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 บันทกึขอความ 
สวนราชการ                    กพ.ทบ.  (กองจัดการฯ   โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙)                                                  

ท่ี  กห ๐๔๐๑/๕๖๕ วันท่ี        ๑๓ ก.พ. ๖๓       
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะตาํแหนงของนายทหารสัญญาบตัรในตําแหนง ผบ.กรม         .      
 อัตรา พ.อ.(พ.) หรือเทียบเทา และ ผบ.พัน. อัตรา พ.ท. - พ.อ. หรือเทียบเทา เพ่ิมเติม 

เรียน ผบ.ทบ. 

อางถงึ ๑. นโยบายการปฏิบัตงิาน ทบ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ  
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๐๐๔ ลง ๒๗ ธ.ค. ๖๒ 
 ๓. คําส่ัง ทบ. ที ่๘๒๓/๒๕๓๐ ลง ๑ ก.ย. ๓๐ เรื่อง กาํหนดแนวทางรบัราชการของ 
             นายทหารสัญญาบตัร  

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. บญัชีตาํแหนง ผบ.หนวย ระดับกรม/กองพัน ท่ีตองทดสอบรางกายเพ่ือความพรอมรบ (ทบ.) 
   ๒. รายละเอียดการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ประกอบคุณสมบตัิเฉพาะตาํแหนง 

 ๑.  กพ.ทบ. ขออนุมัติกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเพ่ิมเติม ในการปรับยายหรือแตงตั้ง
ผูท่ีจะไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ผบ.กรม (อัตรา พ.อ. (พ.)) และ ผบ.พัน. (อัตรา พ.ท. - พ.อ.) หรือเทียบเทา    
ในสวนที่เกี่ยวของกับความรู  (Knowledge) และความแข็งแรงของรางกาย (Body Strength) เพ่ือคัดสรร   
ผูบังคับหนวยที่มีความรูดานภาษาควบคูกับความแข็งแรงสมบูรณของรางกาย และมีบุคลิกภาพรวมทั้ง
เปนตัวอยางที่ดเีหมาะสมกับการเปนผูนําหนวยทหารในสภาพแวดลอมในปจจุบัน สรุปได ดังนี้   
  ๑.๑ ตองมีผลการทดสอบสมรรถภาพรางกาย หรือการทดสอบรางกายเพ่ือความพรอมรบ
ครั้งหลังสุด ตามหลักเกณฑและแนวทางที่ ทบ. กําหนด แลวแตกรณี ดังนี้ 
    ๑.๑.๑ การทดสอบรางกายเพ่ือความพรอมรบ (ทบ.) หรือ Army Combat 
Readiness Physical Test (ACRPT) ใหใชกับผูบังคับหนวยที่ปฏิบัติหนาท่ีเปนหนวยดําเนินกลยุทธ   
ในสวนกําลังรบ พล.ร., พล.ม., พล.รพศ. และ กรม ทพ. ตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ ไดคะแนนเฉล่ีย ไมต่ํากวา 
๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
    ๑.๑.๒ การทดสอบสมรรถภาพรางกายประจําปของกําลังพล ใหใชกับผูบังคับ
หนวยที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๑.๑.๑ โดยใชเกณฑผานตามที่ ทบ. กําหนด   
  ๑.๒ ตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English International 
Communication) ไดคะแนน ๒๕๕ - ๔๐๐ ขึ้นไป รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย ๒  

 ๒. ขอเท็จจริง 
  ๒.๑ ผบ.ทบ. ไดกรุณามอบนโยบายการปฏิบัตงิาน ทบ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
กําหนดใหเปน “ปแหงการพัฒนาความรู และความสามารถทางทหารของกําลังพล ทบ. ในทุกระดับ” 
เพ่ือสงเสริมใหกําลังพลของ ทบ. มีขีดความสามารถท้ังในระดับบุคคลและระดับหนวย เพ่ือนําไปสู           
การพัฒนา ทบ. ใหเปนองคกรดานความมั่นคงท่ีมีความเขมแข็งอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพของประเทศ 
(Strong Soldier Smart Army) รายละเอียดตามอางถึง ๑ 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ไดกรุณาอนุมัติใหปรับปรุงเกณฑผานของการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
ประจําปของกําลังพล ทบ. ซึ่งประกอบไปดวยการปฏิบตัิใน ๓ ทา ไดแก ทาดันพ้ืน, ทาลุกนั่ง และการวิ่ง 
๒ กม. รายละเอียดตามอางถึง ๒ สรปุไดดงันี ้

ดวนมาก 
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   ๒.๒.๑ ผูที่บรรจุในหนวย และ/หรือตําแหนง ที่ไดรับเงินเพ่ิมคาฝาอันตรายเปน
ประจําประเภท พ.ด.ร. เกณฑผานตองไดคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา ๘๐ ใน ๑๐๐ คะแนน สําหรับผูท่ีไดรับ
เงินเพ่ิมคาฝาอันตรายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้เปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
   ๒.๒.๒ ผูท่ีบรรจุในหนวยสวนกําลังรบ (เหลา ร., ม. และ ป.) ไดแก กองพลรบ, 
กรมรบ และกองพันรบ หนวยสนับสนุนการรบ ไดแก นปอ. และ พล.ป. เกณฑผานตองไดคะแนนเฉล่ีย
ไมต่ํากวา ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน  
   ๒.๒.๓ ผูท่ีบรรจุในหนวยสวนกําลังรบ และหนวยสนับสนุนการรบ นอกเหนือ
ขอ ๒.๒.๒ หนวยสวนพัฒนาประเทศ เกณฑผานตองไดคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา ๖๐ ใน ๑๐๐ คะแนน  
   ๒.๒.๔ ผูที่บรรจุอยูในหนวย และหรือตําแหนงนอกเหนือจากขอ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ 
เกณฑผานตองไดคะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา ๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน  
  ๒.๓  ผบ.ทบ. มีนโยบายนําการทดสอบรางกายเพ่ือความพรอมรบ (ทบ.สหรัฐฯ ) หรือ 
Army Combat Fitness Test (ACFT) มาประยุกตใชในการทดสอบหนวย/เหลากําลังรบของ ทบ. โดยได
กรุณาอนุมัติแนวทางการแขงขันการทดสอบรางกายเพ่ือความพรอมรบ (ACFT - Army Combat 
FitnessTest) ซึ่งผลลัพธท่ีไดจากการแขงขันฯ สามารถนํามาใชเปนขอมูลอางอิงประกอบการพิจารณา
กําหนดเกณฑที่เหมาะสม โดยกรุณาอนุมัติแนวทางการทดสอบรางกายเพ่ือความพรอมรบ (ทบ.) หรือ 
Army Combat Readiness Physical Test (ACRPT) ใหปฏิบัติในทาการทดสอบจํานวน ๖ ทา ไดแก    
ทางอเขาครึ่งนั่ง ยกบารน้ําหนัก, ทายอตัวทุมน้ําหนักไปดานหลัง, ทาดันพ้ืนและมือกางแขน, ทาวิ่งไป - กลับ 
พรอมลากและยกส่ิงของ, ทาดึงขอยกเขาแตะศอก และวิ่งระยะทาง ๒ กม. ทั้งนี้ไดมอบให ยก.ทบ        
เปนหนวยรับผิดชอบในการจัดการแขงขันฯ  
  ๒.๔  ทบ. มีนโยบายใหการปรับยายและแตงตั้งผูท่ีจะเขาไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
ผบ.หนวยระดับ กรม/กองพัน หรือเทียบเทา ตั้งแตวาระ เม.ย. ๖๓ เปนตนไป ตองมีผลการทดสอบ 
TOEIC (Test of English International Communication) ไดคะแนน ๒๕๕ - ๔๐๐ ขึ้นไป โดยใหแนบ
เอกสารผลการสอบฯ ประกอบการปรับยายฯ และใหนําการทดสอบรางกายเพ่ือความพรอมรบ (ทบ.) 
หรือ Army Combat Readiness Physical Test (ACRPT) มาใชในการทดสอบรางกายผูท่ีจะไปปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนง ผบ.หนวยระดบั กรม/กองพัน ในสวนกําลังรบ พล.ร., พล.ม., พล.รพศ. และ กรม ทพ.    
โดยผลการทดสอบฯ ตองอยูในเกณฑผาน ตามขอ ๑.๑ รวมท้ังผูท่ีดํารงตําแหนงดังกลาวอยูและยังไมมี
การปรับยายออกจากตําแหนงในวาระ เม.ย. ๖๓ 
  ๒.๕ แนวทางการรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรไดกําหนดหลักการทั่วไป     
ในการหมุนเวียนบรรจุโยกยายและพัฒนานายทหารสัญญาบัตร จะตองพิจารณาบรรจุหรือแตงตั้ง     
จากบุคคลที่มีคุณวุฒหิรือคุณสมบตัิตรงกับคุณวุฒิที่กําหนด การหมุนเวียนใหทําหนาที่จะตองพิจารณาให
เหมาะสมกับชั้นยศ และความรูความสามารถของแตละคน ระยะเวลาที่บรรจุใหทําหนาที่ในตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง ไมควรเกิน ๓ ป และการเล่ือนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น จะตองคัดเลือกจากผูท่ีมีคุณสมบัติ
และคุณวุฒิเหมาะสม มีความรูความสามารถดีเดน โดยพิจารณาจากประวัติการรับราชการและรายงาน
ประเมินคาการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามอางถึง ๓ 
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 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวา   
  ๓.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเพ่ิมเติม ของผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง ผบ.หนวยระดับกรม/กองพัน หรือเทียบเทา ตามขอ ๑ สอดคลองกับนโยบาย
ของ ทบ. ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามขอ ๒.๑ ซึ่งเปนการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมใหมีการทดสอบรางกาย 
เพ่ือความพรอมรบกับผูบังคับหนวยดําเนินกลยุทธสวนกําลังรบ พล.ร., พล.ม., พล.รพศ. และ กรม ทพ. 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาความพรอมรบ, ลดจํานวนการบาดเจ็บ และสงเสริมความแข็งแกรงทางจิตใจและทนทาน 
โดยกําหนดเกณฑผานท่ีสอดคลองกับเกณฑผานของการทดสอบสมรรถภาพรางกายประจําปตามขอ ๒.๒ 
สําหรับหนวยอื่น ๆ นั้นใหใชการทดสอบสมรรถภาพรางกายประจําปเชนเดิม อีกทั้งยังกําหนดคุณสมบัติ
ใหตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อยูในเกณฑคะแนน ๒๕๕ - ๔๐๐ ขึ้นไป เปนเกณฑในระดับ 
Elementary Proficiency ซึ่งเปนเกณฑสําหรับผูที่มีทักษะการใชภาษาในการส่ือสารอยางจํากัด      
โดยสามารถส่ือสารไดเฉพาะการสนทนาแบบตอหนา ในเรื่องท่ีไมซับซอน และมีความคุนเคย ซึ่งมี            
ความเหมาะสมและสอดคลองกบัแนวทางการรบัราชการของนายทหารสัญญาบัตรในขอ ๒.๕ จึงเห็นควร
อนุมัติกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเพ่ิมเติมในการปรับยายหรือแตงตัง้ผูที่จะไปปฏิบัตหินาที่ในตําแหนง 
ผบ.กรม (อัตรา พ.อ.(พ.)) และ ผบ.พัน. (อัตรา พ.ท. - พ.อ.) หรือเทียบเทา ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณวฒุิ/
ความรูและสมรรถภาพรางกาย ตามขอ ๑ โดยใหเริ่มบังคับใชตั้งแตวาระการปรับยาย เม.ย. ๖๓ เปนตนไป  
  ๓.๒ การทดสอบรางกายเพ่ือความพรอมรบ (ทบ.) หรือ Army Combat Readiness 
Physical Test (ACRPT) ตามขอ ๒.๓ จะนํามาใชในการทดสอบรางกายประจําป ทดแทนการทดสอบ
สมรรถภาพรางกายประจําปตามขอ ๒.๒ สําหรับกําลังพลท่ีตองมีขีดความสามารถดานรางกายท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบัติภารกิจดานยุทธการไดอยางมีประสิทธิภาพ  กอปรกับ ทบ. ไดนําการทดสอบรางกายดังกลาว
มาใชเปนครั้งแรก จึงเห็นควรให ยก.ทบ. อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการ จัดทําและพัฒนา 
คูมือ/ตํารา รวมทั้ง เกณฑการทดสอบเพ่ือความพรอมรบ (ทบ.) หรือ Army Combat Readiness 
Physical Test (ACRPT) สงให นขต.ทบ. ทราบ ภายใน ก.พ. ๖๓  
  ๓.๓ สําหรับ ผบ.หนวย ท่ีไมผานการทดสอบตามเกณฑท่ีกําหนด หรือไมไดเขารับ
การทดสอบเนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยทหาร หรือเดินทางไปราชการ ใหทําการทดสอบภายใน   
๓๐ วัน หลังจากท่ีทดสอบไมผาน หายปวย หรือเดินทางกลับจากราชการ หากไมผานเกณฑท่ีกําหนด     
ใหพิจารณาปรับยายออกจากหนวยและ/หรือตําแหนง ใหไปอยูในหนวยและ/หรอืตําแหนงท่ีเหมาะสม 
 ๔. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
   ๔.๑ อนุมัติใหกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของนายทหารสัญญาบัตรท่ีจะไดรับ
การแตงตัง้ใหปฏิบัตหินาที่ในตาํแหนง ผบ.กรม (อัตรา พ.อ.(พ.)) หรือเทียบเทา และ ผบ.พัน. (อัตรา พ.ท. - พ.อ.) 
หรือเทียบเทา ในสวนท่ีเกี่ยวของกับคุณวุฒิ/ความรูและสมรรถภาพรางกาย เพ่ิมเติม ตามขอ ๑ โดยให
เริ่มบังคับใชตั้งแตวาระการปรับยาย เม.ย. ๖๓ เปนตนไป 
   ๔.๒ ให ยก.ทบ. อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการจัดทํา และพัฒนา
คูมือ/ตํารา รวมทั้งกําหนดเกณฑการทดสอบรางกายเพ่ือความพรอมรบ (ทบ.) หรือ Army Combat 
Readiness Physical Test (ACRPT) สงให นขต.ทบ ทราบ ภายใน ก.พ. ๖๓ เพ่ือใหหนวยไดใชเปน
แนวทางในการจัดการทดสอบ สําหรับการบรรจุและแตงตั้ง ผบ.หนวยฯ ในวาระการปรับยาย เม.ย. ๖๓ 
และสําเนาให กพ.ทบ. ทราบดวย  
  



พ.อ. ..............................................ราง/พิมพ/ทาน...........ก.พ. ๖๓ 
พ.อ. ...............................................ตรวจ..........................ก.พ. ๖๓ 
พ.อ. ...............................................ตรวจ..........................ก.พ. ๖๓ 
พ.อ. ...............................................ตรวจ..........................ก.พ. ๖๓ 
พล.ต. .............................................ตรวจ..........................ก.พ. ๖๓ 
พล.ต. .............................................ตรวจ..........................ก.พ. ๖๓ 
 
 
 

เรียน   ผบ.ทบ. 
         - เห็นควรอนุมตัิตามที่ กพ.ทบ. 
เสนอในขอ ๔ 
 
(ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ   เสาวคนธ 
                ( คธายุทธ   เสาวคนธ )  
                    รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                      ๑๔ ก.พ. ๖๓ 
 
 
 

(ลงชื่อ) พล.อ.     ราชการ 
                (สุนัย ประภูชะเนย) 
                    ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                         ก.พ. ๖๓ 
 
 

(ลงชื่อ) พล.อ.       ราชการ 
                ( ณัฐพล  นาคพาณิชย ) 
                       รอง ผบ.ทบ. 
                           ก.พ. ๖๓ 
 

- อนุมัตติามเสนอในขอ ๔ 
 
 (ลงชื่อ) พล.อ. อภิรชัต   คงสมพงษ 
                 ( อภิรัชต   คงสมพงษ ) 
                          ผบ.ทบ. 
                       ๑๗ ก.พ. ๖๓ 
 

(ลงชื่อ) พล.อ. ธรีวฒัน  บุณยะวัฒน 
                ( ธรีวฒัน  บุณยะวัฒน ) 
                         เสธ.ทบ. 
                     ๑๔ ก.พ. ๖๓ 
 
 

- ๔ - 
 

   ๔.๓ ให กพ.ทบ. อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลใหเปนไปตามการพิจารณา
ในขอ ๓ และขยายผลการทดสอบรางกายเพ่ือความพรอมรบใหครอบคลุมกําลังพลท่ีจะตองมีขีด
ความสามารถดานรางกายดังกลาว ตามนโยบายของ ทบ. โดยประสานการปฏิบัติกับ ยก.ทบ. ในหวง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอไป 
   ๔.๔ ให นขต.ทบ. ใหการสนับสนุนเมื่อไดรับการประสาน 
   ๔.๕ ให สบ.ทบ. สําเนาแจกจาย นขต.ทบ. ถึงระดับกองพัน ทราบ เพ่ือยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔         
ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ.  
 
 
                                              (ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ   ศรีวิเศษ    
                                                                      ( อยุทธ   ศรวีิเศษ )  
                                                                           จก.กพ.ทบ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


