
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.        (กองการเตรียมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)        
ที ่      กห  ๐๔๐๑/๒๑๒                             วันที่      ๒๖ ม.ค. ๖๔                          
เรื่อง  ขออนุมัติก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมแก่ทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลด 

จากกองประจ าการ 

เรียน    ผบ.ทบ. 

อ้างถึง ๑. ค าสั่ง กห. ที่ ๑๓๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเลื่อนก าหนดเวลาปลดทหาร 
   กองประจ าการที่สมัครใจรับราชการในกองประจ าการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ 
 ๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลื่อนก าหนดเวลาปล ดทหารกองประจ าการที่ สมัครใจ 
    รับราชการในกองประจ าการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม     
      (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๗๒๗ ลง ๒๗ ก.พ. ๖๓ 
 ๔. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๘๐๔ ลง ๒๑ พ.ค. ๖๓ 
 ๕. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๒๖ ลง ๓ พ.ย. ๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑. รายละเอียดของสิทธปิระโยชน์ที่ ทบ. มอบให้ทหารกองประจ าการฯ จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๒. แผนผังแนวทางการรับราชการทหารกองประจ าการ จ านวน ๑ ฉบับ 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมแก่ทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อน
ก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ซึ่งสมัครใจขอรับราชการในกองประจ าการต่อเพ่ือทดแทน 
การเรียกเกณฑ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปได้ดังนี้ 
    ๑.๑ การจัดสรรโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ. จ านวนร้อยละ ๓๐ จากโควตา 
ที่รับจากทหารกองประจ าการ ในแต่ละห้วงเวลา โดยปัจจุบัน รับจากทหารกองประจ าการ จ านวน 
ร้อยละ ๘๐ และจากบุคคลพลเรือนอีกร้อยละ ๒๐ 
    ๑.๒ ให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับทหารกองประจ าการที่ได้ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ  
ซึ่งจะครบก าหนดปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๔ เป็นต้นไป 

   ๒. ข้อเท็จจริง   
    ๒.๑ ทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ซึ่งสมัครใจ
ขอรับราชการในกองประจ าการต่อเพ่ือทดแทนการเรียกเกณฑ์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่  
สิทธิการได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน เครื่องแต่งกาย การได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษา  
ใน รร.ทหาร ตลอดจนสิทธิด้านสวัสดิการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด  รายละเอียด 
ตามอ้างถึง ๑ และ ๒ 
    ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพ่ิมคะแนนสอบเข้ารับราชการ
ใน ทบ. โดยก าหนดให้ผู้ที่ เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจ าการแล้ว จะได้รับ  
คะแนนเพิ่ม จ านวนร้อยละ ๑๐ รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ 
 
 
 
 

(ส าเนา) 

ด่วนมาก 
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    ๒.๓ ผบ .ทบ . ได้ ก รุณ าอนุ มั ติ ก าหนดสิท ธิประ โยชน์ เพ่ิ ม เติ ม ให้ แก่ทหาร 
กองประจ าการ ที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ซึ่ งสมัครใจขอรับราชการ 
ในกองประจ าการต่อเพ่ือทดแทนการเรียกเกณฑ์  โดยให้เพ่ิมคะแนนเป็นพิเศษ ร้อยละ ๕ เพ่ิมเติม 
จากที่ ทบ. ก าหนด ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการใน ทบ. (ไม่รวมโควตาการสอบที่มีระเบียบ 
การให้คะแนนเฉพาะ) และให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับทหารกองประจ าการที่ได้ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ 
ซึ่งจะครบก าหนดปลดฯ ใน ๑ พ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดตามอ้างถึง ๔ 
    ๒.๔ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติก าหนดแนวทางการด าเนินการตามนโยบายของ 
รมว.กห. และ ผบ.ทบ. ในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
โดยให้มีการรับสมัครทหารกองเกินฯ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ และได้ก าหนด  
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครฯ ที่ไม่ใช้สิทธิลดวันรับราชการ รายละเอียดตามอ้างถึง ๕ ดังนี้ 
     ๒.๔.๑ จะได้รับโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ. จ านวนร้อยละ ๓๐ ของจ านวน
โควตาที่ก าหนดให้รับจากทหารกองประจ าการ ในแต่ละห้วงเวลา  
     ๒.๔.๒ การเพ่ิมคะแนนพิเศษให้แก่ผู้ที่สมัครฯ (กรณีพิเศษ) ในการสอบคัดเลือก
เข้ารับราชการใน ทบ. โดยให้เพิ่มคะแนนพิเศษอีกร้อยละ ๕ จากที่ ทบ. ก าหนด ในแต่ละห้วงเวลา 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วดังนี้ 
    ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดเวลาปลด 
จากกองประจ าการในปีต่อ ๆ ไป สมัครใจขอรับราชการต่อในกองประจ าการ โดยเมื่อจ านวนผู้สมัครใจฯ 
มีเพ่ิมมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ยอดเรียกเกณฑ์ทหารกองเกินเข้ากองประจ าการในแต่ผลัดจะมีจ านวนลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจเลือกฯ ของ ทบ. ท่ีต้องการให้มีการตรวจเลือก 
ทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ ในจ านวนเท่าที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เท่านั้น 
จึงเห็นควรอนุมัติก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมให้แก่ทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อนก าหนด 
เวลาปลดจากกองประจ าการฯ ตามข้อ ๑ โดยให้ เริ่มมีผลบังคับใช้กับทหารกองประจ าการ 
ท่ีได้ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ ซึ่งจะครบก าหนดปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๔ เป็นต้นไป  
    ๓.๒ ส าหรับแนวทางการรับราชการทหารกองประจ าการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ นั้น 
เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับทหารกองประจ าการ 
อย่างทั่วถึงดังนี้ 
     ๓.๒.๑ กรณีผู้ที่อยู่ระหว่างการรับราชการทหารกองประจ าการ หรืออยู่ระหว่าง
การเลื่อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ และมีคุณสมบัติครบตามที่ ทบ. ก าหนด สามารถ 
ท าการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. เหล่า ร. และ นนส.ทบ. ได้ 
     ๓.๒.๒ กรณี ผู้ ที่ ค รบ ก าห น ดป ลดจากกองป ระจ าก ารและมี สถ าน ะ 
เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ จะสามารถเลือกสอบเข้ารับราชการ/ปฏิบัติงานใน ทบ. ได้อีก  
ได้แก่ การสอบบรรจุเข้ารับราชการตามคุณวุฒิ, โควตากองหนุนในส่วนก าลังรบ/สนับสนุนการรบ  
และโควตากองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการสอบเข้าปฏิบัติงานเป็นก าลังส ารองเข้าท าหน้าที่
ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา)  
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   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการดังนี้  
    ๔.๑ อนุมัติให้ก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมแก่ทหารกองประจ าการ ที่ขอเลื่อน
ก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ซึ่งสมัครใจขอรับราชการในกองประจ าการต่อเพ่ือทดแทน  
การเรียกเกณฑ์ โดยให้จัดสรรโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ. จ านวนร้อยละ ๓๐ ของจ านวนโควตา 
ท่ีก าหนดให้รับจากทหารกองประจ าการ ในแต่ละห้วงเวลาตามข้อ ๑ และให้ เริ่มมีผลบังคับใช้ 
กับทหารกองประจ าการที่ได้ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ ซึ่งจะครบก าหนดปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๔ เป็นต้นไป 
    ๔.๒ ให้  นขต.ทบ. ที่ มีทหารกองประจ าการในอัตราของหน่วยด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับทหารกองประจ าการอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมฯ ตามข้อ ๑ และแนวทางการรับราชการทหารกองประจ าการตามข้อ ๓.๒ ต่อไป 
    ๔.๓ ให้ กร.ทบ., ยศ.ทบ., นรด. และ สลก.ทบ. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    ๔.๔ ให้ สบ.ทบ. ส าเนาแจกจ่ายหน่วย นขต.ทบ. และหน่วยรอง จนถึงระดับกองร้อยอิสระ 
และ สง.ผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องทราบ     

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔           
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ.  
 
 

                                            (ลงชื่อ)  พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทร์ อยุทธ์  ศรวีิเศษ 
                                            (มานัสชัย ศรีประจันทร์) 

                                          จก.กพ.ทบ. 

                  
                                                  เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)  พล.ท. อยุทธ์  ศรวีเิศษ 
                  (อยุทธ์  ศรวีเิศษ) 
                   รอง เสธ.ทบ.(๑) 

 ๒๗ ม.ค. ๖๔ 
 (ลงชื่อ)  พล.อ. วรเกียรต ิ รตันานนท ์
         (วรเกียรติ  รัตนานนท์)  

       เสธ.ทบ. 
    ๒๗ ม.ค. ๖๔ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. พรศกัดิ ์ พูลสวัสดิ ์
         (พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                      ๒๘ ม.ค. ๖๔ 

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

         ผบ.ทบ. 
      ๑ ก.พ. ๖๔ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน์  บณุยะวฒัน์ 
         (ธีรวัฒน์  บุณยะวฒัน์)  

              รอง ผบ.ทบ. 
    ๒๘ ม.ค. ๖๔ 
 
 ส าเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.อ. อัครเดช  ไทรทอง 
                 (อัครเดช  ไทรทอง) 
                         รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                              ๒ ก.พ. ๖๔ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 



 

รายละเอียดสิทธปิระโยชน์ที ่ทบ. มอบให้ทหารกองประจ าการ นอกเหนือจากสิทธติา่ง ๆ ที่ทางราชการก าหนด 

ล าดับ รายการ เงื่อนไข สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม 
๑ ทหารกองหนุนที่ปลดจากการรับราชการทหาร

กองประจ าการ 
- เมื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการของ ทบ. - ได้รับคะแนนเพิ่ม จ านวนร้อยละ ๑๐  

๒ ผู้ที่สมัครเข้ารบัราชการทหารกองประจ าการ  
โดยวธิีรอ้งขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ 
และไม่ใช้สิทธิลดวนัรบัราชการ 
 

- เมือ่สอบเข้าเป็นข้าราชการของ ทบ. 
 
- เมื่อสอบเข้า รร.นส.ทบ. 

- ได้รบัคะแนนเพ่ิมอกี รอ้ยละ ๕ จากที ่ทบ. ก าหนดในข้อ ๑ 
 
- ได้รบัการจัดสรรโควตา ร้อยละ ๓๐ ของจ านวนโควตาที่รับจาก 
ทหารกองประจ าการ 

๓ ทหารกองประจ าการที่สมัครใจขอเลื่อนก าหนด 
เวลาปลดจากกองประจ าการ 

- เมือ่สอบเข้าเป็นข้าราชการของ ทบ. 
 
- เมื่อสอบเข้า รร.นส.ทบ. (ก าหนด
เพิ่มเติม) 

- ได้รบัคะแนนเพ่ิมอกี รอ้ยละ ๕ จากที ่ทบ. ก าหนดในข้อ ๑ 
 
- ได้รบัการจัดสรรโควตา ร้อยละ ๓๐ ของจ านวนโควตาที่รับจาก 
ทหารกองประจ าการ (ก าหนดเพิ่มเตมิ) 

หมายเหต ุ ๑. การสอบเข้าเปน็ข้าราชการของ ทบ. ก าหนดให้ผู้ที่มีคณุสมบัตติามตารางข้างต้น จะไดร้ับคะแนนเพ่ิม รวมแลว้สูงสดุ ไม่เกนิร้อยละ ๑๕  
 ๒. การสอบเข้า รร.นส.ทบ. 
  ๒.๑ ในปัจจุบัน ทบ. ได้จัดสรรโควตาในการสอบเข้าฯ โดยรบัจากทหารกองประจ าการ รอ้ยละ ๘๐ และจากบุคคลพลเรือน ร้อยละ ๒๐  
  ๒.๒ สัดส่วนในการสอบเข้าฯ ประกอบด้วยร้อยละต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ที่สมัค รเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอฯ  (ร้อยละ ๒๔) :  
ทหารกองประจ าการที่สมัครใจขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ (ร้อยละ ๒๔) : ทหารกองประจ าการ (ร้อยละ ๓๒) : บุคคลพลเรือน (ร้อยละ ๒๐) 
  ๒.๓ ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอฯ และสมัครใจขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ ในเวลาต่อมา จะก าหนดให้อยู่ในโควตา
ของทหารกองประจ าการที่สมัครใจขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ 
  ๒.๔ ก าหนดให้ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอฯ รวมถึงทหารกองประจ าการที่ขอเลื่อนก าหนดเวลาปลดฯ หากพลาด
โอกาสในการสอบเข้าจากโควตาดังกล่าวแล้ว จะสามารถน าไปคิดในยอดโควตาการสอบของทหารกองประจ าการได้อีก 
 
              ตรวจถูกต้อง 
                       (ลงชื่อ) พ.อ. อัครเดช  ไทรทอง 
                                            (อัครเดช  ไทรทอง) 
                  รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                                                                  ๒๒ ม.ค. ๖๔ 



 

 

 


