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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กพ.ทบ.    (กองการเตรียมพลฯ   โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐, ๙๘๑๓๘)     
ที ่    กห ๐๔๐๑/๑๘๗๖                             วันที ่       ๒๗ พ.ค. ๖๓                        
เรื่อง ขออนุมัติออกคำสั่ง ทบ. เรื่องหลกัเกณฑ์การพิจารณารอยสัก สำหรับการสอบคดัเลือกเข้าเป็น นนส. 

และนายทหารประทวนของ ทบ. 

เรียน  ผบ.ทบ.  

อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๖๐๖ ลง ๕ พ.ค. ๖๓ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย. ๒๘ 
 ๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย นนส. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔. สรุปสั่งการ ผบ.ทบ. ในที่ประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัตทิี่สำคัญ ประจำวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๓ 
 ๕. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างคำสั่ง ทบ. ท่ี ๒๔๓/๒๕๖๓ ลง ๒๙ พ.ค. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารอยสัก 
สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. และนายทหารประทวนของ ทบ. 

  ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติออกคำสั่ง ทบ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณารอยสัก สำหรับการ
สอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. และนายทหารประทวนของ ทบ. เพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน               
เป็นรูปธรรม และเป็นมาตรฐานเดยีวกันทั่วทัง้ ทบ. รวมท้ังตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา และให้
หน่วยได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

  ๒. ข้อเท็จจริง 
   ๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่มีรอยสัก ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. และนายทหารประทวนของ ทบ. 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่มีรอยสักและสมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมถึงทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนที่มีรอยสัก สามารถบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวนได้ โดยมีรายละเอียดท่ีสำคัญดังนี้ 
    ๒.๑.๑ การสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. และนายทหารประทวนของ ทบ. ให้ใช้
มาตรฐานในการพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่มีรอยสักในรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ อนุโลมให้
สำหรับผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกายชุดกีฬา (เสื้อคอกลมแขนสั้น  
กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) และคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม              
ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ. 
    ๒.๑.๒ สำหรับทหารกองประจำการที่ มี รอยสักและสมัครใจขอเลื่ อน
กำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมถึงทหารกองประจำการที่เข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตร นนส. เหล่า ร. ของ รร.ร.ศร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้มีการผ่อนผันเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะกรณี โดยอนุโลมให้มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกาย
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว และคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาแล้วว่ าเหมาะสม  
ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ. เพ่ือให้สอดคล้องกับดำริ/สั่งการ ผบ.ทบ. ในการ
รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองประจำการสมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดฯ และเพ่ิมโอกาส           
ให้ทหารกองประจำการเหล่านี้ ได้เป็น นนส. 
 

 

ด่วนมาก 
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   ๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ ทบ. ได้กำหนดบุคคลที่จะเข้ารับราชการ กรณีเป็นประเภทชาย             
ต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้ 
    ๒.๒.๑ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกฯ แล้ว ให้รับเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกฯ ระบุ
ว่าเป็นคนจำพวกที่ ๑ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่มีอวัยวะพิการ หรือผิดส่วนแต่อย่างใด 
    ๒.๒.๒ ผู้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกฯ ต้องมีร่างกายสมบูรณ์             
ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ ๒ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   ๒.๓ ตามอ้างถึง ๓ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย นนส. พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดขนาดพิกัด   
ของร่างกายและบัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อการเป็น นนส. ไว้ใน ผนวก ก 
ประกอบระเบียบฯ เกี่ยวกับเรื่องรอยสักไว้ดังนี้ : รอยสัก แผลเป็น ไฝ ปาน หูด (Wart) หรือซีสต์ (Cyst) 
ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่ หรือมากจนดูน่าเกลียด   
   ๒.๔ ตามอ้างถึง ๔ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในที่ประชุมสรุปสถานการณ์
และการปฏิบัติที่สำคัญ ประจำวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๓ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ไขระเบียบ ทบ.           
ว่าด้วย นนส. พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเรื่องลักษณะรอยสักบนร่างกายที่อาจอนุโลม/ยกเว้น ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
   ๒.๕ ตามอ้างถึง ๕ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดผู้ที่
จะเข้าศึกษาในโรงเรียนทหารเพ่ือจะเป็นนายทหารประทวน จะต้องมีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง 
และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ                
รับราชการทหาร และตามที่ส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห. แต่ละส่วนจะได้กำหนด 
  ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกคำสั่ง ทบ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณารอยสักฯ 
ตามข้อ ๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอนุมัติหลักการ 
ระเบยีบและหลักเกณฑ์เดิม ในข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๓ ท่ี ทบ. บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตรงตามเจตนารมณ์ของ
ผู้บังคับบัญชา ในข้อ ๒.๔ กอปรกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทบ. สามารถกำหนดขึ้นได้ ตามข้อ ๒.๕ 
จึงมีความเหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นสมควรออกคำสั่ง ทบ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณารอยสักฯ เพ่ือให้
หน่วยได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตอ่ไป 
  ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
   ๔.๑ กรุณาอนุมัติให้ออกคำสั่ง ทบ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณารอยสัก สำหรับการ
สอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. และนายทหารประทวนของ ทบ. เพ่ือให้หน่วยได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันต่อไป 
   ๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองร้อยอิสระ ทราบ  

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔  
และกรุณาลงนามในร่างคำสั่ง ทบ. (สำเนาคู่ฉบบั ๑, จริง ๑) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. 

 
 

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

                                                    จก.กพ.ทบ. 
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        เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔  
        และกรุณาลงนามในร่างคำสั่งฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                 ( คธายุทธ์  เสาวคนธ ์) 
                     รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                      ๒๘ พ.ค. ๖๓ 

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

      เสธ.ทบ. 
   ๒๘ พ.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. สนุัย  ประภชูะเนย ์
        ( สนุัย  ประภูชะเนย์ ) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 

  ๒๙ พ.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรชัต ์ คงสมพงษ์ 
        ( อภริัชต ์ คงสมพงษ ์) 

      ผบ.ทบ. 
  ๒๙ พ.ค. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณฐัพล  นาคพาณิชย์ 
        ( ณฐัพล  นาคพาณิชย ์)  

              รอง ผบ.ทบ. 
   ๒๙ พ.ค. ๖๓ 

สำเนาถูกต้อง 

(ลงชือ่)  พ.อ. เทพฤทธิ์  รฐัฤทธิธ์ำรง 
                ( เทพฤทธิ์  รัฐฤทธิธ์ำรง ) 
                           รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                                ๑ มิ.ย. ๖๓ 

- ลงนามแล้ว 
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คำสัง่กองทัพบก 
ท่ี ๒๔๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารอยสกั สำหรับการสอบคัดเลือกเขา้เปน็ นนส.  
 และนายทหารประทวนของ ทบ. 

--------------------------- 

 เพ่ือให้การพิจารณาในเรื่องรอยสัก สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. และ
นายทหารประทวนของ ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
รวมถึงเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ัง ทบ. จึงให้ นขต.ทบ. ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. การสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. และนายทหารประทวนของ ทบ. ให้ใช้มาตรฐาน          
ในการพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่มีรอยสักในรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ อนุโลมให้สำหรับผู้ ที่มี
รอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกายชุดกีฬา (เสื้อคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น 
ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) โดยให้ใช้มาตรฐานการแต่งกายชุดกีฬา ตามผนวก การแต่งกายชุดกีฬา               
หน่วย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑ เสื้อยืด ให้ผู้สอบคัดเลือกฯ สวมเสื้อยืดคอกลมในรูปแบบเดียวกันกับหน่วย             
ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ในการพิจารณา หากมองเห็นรอยสักจากภายนอกให้ถือว่าไม่เหมาะสมและให้คัดออก  
  ๑.๒ กางเกงกีฬาขาสั้น ให้ผู้สอบคัดเลือกฯ สวมกางเกงขาสั้น ความยาวของกางเกง 
ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของต้นขา ในรูปแบบเดียวกันกับหน่วย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ในการพิจารณา หากมองเห็นรอยสัก
จากภายนอกให้ถือว่าไม่เหมาะสมและให้คัดออก  
  ๑.๓ ถุงเท้า ให้ผู้สอบคัดเลือกฯ สวมถุงเท้า ความยาวของถุงเท้าไม่เกิน ๑ ใน ๔           
ของปลายขา ในรูปแบบเดียวกันกับหน่วย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ในการพิจารณา หากมองเห็นรอยสัก              
จากภายนอกให้ถือว่าไม่เหมาะสมและให้คดัออก 
 ๒. หากผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพจิารณารอยสักสำหรับการสอบคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์
ตามมาตรฐานในข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่น่ารังเกียจ และไม่ส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ. อาจอนุโลมให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะกรณีว่าไม่ขัดต่อการเป็น นนส. 
หรือนายทหารประทวนของ ทบ.   
 ๓. หลักเกณฑ์ตามระเบียบ คำสั่ง หรืออนุมัติหลักการใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ตามคำสั่งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามคำสั่งนี้แทน 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
     สัง่    ณ    วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓    
  
                      (ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ ์
                                                                           ( อภิรชัต ์ คงสมพงษ์ ) 
                                                                                    ผบ.ทบ. 
กพ.ทบ.  



 
ผนวก การแตง่กายชุดกีฬา หน่วย ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ประกอบคำสัง่ ทบ. ที ่๒๔๓/๒๕๖๓ ลง ๒๙ พ.ค. ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตรวจถูกต้อง 

               (ลงชื่อ)  พ.อ. เทพฤทธิ์  รัฐฤทธิ์ธำรง 
           ( เทพฤทธิ์  รัฐฤทธิ์ธำรง ) 
              รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
          ๒๖ พ.ค. ๖๓ 


