
                                  
       ดวนมาก              บันทึกขอความ 
สวนราชการ      กพ.ทบ.            (กองจัดการฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔, ๙๗๑๒๔)                                                    

ท่ี    กห ๐๔๐๑/๔๔๙๓  วันท่ี    ๑๓    พ.ย. ๖๒      

เรื่อง ขออนุมัติแกไขหลักเกณฑการเพ่ิมคะแนนพิเศษ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 
 เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. 

เรียน   ผบ.ทบ. 

  - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ และกรุณาลงนามในรางคําส่ังท่ีแนบ 

 
                                                    (ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ  เสาวคนธ 
         (คธายุทธ  เสาวคนธ) 

                       รอง เสธ.ทบ.(๑) 
      ๑๕ พ.ย. ๖๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สําเนา - 

(ลงชื่อ) พล.อ. ธรีวฒัน บุณยะวัฒน 
                 (ธรีวฒัน บุณยะวัฒน) 
                         เสธ.ทบ. 
                      ๑๕ พ.ย. ๖๒ 

(ลงชื่อ) พล.อ. สุนัย  ประภูชะเนย  
                 (สุนัย  ประภูชะเนย) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑)  
                     ๑๘ พ.ย. ๖๒ 

-  อนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 
-  ลงนามแลว 

(ลงชื่อ) พล.อ. อภิรัชต  คงสมพงษ 
        (อภิรัชต  คงสมพงษ) 
      ผบ.ทบ. 
           ๒๐ พ.ย. ๖๒ 

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย 
                 (ณัฐพล นาคพาณิชย) 
                      รอง ผบ.ทบ.  
                      ๑๙ พ.ย. ๖๒ 

สําเนาถูกตอง 
   ( ลงชื่อ ) พ.อ. รณณรงค  จันทินมาธร 
                    (รณณรงค  จันทินมาธร) 
                      รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                          ๒๑  พ.ย. ๖๒ 

 



                                  
       ดวนมาก              บันทึกขอความ 
สวนราชการ      กพ.ทบ.            (กองจัดการฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔, ๙๗๑๒๔)                                                    

ท่ี    กห ๐๔๐๑/๔๔๙๓  วันท่ี    ๑๓    พ.ย. ๖๒      

เรื่อง ขออนุมัติแกไขหลักเกณฑการเพ่ิมคะแนนพิเศษ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 
 เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. 

เรียน   ผบ.ทบ. 

อางถึง ๑. คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๕๒/๖๐ ลง ๑ ก.ย. ๖๐ เรื่อง หลักเกณฑการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ 
 ทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ.  

๒. หนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๐๙๔ ลง ๙ ต.ค. ๖๒  

  ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติแกไขหลักเกณฑการเพ่ิมคะแนนพิเศษ ในการสอบคัดเลือก      
บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนนุเขารบัราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร นศท. และทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการกองประจําการ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปรับปรุง
สิทธิประโยชนของผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร โดยแกไขคะแนนเพ่ิมพิเศษใน ผนวก ง ประกอบคําส่ัง ทบ.    
ที่อางถึง ๑ ดังนี้ 

คุณสมบตัิของผูไดรับคะแนนเพ่ิมพิเศษ 
คะแนนเพ่ิมพิเศษ(ใน ๑๐๐ คะแนน) 
ขอความเดิม แกไขเปน 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
๒. นักศึกษาวิชาทหาร 
    ๒.๑ ชั้นปที่ ๕ 
    ๒.๒ ชั้นปที่ ๔ 

 
๕ 
๔ 

 
๑๐ 
๖ 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
๔. ทหารกองหนุนทีเ่คยรบัราชการ        
    กองประจําการแลว 

๕ ๑๐ 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 ๒. ขอเท็จจริง 
  ๒.๑ ตามอางถึง ๑ ทบ. ไดกําหนดหลักเกณฑการเพ่ิมคะแนนพิเศษ ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. โดยไดกําหนด
คะแนนพิ เศษ ในกรณี ตางๆ ให กับ บุตรขาราชการสังกัด ทบ., ลูกจางประจํา, ลูกจางชั่ วคราว,            
พนักงานราชการ, นายทหารประทวน สําหรับ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร นศท. และ ทหารกองหนุนที่เคย
รับราชการในกองประจําการ ไดกําหนดคะแนนเพ่ิมพิเศษดังนี้ 
     ๒.๑.๑ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ เพ่ิมใหรอยละ ๓ 
    ๒.๑.๒ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๔ เพ่ิมใหรอยละ ๔ 
    ๒.๑.๓ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕ เพ่ิมใหรอยละ ๕ 
   ๒.๑.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจําการแลว เพ่ิมใหรอยละ ๕ 
 
 
 
 

- สําเนา - 



 
 

- ๒ - 
 
  ๒.๒ ตามอางถึง ๒ ผบ.ทบ. ไดกรุณาอนุมัติแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชนของ
ผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารและการดําเนินการอื่นๆ        
ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหหนวยยึดถือปฏิบัติ โดยกําหนดใหปรับคะแนนเพ่ิมพิเศษใหกับ ผูสําเร็จการศึกษา     
วิชาทหาร หลักสูตร นศท. รวมถึง ทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการกองประจําการแลว ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเขารับราชการของ ทบ. ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ เพ่ิมใหรอยละ ๓ 
   ๒.๒.๒ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๔ เพ่ิมใหรอยละ ๖ 
   ๒.๒.๓ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕ เพ่ิมใหรอยละ ๑๐ 
   ๒.๒.๔ ทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการกองประจําการแลว เพ่ิมใหรอยละ ๑๐ 
    ๒.๓ ปจจุบัน ทบ. ไดมอบหมายให ยศ.ทบ. เปนหนวยรับผิดชอบในการสอบคัดเลือก 
บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนนุ เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบตัร และการสอบบรรจุเขารับราชการ
เปนนายทหารประทวนสายงานสัสดี และมอบหมายให นรด. เปนหนวยรับผิดชอบการสอบคัดเลือก    
กําลังพลสํารองเขาทําหนาท่ีทหารเปนการชั่วคราว รวมถึงแบงมอบโควตาประจําป ให นขต.ทบ.          
ไปดําเนินการสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการตําแหนงนายทหารประทวนของ ทบ.   
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน
ของผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ที่ตองการสงเสริมการฝกวิชาทหาร และการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ นศท. 
จึงเห็นควรปรับหลักเกณฑการเพ่ิมคะแนนพิเศษ ตามขอ ๑ และให นขต.ทบ. ยึดถือหลักเกณฑการเพ่ิมคะแนน
สอบที่ปรับปรุงใหมนี้ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเขารับราชการดวย 
 ๔. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี ้
  ๔.๑ อนุมัติแกไขหลักเกณฑการเพ่ิมคะแนนพิเศษ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/
ทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ในขอ ๑ 
  ๔.๒ ให นขต.ทบ. ใชหลักเกณฑการเพ่ิมคะแนนพิเศษ ตามอนุมัติในขอ ๔.๑ ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบตัรของ ทบ.  
  ๔.๓ ให สบ.ทบ. สําเนาแจกจาย นขต.ทบ. ทราบ และยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 
และกรุณาลงนามในรางคําส่ังที่แนบ (สําเนาคูฉบับ ๑, จริง ๑) ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ. 
 
  

            (ลงชื่อ)  พล.ท. อยุทธ   ศรีวิเศษ 
           (อยุทธ   ศรวีิเศษ) 
               จก.กพ.ทบ. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

คําส่ังกองทัพบก 

(เฉพาะ) 

ที่   ๑๕๑๖/ ๖๒ 

เรื่อง แกไขเกณฑการเพ่ิมคะแนนพิเศษ ในการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนนุ 
 เขารบัราชการเปนนายทหารสัญญาบตัรของ ทบ. 

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

  เพ่ือใหการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเขารับราชการเปน
นายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนไปตามแนว
ทางการปรับปรุงสิทธิประโยชนของผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ท่ีตองการสงเสริมการฝกวิชาทหาร และ
การดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จึงใหแกไขผนวก ง เกณฑการเพ่ิมคะแนนพิเศษ ประกอบคําส่ัง ทบ. 
(เฉพาะ) ที่ ๑๑๕๒/๖๐ ลง ๑ ก.ย. ๖๐ เรื่อง หลักเกณฑการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน
เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. โดยใหยกเลิกขอความในขอ ๒.๑, ๒.๒ และ ๔ และให
ใชขอความตอไปนี้แทน 

คุณสมบตัิของผูไดรับคะแนนเพ่ิมพิเศษ 
คะแนนเพ่ิมพิเศษ 

(ใน ๑๐๐ คะแนน) 
  ๒.๑ ชั้นปที่ ๕ 
  ๒.๒ ชั้นปที่ ๔ 

๑๐ 
๖ 

ฯลฯ ฯลฯ 
๔. ทหารกองหนุนทีเ่คยรบัราชการ        
    กองประจําการแลว 

๑๐ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   
 
                                    ส่ัง    ณ   วันที่     ๒๐     พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                       
                                    (ลงชือ่) พล.อ. อภิรัชต    คงสมพงษ 

                                                                        (อภิรัชต    คงสมพงษ) 
                                                                                 ผบ.ทบ.    
 
 
กพ.ทบ.   

สําเนาถูกตอง 
          (ลงชื่อ) พ.อ. รณณรงค  จันทนิมาธร 
                (รณณรงค  จันทินมาธร) 

       รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
     ๒๑ พ.ย. ๖๒ 

( สําเนา ) 


