหน่วยระดับ กองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็น
ผู้ด าเนินการด้านเอกสารประกอบการบรรจุเท่านั้น เนื่องจากการส่งมอบให้หน่วยรองทุกระดับด าเนินการ
เองท าให้เกิดความล่าช้า และบรรจุไม่ทันตามห้วงเวลาที่ ทบ. ก าหนด 
  ๒.๘ ต าแหน่ง พลขับรถ ให้รับบรรจุเฉพาะทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๒ ปี
บริบูรณ์คุณวุฒิส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เป็นอย่างต่ า กับมีความรู้ด้านซ่อม
เครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย (อนุมัติ ผบ.ทบ. ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๗๐ ลง ๑๖ มิ.ย. ๔๖) 
  ๒.๙ งดรับบรรจุบุคคลชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร
กองประจ าการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  ๒.๑๐ ส าหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้ง
ข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้ง
ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ . ได้ในภายหลัง 
ดังนั้น ทบ. จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุ
ในภายหลังได้ จึงขอให้หน่วยปิดประกาศให้ผู้สมัครทุกคนได้รับทราบโดยชัดเจน พร้อมกับให้
เจ้าหน้าที่รับสมัครแจ้งให้ผู้สมัครกรอกข้อความตามความเป็นจริงในใบสมัครให้ชัดเจน  และ
ด าเนินการตรวจสอบในชั้นต้นก่อน     
  ๒.๑๑ การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการ (สด.๘) ขอให้หน่วย
ด าเนินการตามที่ กห. ประกาศ ซึ่ง กพ.ทบ. ได้แจ้งให้ทุกหน่วยปฏิบัติแล้ว (ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 
๐๔๐๑/๑๒๙๕ ลง ๒๐ ก.ค. ๔๒ และหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๓๑ ลง ๒๙ ก.ค. ๔๒ และหนังสือ 
กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๐๙๕๐ ลง ๑ ส.ค. ๔๕) และแนบผลการตรวจสอบประกอบการรายงาน
ขออนุมัติบรรจุด้วย 
  ๒.๑๒ การบรรจุพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้น
สัญญาบัตรในหน่วย อจย. ให้บรรจุลงต าแหน่งหลักได้โดยไม่ต้องบรรจุในต าแหน่งประจ า มทบ. หรือ
ประจ าเหล่าก่อน 
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 ๓. การบรรจุทหารหญิง  
  ให้หน่วยสามารถบรรจุนายทหารประทวนหญิงได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กห. และ ทบ. 
ก าหนด โดยให้บรรจุได้เฉพาะต าแหน่งที่มีความจ าเป็น และเฉพาะหน้าที่ตามหมายเลข ชกท. ที่ ทบ. 
ก าหนดเท่านั้น อีกทั้งต้องไม่เกินปริมาณการบรรจุทหารหญิง ที่ ทบ. ก าหนด ตามข้อ ๑.๙ และ
ตามข้อ ๑.๑๐ โดยหน่วยต้องท าความตกลงกับ กพ.ทบ. ก่อนทุกครั้ง 
 ๔. ห้วงระยะเวลาการด าเนินการ 
   เมื่อหน่วยด าเนินการคัดเลือกบุคคลและพิจารณาต าแหน่งบรรจุเรียบร้อยแล้ว ให้
รวบรวมหลักฐานบรรจุให้ครบถ้วนถูกต้อง ให้หน่วยด าเนินการบรรจุต้ังแต่ ต.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๕ และให้
ระงับการบรรจุในห้วงเดือน ส.ค. – ก.ย. ๖๕ ยกเว้นการบรรจุตามนโยบายเร่งด่วนของ ทบ. และการ
เสริมสร้างความพร้อมรบด้านก าลังพล หากหน่วยไม่สามารถด าเนินการได้ทันขอให้ประสานขอผ่อนผัน
การด าเนินการไปยัง กพ.ทบ. พร้อมกับชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย ซึ่งหากหน่วยใดไม่รายงานให้ทราบ    
กพ.ทบ. จะไม่พจิารณางบประมาณทดแทนการสูญเสียให้กับหน่วย ทั้งนี้ การอนุมัติตัวบุคคลในการบรรจุ
ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรอยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผบ.นขต.ทบ. ชั้นยศ พล.ต. ขึ้นไป 
เป็นผู้อนุมัติ ตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ เรื่อง การมอบอ านาจสั่งการในนาม   
ผบ.ทบ. และการออกค าสั่งบรรจุให้ ผบ.หน่วย ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามข้อบังคับ กห.   
ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นผู้ลงนาม 
ส าหรับการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุว่าจะได้รับเงินเดือน ระดับ/ชั้นใด ให้ด าเนินการตามค าสั่ง กห. ที่ 
๒๒๗/๒๕๕๖ ลง ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
กองทัพบก โดยให้เสนอ เหล่าสายวิทยาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตาม ขั้นตอน
การบรรจุฯ ต่อไป  
 ๕. การระงับ และยกเลิกการบรรจุ 
  ๕.๑ การระงับการบรรจุ หมายถึง การปฏิบัติในกรณีที่หน่วยด าเนินกรรมวิธีการสอบ และ
ได้เสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือขออนมุัตติวับุคคลบรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจให้บรรจุเข้ารับราชการ 
  ๕.๒ การยกเลิกการบรรจุ หมายถึง การปฏิบัติในกรณีที่การด าเนินกรรมวิธีในการบรรจุ
เรียบร้อยและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้บรรจุเข้ารับราชการแล้ว 
  ๕.๓ ขั้นตอนการด าเนินการ ให้หน่วยจัดท ารายงานพร้อมชี้แจงเหตุผลและแนบ
เอกสารรายงานผลการสอบสวนตามแต่ละกรณี (ขอระงับหรือขอยกเลิกการบรรจุ) เสนอตามสายการ
บังคับบัญชาถึง ผบ.หน่วย ที่ได้รับมอบอ านาจในการอนุมัติให้บรรจุ (ส าหรับการขอยกเลิกการบรรจุต้อง
เสนอเรื่องถึงระดับ ผบ.นขต.ทบ.) ทั้งนี้ ให้ระบุเพ่ิมเติมด้วยว่าต้องการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล/ขอบรรจุ
ทดแทนด้วยหรือไม่ไปพร้อมกับเอกสารดังกล่าวด้วย  
  ๕.๔ ห้วงเวลาสิ้นสุดการด าเนินการ กรณีการระงับการบรรจุต้องด าเนินการจนถึงขั้นได้รับ
อนุมัติให้ระงับไม่เกิน ๒๙ ก.ค. ๖๕ และส าหรับกรณีการยกเลิกการบรรจุ ให้เสนอเรื่องภายใน       ส.ค. 
๖๕ และได้รับอนุมัติให้ยกเลิกไม่เกิน ๓๐ ก.ย. ๖๕ 
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 ๖. การบรรจุบุคคลอะไหล่ ส าหรับกรณีการบรรจุบุคคลอะไหล่แทนบุคคลที่สอบได้เป็นตัว
จริงแล้วสละสิทธิ์ หรือต าแหน่งซึ่งว่างจากการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดก าลังพล หากหน่วยจะ
พิจารณาบรรจุบุคคลอะไหล่ที่ได้ขึ้นบัญชีจากการสอบคัดเลือก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอให้พิจารณา
บรรจุบุคคลอะไหล่ที่มี ชกท. และหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งที่สูญเสียเท่านั้น หากหน่วยมีความประสงค์
เปลี่ยนต าแหน่ง ขอให้ท าความตกลงกับ กพ.ทบ. ก่อน  
 ๗. การส่งหลักฐานประกอบการบรรจุและขอแต่งตั้งยศของผู้สมัครแต่ละราย ให้หน่วยแนบ
หลักฐานการอนุมัติโควตาการบรรจุจาก ทบ. ทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ตรวจสอบและยืนยันหลักฐานว่าได้รับการ
อนุมัติตัวบุคคลจาก ทบ. จริง  มิใช่เกิดจากการแอบอ้างหรือทุจริตต่อหน้าที่ 
 ๘. การส่งหลักฐานประกอบการบรรจุและขอแต่งตั้งยศของผู้สมัครแต่ละราย ให้หน่วยแนบ
หลักฐานการอนุมัติโควตาการบรรจุจาก ทบ. ทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ตรวจสอบและยืนยันหลักฐานว่าได้รับการ
อนุมัติตัวบุคคลจาก ทบ. จริง  มิใช่เกิดจากการแอบอ้างหรือทุจริตต่อหน้าที่  
 ๙. ทบ. ก าหนดให้บรรจุก าลังพลในต าแหน่งที ่ ทบ. เปิดบรรจุเท่านั ้น โดย สบ.ทบ.         
ได้ด าเนินการจองต าแหน่งดังกล่าวในท าเนียบก าลังพลไว้แล้ว ดังนั้น จึงห้ามมิให้หน่วยน าต าแหน่งที่ ทบ. 
เปิดบรรจุไปบริหารจัดการก าลังพลของหน่วย ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุก าลังพล 
เข้ารับราชการใน ทบ. อย่างไรก็ตาม หากมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องรายละเอียดของต าแหน่ง ให้ หน่วย
เสนอเรื่องให้ กพ.ทบ. พิจารณาปรับแก้ไขโดยจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนด าเนินการต่อไป  
 ๑๐. ห้วงการบรรจุและระยะเวลาการฝึกทบทวนวิชาทหาร และพัฒนาศักยภาพฯ  
  ให้ด าเนินการในห้วงเดือน ส.ค. ของปี และมีระยะเวลาการฝึก ๓ สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 
๒ ห้วง ดังนี้ 
  ๑๐.๑ ห้วงที่ ๑ การฝึกครูต้นแบบ เป็นการฝึกอบรมโดยชุดครูฝึกจาก ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ 
ฝึกให้กับครูฝึกของแต่ละ ทภ. (รวมถึงครูฝึกของหน่วยในพื้นที่ ทภ. ที่มาร่วมเป็นครูฝึก) เพ่ือน าไปขยายผล
การฝึกอบรมให้กับนายทหารประทวนประเภททหารกองหนุน ในห้วงที่ ๒ ระยะการฝึก ๑ สัปดาห์  
  ๑๐.๒ ห้วงที่ ๒ การฝึกทบทวนวิชาทหาร และพัฒนาศักยภาพ นายทหารประทวน
ประเภททหารกองหนุนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ระยะการฝึก ๒ สัปดาห์ 
  ๑๐.๓ พื้นที่การฝึกอบรมและจัดตั้ง กอ.ฝึกอบรม ให้ ทภ.๑ – ๔ ก าหนดพื้นที่ตาม
ความเหมาะสม และรับผิดชอบการฝึกทบทวนวิชาทหาร และพัฒนาศักยภาพฯ ทุกหน่วยในพ้ืนที่
รับผิดชอบของแต่ละ ทภ. 
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