
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ            กพ.ทบ.        (กองการเตรียมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)        

ท่ี       กห  ๐๔๐๑/๑๑๘๕                                   วันท่ี        ๓๑   มี.ค. ๖๓                          

เรื่อง  ขออนุมัติกําหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ 
ประจําป ๒๕๖๓ และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

เรียน    ผบ.ทบ. 

อางถึง ๑. วิทยุราชการทหาร สป.(สม.) ดวนท่ีสุด ที่ กห ๐๒๐๑/๑๗๐๒ ลง ๒๔ มี.ค. ๖๓ 
 ๒. หนังสือ สป. ดวนที่สุด ที่ กห ๐๒๐๑/๙๒๐ ลง ๒๗ มี.ค. ๖๓ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  ตารางเวลาการปฏิบัติการตรวจเลือกฯ ประจําป ๒๕๖๓  จํานวน ๑ ฉบับ 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติกําหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
กองประจําการ ประจําป ๒๕๖๓ เพ่ือเปนการปฏิบัติตามส่ังการของ รมว.กห. ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย ดังนี้ 
  ๑.๑ เล่ือนกําหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ 
ประจําป ๒๕๖๓ จากเดิม วันท่ี ๑–๑๒ เม.ย. ๖๓ เปน วันที่ ๒๓ ก.ค. – ๒๓ ส.ค. ๖๓ (เวนวันท่ี ๒๘ ก.ค. 
และ ๑๒ ส.ค. ๖๓) โดยพิจารณาใชสถานที่ตรวจเลือกภายในหนวยทหารเปนลําดับแรก กรณีไมมีหนวยทหาร 
ใหพิจารณาสถานท่ีท่ีเหมาะสม อากาศถายเทสะดวก และกําหนดใหมีมาตรการควบคุม คัดกรอง  
และปองกันการแพรระบาดของโรคตามคําแนะนําของ สธ.                     
  ๑.๒ กําหนดใหผูรองขอสมัครใจเขารับราชการทหารกองประจําการ ดําเนินกรรมวิธี
ในระหวางวันที่ ๒๙ มิ.ย. – ๒๒ ก.ค. ๖๓ ณ หนวยสัสดีเขต/อําเภอ และทําการตรวจเลือกฯ ในระหวางวันที่ 
๒๓–๒๕ ก.ค. ๖๓ ณ หนวยทหารในพ้ืนที ่กรณีไมมีหนวยทหารในพ้ืนที่ ใหพิจารณาใชสถานที่ท่ีเหมาะสม 
  ๑.๓ กําหนดให ผูที่ ขอสละสิทธิ์ผอนผัน ไปดําเนินกรรมวิธี ในระหวางวันที่  
๒๖ มิ.ย. – ๒๒ ก.ค. ๖๓ ณ หนวยสัสดีเขต/อําเภอ  
  ๑.๔ นขต.ทบ. ท่ีมีทหารกองประจําการ ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหทหาร 
กองประจําการท่ีจะครบกําหนดปลดประจําการ ใน ๑ พ.ค. ๖๓ สมัครใจขออยูรับราชการตอไปอีก ๑ ป 
และกําหนดมาตรการจูงใจใหมีความเหมาะสม 
  ๑.๕ กําหนดการสงทหารกองประจําการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ เขาหนวย ในวันท่ี ๑ ก.ย. ๖๓ 
และสงทหารขามเขตพ้ืนท่ี ทภ. ในวันที่ ๓ ก.ย. ๖๓ สําหรับทหารกองประจําการ ผลัดท่ี ๒/๒๕๖๓  
ยังคงสงเขาหนวย ในวันที่ ๑ พ.ย. ๖๓ ตามปกติ ท้ังนี้ จํานวนยอดทหารกองเกินเขากองประจําการ 
ในป ๒๕๖๓ ไมเปล่ียนแปลงไปจากท่ีกําหนดไวเดิม 
  ๑.๖ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวของ เรงดําเนินการประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจ 
แกประชาชน  

  ๑.๗ ใหมีหนังสือถึง กห. ในการขอรับการสนับสนุนชุดคัดกรองประจําหนวย 
ตรวจเลือกฯ ถึง สธ.  

  ๑.๘ ให นรด. สงยอดจํานวนหนากากผา หนากากอนามัย เจลลางมือ ถุงมือยาง 
และ สป. อื่น ๆ ท่ีจําเปน พรอมสถานที่จัดสง ให กบ.ทบ. ทราบ และดําเนินการจัดหาตอไป 

- สําเนา - 

ดวนท่ีสุด 



 

- ๒ - 
 
 ๒. ขอเท็จจริง 
  ๒.๑ ตามอางถึง ๑ สป.(สม.) ไดจัดการประชุมพิจารณาแนวทางการตรวจเลือก 
ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ 
ณ หองประชุมยุทธนาธิการ (ชั้น ๒) ในศาลาวาการกลาโหม มี รมช.กห. เปนประธานการประชุมฯ 
โดย ทบ. ซึ่ งเปนหนวยรับผิดชอบหลักในการตรวจเลือกฯ ไดกํ าหนดแนวทางการตรวจเลือกฯ  
ประจําป ๒๕๖๓ เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศสถานการณฉุกเฉิน และรองรับการแพรระบาด
ของโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามรายละเอียด ในขอ ๑ ทั้งนี้ รมช.กห.  
ไดกรุณาส่ังการเพ่ิมเติม ดังนี้  
   ๒.๑.๑ ใหทุกสวนราชการใหการสนับสนุน ทบ. ในการดําเนินการ และประสาน 
การปฏิบัติโดยใกลชิด เพ่ือมิใหเกิดชองวางหรือความสับสนในการปฏิบัติ 
   ๒.๑.๒ เรงรัดการประชาสัมพันธการตรวจเลือกฯ ประจําป ๒๕๖๓ ใหทหาร
กองเกินท่ีจะเขารับการตรวจเลือกฯ รับทราบการปฏิบัติ รวมท้ังสรางการรับรูและความเขาใจใหแก
ประชาชนทั่วไปดวย 
   ๒.๑.๓ ใหติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID–19) อยางใกลชิด และให ทบ. เตรียมแผนการปฏิบัติรองรับ หากสถานการณการแพรระบาดดังกลาว  
ทวีความรุนแรงขึ้น จนสงผลกระทบตอการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ 
  ๒.๒ รมว.กห. ไดอนุมัติให ทบ. ดําเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ
ทหารกองประจําการ ประจําป ๒๕๖๓ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID–19) และให สป., บก.ทท., ทร., ทอ. และหนวยท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนตามท่ี ทบ. 
รองขอ รายละเอียดตามอางถึง ๒ 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลว ดังนี้ 
    ๓.๑ การกําหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร 
กองประจําการ ประจําป ๒๕๖๓ ตามขอ ๑ เปนการดําเนินการตามส่ังการของ รมว.กห. ไปสูการปฏิบัติ 
ใหสอดคลองกับการประกาศสถานการณฉุกเฉิน และเปนการรองรับสถานการณการแพรระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาทิ การไมใหเคล่ือนยายใน หวง เม.ย. โดยไมจําเปน  
การเวนระยะหางระหวางบุคคล การระดมทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอ
จากเชื้อไวรัสฯ เปนตน ดังนั้น เพ่ือใหการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 
ประจําป ๒๕๖๓ เปนไปดวยความเรียบรอยจึงเห็นควรอนุมัติกําหนดแนวทางการตรวจเลือกฯ 
 เพ่ือให นขต.ทบ. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
    ๓.๒ เพ่ือใหการสรางแรงจูงใจใหกับทหารกองประจําการขอเล่ือนกําหนดเวลาปลดฯ  
และทหารกองเกินท่ีรองขอสมัครใจเขารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  
มีความเปนรูปธรรม เหน็ควรดาํเนินการ ดังนี้ 
     ๓.๒.๑ ทหารกองประจําการขอเล่ือนกําหนดเวลาปลดฯ ให เพ่ิมคะแนน 
เปนพิเศษรอยละ ๕ เพ่ิมเติมจากท่ี ทบ. กําหนด และกําหนดโควตาในการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ 
เขารับราชการเปนนายทหารประทวนใน ทบ. ภายหลังจากปลดจากกองประจําการเปนทหารกองหนุนแลว 
ไมเกินปงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้  
 
 



 

- ๓ - 
 
      ๓.๒.๑.๑ โควตาบรรจุพลเรือน/ทหารกองหนุนประจําปของ นขต.ทบ. 
ทุกระดับ จะตองมอบโควตาใหกําลังพลเหลานี้ รอยละ ๕๐  
      ๓.๒.๑.๒ โควตาการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนของหนวย 
ในสวนกําลังรบและสนับสนุนการรบ เหลา ร., ม., ป., ช. และ ส. ยอดจัดหาปละ ๑,๐๐๐ นาย  
จะตองมอบโควตาใหกําลังพลเหลานี้ รอยละ ๕๐  
      ๓.๒.๑.๓ โควตาการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน
คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เหลา ช., ส., ขส., สพ., พธ., พ. และ กง. ยอดจัดหาปละ ๔๔๐ นาย จะตอง 
มอบโควตาใหกําลังพลเหลานี้ รอยละ ๕๐  
      ๓.๒.๑.๔ สําหรับโควตาการบรรจุฯ ตามขอ ๓.๒.๑.๑-๓.๒.๑.๓ นั้น 
กพ.ทบ. จะประสานหนวยท่ีรับ ผิดชอบในการสอบคัดเลือกฯ ในการปรับเปล่ียนหลักเกณฑ 
การสอบคัดเลือกฯ เพ่ือใหทหารกองประจําการที่ขอเล่ือนกําหนดเวลาปลดฯ มีสิทธิเขาสอบได  
เชน กําหนดใหทหารกองประจําการที่ขอเล่ือนกําหนดเวลาปลดฯ สามารถสอบได ขณะยังคงมีสถานภาพ
เปนทหารกองประจําการและบรรจุเขารับราชการเมื่อครบกําหนดปลด หรือกรณีของโควตา 
ท่ีหนวยรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกฯ กําหนดใหทหารกองประจําการเฉพาะบางเหลามีสิทธิ 
สอบคัดเลือกฯ  ปรับเป ล่ียนเปน  เปดโอกาสใหทหารกองประจําการเหลานี้ สามารถสอบได  
หากมีคุณวุฒิทางพลเรือนเปนไปตามที่ ทบ. กําหนด 
      ๓.๒.๑.๕ กรณีท่ีไมสามารถบรรจุผูเขารับการสอบคัดเลือกฯ ในโควตา
ตามขอ ๓.๒.๑.๑–๓.๒.๑.๓ ครบตามจํานวนท่ีกําหนด ใหโอนจํานวนโควตาการบรรจุท่ีเหลือ กลับไปใหกับ
โควตาปกติ 
     ๓.๒.๒ ทหารกองเกินท่ีรองขอฯ ใหเพ่ิมคะแนนเปนพิเศษรอยละ ๕ เพ่ิมเติม 
จากที่ ทบ. กําหนด  
   ๔. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรุณาอนุมัติกําหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
กองประจําการ ประจําป ๒๕๖๓ ตามขอ ๑ และมาตรการสรางแรงจูงใจฯ ตามการพิจารณาในขอ ๓ 
    ๔.๒ สําเนาให สง.ผูบังคับบัญชา, กรม ฝสธ. และ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวของทราบ เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป     

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



 

              
                                                  เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ  เสาวคนธ 
                 ( คธายุทธ  เสาวคนธ ) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                        ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน  บณุยะวฒัน 
        ( ธีรวัฒน  บุณยะวฒัน )  

       เสธ.ทบ. 
   ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. สุนัย  ประภูชะเนย 
        ( สุนัย  ประภูชะเนย ) 
                      ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                      ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรชัต  คงสมพงษ 
        ( อภิรัชต  คงสมพงษ ) 

      ผบ.ทบ. 
  ๒ เม.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย             
        ( ณัฐพล  นาคพาณิชย )  

             รอง ผบ.ทบ. 
     ๑ เม.ย. ๖๓ 

สําเนาถูกตอง 

(ลงชื่อ)  พ.ท. อัครเดช  ไทรทอง 
                ( อัครเดช  ไทรทอง ) 
                               หน.กพ.ทบ. 
                                ๒ เม.ย. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในขอ ๔ 


