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ระเบียบกองทัพบก 
ว่าด้วยการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
………………………………………….…….. 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง
พ.ศ. ๒๕๓๑ เสียใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร กฎหมายว่าด้วยก าลังพลส ารอง   
และนโยบายการพัฒนากิจการก าลังพลส ารองของกองทัพบก เพ่ือให้การจัดท าบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยต่าง ๆ 
ในกองทัพบกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงก าหนดระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับกับส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก 
 ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ค าชี้แจง ค าแนะน ารวมทั้งคู่มือที่จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบกับ
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง พ.ศ. ๒๕๓๑ และอนุมัติหลักการของผู้บัญชาการทหารบก
อันเกี่ยวกับเรื่องก าลังพลส ารองทั้งหลายที่จะเป็นการขัดแย้งกับระเบียบนี้โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๖ ในระเบียบนี้ 
  ๖.๑ “บัญชีบรรจุก าลัง” (ตพ.๕) หมายความว่า บัญชีแสดงรายชื่อและต าแหน่งหน้าที่  
ตามอัตราการจัดของหน่วยทหาร 
  ๖.๒ “ก าลังส ารอง” หมายความว่า ก าลังที่มิใช่ก าลังทหารประจ าการและทหาร     
กองประจ าการที่เตรียมไว้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมซึ่งได้แก่ก าลังก่ึง
ทหาร กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง กลุ่มพลังมวลชนอ่ืน ก าลังพลส ารองที่เป็นทหารกองเกินและทหารกองหนุน         
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และก าลังพลส ารองตามกฎหมายว่าด้วยก าลังพลส ารอง 
  ๖.๓ “ก าลังประจ าการ” หมายความว่า ทหารประจ าการ (ก าลังพลประจ าการ)         
และทหารกองประจ าการ (ก าลังกองประจ าการ) 
  ๖.๔ “ก าลังพลส ารอง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นก าลังส ารองประเภทหนึ่งตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุก าลังตามกฎหมายว่าด้วยก าลังพล
ส ารองซึ่งประกอบด้วย ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน และก าลังพลส ารองเตรียมพร้อม 
  ๖.๕ “ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน” หมายความว่า ก าลังพลส ารองที่มีรายชื่ออยู่ใน
บัญชีบรรจุก าลัง คราวละ ๖ ปี 
  ๖.๖ “ก าลังพลส ารองเตรียมพร้อม” หมายความว่า ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน         
ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุก าลังครบระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นก าลังพลส ารองเตรียมพร้อมอีกระยะเวลา     
ไม่เกิน ๖ ปี 
 

(ส าเนา) 

    / ๖.๗ ก าลังพล ... 



๒ 

  ๖.๗ “ก าลังพลส ารองที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง” หมายความว่า บุคคลที่
ประกอบอาชีพที่มีความส าคัญต่อกิจกรรมทางทหารและกิจกรรมพลเรือนและเป็นอาชีพส าคัญที่ต้องมี       
ความช านาญเป็นพิเศษซึ่งผู้ที่ปฏิบัติการในอาชีพนั้น ต้องใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ ๒ ปี หรือผู้ปฏิบัติการใน
อาชีพนั้น ต้องมีคุณสมบัติของตัวบุคคลเป็นพิเศษหรือมีการขาดแคลนสถาบันการฝึกอบรมอาชีพนั้นหรือมีการ
ขาดแคลนบุคลากรประเภทนั้น ๆ ในปัจจุบันหรือเป็นวิชาชีพที่มีความจ าเป็นต่อกิจกรรมส าคัญในการ
เตรียมพร้อมของชาติ 
  ๖.๘ “ก าลังพลประจ าการเสริม” หมายความว่า ก าลังพลประจ าการที่สังกัดในหน่วย 
ที่ท าหน้าที่สนับสนุนก าลังพลประจ าการเสริม ซึ่งถูกก าหนดให้น ารายชื่อไปบรรจุในบัญชีบรรจุก าลัง (ตพ.๕) ร่วมกับ
ก าลังพลส ารอง และก าลังพลของหน่วยให้ครบตามอัตราอนุมัติ  โดยเมื่อมีการใช้ก าลังในยามสงครามก าลังพล
ประจ าการเสริมในส่วนนี้จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยที่ตนเองมีรายชื่อบรรจุในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยนั้น  ๆ       
อีกต าแหน่งหนึ่งด้วย 
  ๖.๙ “กิจการก าลังพลส ารอง” หมายความว่า การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียม  
และการใช้ก าลังพลส ารอง เช่น การบรรจุและการใช้ก าลังพลส ารอง การผลิตก าลังพลส ารอง การฝึกศึกษา
ก าลังพลส ารอง การควบคุมก าลังพลส ารอง และการเรียกก าลังพลส ารองหรือการระดมพล 
  ๖.๑๐ “หน่วยทหาร” หมายความว่า หน่วยทหารตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม 
  ๖.๑๑ “หน่วยก าลังพลส ารอง” หมายความว่า หน่วยทหารที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยจัดท า
บัญชีบรรจุก าลังหรือหน่วยรับการบรรจุ หรือหน่วยฝึกก าลังพลส ารอง หรือหน่วยรับพลหรือหน่วยเรียกพล     
ที่มีการบรรจุรายชื่อทหารประจ าการ ทหารกองประจ าการ และก าลังพลส ารองลงในบัญชีบรรจุก าลังให้ครบ
อัตราเต็ม 
  ๖.๑๒ “หน่วยก าลังประจ าการ” หมายความว่า หน่วยทหารซึ่งมีการบรรจุรายชื่อทหาร
ประจ าการและทหารกองประจ าการลงในบัญชีบรรจุก าลังตามอัตราที่ก าหนด 
  ๖.๑๓ “หน่วยสนับสนุนก าลังประจ าการเสริม” หมายความว่า หน่วยทหารที่ท าหน้าที่
สนับสนุนก าลังประจ าการเสริมให้กับหน่วยก าลังพลส ารอง 
  ๖.๑๔ “หน่วยทางบัญชี” หมายความว่า หน่วยก าลังพลส ารองที่ยังไม่มีการจัดตั้ง        
โดยมีการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังไว้ตั้งแต่ยามปกติ 
  ๖.๑๕ “หน่วยรับการบรรจุ” หมายความว่า หน่วยก าลังพลส ารองระดับกองร้อย    
หรือเทียบเท่าขึ้นไปตามอัตราการจัดของกองทัพบก และหน่วยทางบัญชีที่มีการบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารอง  
ลงในบัญชีบรรจุก าลัง  
  ๖.๑๖ “หน่วยจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง” หมายความว่า หน่วยก าลังพลส ารองระดับกองร้อย   
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามอัตราการจัดของกองทัพบก ซึ่งจัดท าบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยและท าหน้าที่เป็นหน่วย
จัดท าบัญชีบรรจุก าลังให้กับหน่วยทางบัญชี 
  ๖.๑๗ “หน่วยฝึกก าลังพลส ารอง”หมายความว่า หน่วยจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง         
และหน่วยทหารที่กองทัพบกก าหนดให้ท าหน้าที่เป็นหน่วยฝึกก าลังพลส ารอง และให้หมายความรวมถึงหน่วยทหาร   
ทีก่องทัพบกก าหนดให้ท าหน้าที่ด าเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการทหารด้วย 
   
 
 
 

/ ๖.๑๘ “หมายเรียกพล” ... 



๓ 

  ๖.๑๘ “หน่วยเรียกพล” หมายความว่า มณฑลทหารบกหรือหน่วยทหารที่กองทัพบก
ก าหนดให้ท าหน้าที่สนับสนุนผู้มีอ านาจสั่งการและลงชื่อในค าสั่งเรียกยกเว้นก าลังพลส ารองประเภทนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นนายพลขึ้นไป ให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ด าเนินการ 
  ๖.๑๙ “หน่วยรับพล” หมายความว่า มณฑลทหารบก หน่วยฝึกก าลังพลส ารอง     
หรือหน่วยทหารที่กองทัพบกก าหนดให้ท าหน้าที่รับก าลังพลส ารองเข้าประจ าหน่วยตามบัญชีบรรจุก าลัง           
และท าหน้าที่ฝึกศึกษาก าลังพลส ารองหรืออาจส่งมอบก าลังพลส ารองให้หน่วยอ่ืน ๆ ท าการฝึกศึกษาแทนก็ได้ 
ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามค าสั่งของกองทัพบก 
  ๖.๒๐ “หน่วยสนับสนุน” หมายความว่า หน่วยทหารที่ให้การสนับสนุนในด้านก าลังพล    
การข่าวยุทธการและการฝึก การส่งก าลังบ ารุง กิจการพลเรือน งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศและอ่ืน ๆ 
ให้แก่หน่วยก าลังพลส ารอง 
  ๖.๒๑ “กองร้อยก าลังทดแทน” หมายความว่า หน่วยทางบัญชีตามแผนการระดม 
สรรพก าลังด้านก าลังพลเต็มขนาด ซึ่งมอบให้กองพลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีกองร้อยทดแทนกองพล 
  ๖.๒๒ “กองพันก าลังทดแทน” หมายความว่า หน่วยทางบัญชีตามแผนการระดม  
สรรพก าลังด้านก าลังพลเต็มขนาด ซึ่งมอบให้กองทัพภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีกองพันทดแทนกองทัพภาค  
  ๖.๒๓ “ศูนย์ฝึกก าลังทดแทนกองทัพภาค” หมายความว่า หน่วยทางบัญชีตามแผนการ
ระดมสรรพก าลังด้านก าลังพลเต็มขนาด ซึ่งมอบให้กองทัพภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีศูนย์ฝึกก าลัง
ทดแทนกองทัพภาค   
  ๖.๒๔ “การเรียกก าลังพลส ารองหรือการระดมพล” หมายความว่า กรรมวิธีในการเรียก
ก าลังพลส ารองเข้ารับราชการทหารตามความมุ่งหมายของการเรียกก าลังพลส ารอง เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร   
เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมและการระดมพล 
  ๖.๒๕ “ภูมิล าเนาทหาร” หมายความว่า ท้องที่อ าเภอหรือเขตซึ่งได้ไปแสดงตน เพ่ือลงบัญชี
ทหารกองเกินไว้หรือท้องที่อ าเภอหรือเขตใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ย้ายมามีถิ่นที่อยู่เป็นหลักฐานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
  ๖.๒๖ “ภูมิล าเนา” หมายความว่า ถิ่นที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งส าคัญที่ตั้งท าการหาเลี้ยงชีพ
ประจ าอยู่เป็นหลักฐานตามทะเบียนบ้านที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ 
 

หมวด ๑ 
กล่าวท่ัวไป 

 ข้อ ๗ ความมุ่งหมาย 
  ๗.๑ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ 
และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๗.๒ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแทนการออกค าสั่งบรรจุ โยกย้ายก าลังพลเป็นจ านวนมาก  
เมื่อจะต้องเข้าปฏิบัติการรบตามแผนป้องกันประเทศ และสนับสนุนปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงกลาโหม 
  ๗.๓ เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนากิจการก าลังพลส ารองของกองทัพบกในการ
จดัเตรียมก าลังพลส ารองตั้งแต่ยามปกติ โดยการบรรจุก าลังพลส ารองลงในบัญชีบรรจุก าลังให้ครบตามอัตราที่
กองทัพบกก าหนด  
 

   / ๗.๔ เพ่ือให้ทุกหน่วย ... 



๔ 

  ๗.๔ เพ่ือให้ทุกหน่วยในกองทัพบกมีบัญชีบรรจุก าลังเพ่ือแสดงรายชื่อและต าแหน่ง
หน้าที่ตามอัตราการจัดของหน่วยทหาร และบัญชีบรรจุก าลังที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนและสนองตอบต่อ
นโยบายการใช้ก าลังตามแผนป้องกันประเทศแผนยุทธการของกองทัพบกได้ทุกแผน และสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม โดยถืออัตราเต็มเป็นมูลฐานในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง 
  ๗.๕ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับหน่วยได้กวดขัน เร่งรัด และก ากับดูแลเจ้าหน้าที่    
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยรวมทั้งการให้การสนับสนุนก าลังพลแต่ละประเภท  
แก่หน่วยที่ร้องขอรับการสนับสนุนได้ด าเนินการในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง สมบูรณ์ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นไปตามระเบียบการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังตามที่กองทัพบก
ก าหนด ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกในเรื่องการพัฒนากิจการ     
ก าลังพลส ารอง  

 ข้อ ๘ แนวความคิดในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง การด าเนินการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังให้กับ
หน่วยตามแผนการระดมสรรพก าลังด้านก าลังพลเต็มขนาดให้พร้อมและทันสมัยตลอดเวลา โดยแสวงประโยชน์
จากก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน และก าลังพลส ารองเตรียมพร้อมร่วมกับก าลังประจ าการเสริมทหารประจ าการ 
และทหารกองประจ าการเพื่อน ามาลงในบัญชีบรรจุตามอัตราต าแหน่งที่ก าหนด 
  ๘.๑ หน่วยก าลังพลส ารองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังของหน่วย     
โดยขอรับการสนับสนุนก าลังประจ าการเสริมในเขตพ้ืนที่กองทัพภาคเป็นหลัก ให้ครบตามอัตราที่กองทัพบกก าหนด 
  ๘.๒ การจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
   ๘.๒.๑  บัญชีบรรจุก าลัง “ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน” ประกอบไปด้วยบัญชี
บรรจุก าลังนายทหารสัญญาบัตร,  บัญชีบรรจุก าลังนายทหารประทวน และบัญชีบรรจุก าลังพลทหาร         
โดยสามารถแบ่งได้ ๓ แบบ ดังนี้ 
     ๘.๒.๑.๑ แบบที่ ๑ ระยะเวลา ๖ ปี จัดท าทุกปี ส าหรับหน่วยก าลังพล
ส ารอง 
     ๘.๒.๑.๒ แบบที่ ๒ ระยะเวลา ๖ ปี จัดท าทุกวงรอบ ๖ ปี ส าหรับหน่วย
ที่ต้องการผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง 
     ๘.๒.๑.๓ แบบที่ ๓ จัดท าทุกปี ส าหรับหน่วยก าลังพลส ารองที่สนับสนุน
กิจกรรมทางทหารและพลเรือน ประเภทนักศึกษาวิชาทหาร (รออนุมัติจากกองทัพบก) 
   ๘.๒.๒  บัญชีบรรจุก าลัง “ก าลังพลส ารองเตรียมพร้อม”ระยะเวลา ๖ ปี ประกอบ
ไปด้วย บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารสัญญาบัตร บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารประทวน และบัญชี
บรรจุก าลังประเภทพลทหาร 
  ๘.๓ หน่วยรับการบรรจุ/หน่วยจัดท าบัญชีบรรจุก าลังด าเนินการบรรจุก าลังพลส ารอง
ลงในบัญชีบรรจุก าลัง โดยให้บรรจุก าลังพลส ารองในต าแหน่งชั้นยศ พลทหาร ถึง พันตร ีเว้นต าแหน่งที่เกี่ยวกับ
การรบโดยตรง ส่วนในต าแหน่งชั้นยศสูงกว่าพันตรีให้บรรจุก าลังพลประจ าการเสริม 
 
 
 
 
 
 

               / หมวด ๒ ... 



๕ 

 
หมวด ๒ 

การบรรจุและการใช้ก าลังพลส ารอง 

 ข้อ ๙  การบรรจุและการใช้ก าลังพลส ารอง หมายความว่า การด าเนินการเกี่ยวกับการ        
รับสมัครหรือคัดเลือกก าลังพลส ารองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม เพ่ือบรรจุในต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยทหาร     
ตามลักษณะการใช้ก าลังพลส ารอง คือ เพ่ือเสริมก าลัง เพ่ือเพ่ิมเติมก าลัง เพ่ือทดแทนก าลัง เพ่ือขยายก าลัง
จัดตั้งหน่วยใหม่ และเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขภัยพิบัติสาธารณะ รวมทั้งการปฏิบัติการอ่ืนที่เป็นการปฏิบัติ       
ทางการทหารนอกเหนือจากสงคราม ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 ข้อ ๑๐ หลักการบรรจุก าลังประจ าการ 
   ๑๐.๑ หน่วยระดับกองพัน/เทียบเท่าหรือส่วนแยกขึ้นไป รับผิดชอบบรรจุก าลังพล
ประจ าการให้ครบตามอัตราก าลังพลที่กองทัพบกก าหนดในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง ก าลังพลที่เหลือ         
(เกินอัตราก าลังพลที่ก าหนด) ให้ส่งรายชื่อพร้อมทั้งหมายเลขความช านาญการทางทหาร (ชกท.) คืนหน่วยเหนือ
ตามสายการบังคับบัญชา 
   ๑๐.๒ หน่วยบังคับบัญชา (แต่ละระดับ) พิจารณาบรรจุก าลังพลประจ าการที่ได้รับ
การส่งคืนตามสายการบังคับบัญชาของหน่วยรองเป็นก าลังพลประจ าการเสริมให้กับหน่วยขึ้นตรงของหน่วย  
จนครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ก าลังพลส่วนที่เหลือส่งรายชื่อคืนหน่วยตามสายการบังคับบัญชาจนถึงระดับกองทัพภาค 
   ๑๐.๓ กองทัพภาครับผิดชอบควบคุมรายชื่อก าลังพลประจ าการที่เหลือจากการส่งคืน
ของหน่วยรองเพ่ือด าเนินการบรรจุให้กับหน่วย ดังนี้.- 
     ๑๐.๓.๑ บรรจุเป็นก าลังพลประจ าการเสริมให้กับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาค  
ที่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากกรมก าลังพลทหารบก โดยกองทัพภาค
เป็นผู้รายงานขอรับการสนับสนุนก าลังพลประจ าการเสริม และก าลังพลตามหน่วยเหล่าสายวิทยาการที่ยังบรรจุ   
ไม่ครบไปยังกองทัพบก (ผ่านกรมก าลังพลทหารบก) 
     ๑๐.๓.๒ บรรจุเป็นก าลังพลประจ าการเสริมให้กับหน่วยที่จัดตั้งใหม่ตามแผน
ยุทธการของกองทัพบกหรือแผนป้องกันประเทศ 
     ๑๐.๓.๓ เตรียมให้การสนับสนุนเป็นก าลังพลประจ าการเสริมให้กับกองทัพภาค
อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 
   ๑๐.๔ ก าลังพลประจ าการที่เหลือจากการบรรจุในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วย        
ให้ส่งรายชื่อพร้อมทั้ง ชกท. ให้กรมก าลังพลทหารบกควบคุมไว้เป็นส่วนรวม เพ่ือเตรียมบรรจุเป็นก าลังพล
ประจ าการเสริมให้กับหน่วยในกองทัพบกต่อไป 
   ๑๐.๕ ส าหรับนักเรียนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แหล่งผลิตนักเรียนนายสิบ
ของกองทัพบก รวมทั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ให้ กรมก าลังพลทหารบก พิจารณาใช้ได้ตามความจ าเป็น
โดยให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แหล่งผลิตนักเรียนนายสิบของกองทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก   
ส่งรายชื่อนักเรียนนายร้อย (ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป) นักเรียนนายสิบ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก   
ให้แกก่รมก าลังพลทหารบก ในเดือนแรกที่ก าลังพลเหล่านี้เข้ารับการศึกษา 
 
 

   / ข้อ ๑๐.๖ ให้ทุกหน่วย ... 



๖ 

   ๑๐.๖ ให้ทุกหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังด าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบัญชีบรรจุก าลังและบัญชีรายชื่อก าลังพลประจ าการให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้ง
รายงานในส่วนที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้หน่วยที่เก่ียวข้องทราบทุกครั้ง 
 ข้อ ๑๑ หลักการบรรจุก าลังพลส ารอง หน่วยก าลังพลส ารองด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร
หรือคัดเลือกก าลังพลส ารองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม เพ่ือบรรจุในต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยทหาร            
ตามอัตราก าลังพลทีก่องทัพบกก าหนด และให้ด าเนินการตามแนวทางการรับราชการของก าลังพลส ารอง 
 ข้อ ๑๒ การก าหนดต าแหน่งและอัตราส่วนของการบรรจุก าลังพลส ารอง  ให้หน่วยใน
กองทัพบกบรรจุก าลังพลประจ าการและก าลังพลส ารองลงในบัญชีบรรจุก าลัง ตามต าแหน่งที่ก าหนด       
เพ่ือให้หน่วยมีขีดความพร้อมรบด้านก าลังพลให้ได้สัดส่วนสมดุลในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก       
ของหน่วย โดยให้มีอัตราส่วนของการบรรจุดังนี้ 
   ๑๒.๑ การบรรจุก าลังประจ าการให้บรรจุในอัตราก าลังพลประจ าการ ดังนี้.- 
    ๑๒.๑.๑ หน่วยที่มีการจัดรูปแบบอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) ให้บรรจุ
ก าลังประจ าการตามระดับความพร้อมรบตามที่กองทัพบกก าหนด 
    ๑๒.๑.๒ หน่วยที่มีการจัดรูปแบบอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) ให้บรรจุก าลัง
ประจ าการ ไม่เกินร้อยละของอัตราเต็มตามทีก่องทัพบกก าหนด 
   ๑๒.๒ ก าลังพลตามอัตราที่เหลือจากการบรรจุ ตามข้อ ๑๒.๑ ให้บรรจุก าลังพลส ารอง  
ให้ครบตามอัตราเต็ม 
   ๑๒.๓ เมื่อมีการประกอบก าลังทั้งก าลังพลประจ าการและก าลังพลส ารองแล้ว ทุกหน่วย
จะต้องมีสถานภาพก าลังพลเพียงพอในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๑๒.๔ เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตามข้อ ๑๒.๓ หน่วยยังขาดก าลังพล
ประจ าการ อยู่ให้รายงานขอก าลังพลประจ าการเสริมดังกล่าวไปยังหน่วยเหล่าสายวิทยาการ และกรมก าลังพลทหารบก
เมื่อกรมก าลังพลทหารบกไม่มีก าลังพลประจ าการเสริมสนับสนุน เนื่องจากให้การสนับสนุนกับหน่วยอ่ืนไปหมดสิ้นแล้ว
ให้ถือว่าการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยต่าง ๆ เป็นอันยุติหรือเสร็จสิ้น โดยหน่วยจะมีความพร้อมรบ       
ในระดับหนึ่ง 
 ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นก าลังพลส ารอง 
    ๑๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
      ๑๓.๑.๑  มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
      ๑๓.๑.๒  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
      ๑๓.๑.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับ
ราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยก าลังพลส ารอง 
      ๑๓.๑.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
      ๑๓.๑.๕  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
      ๑๓.๑.๖  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทิน 
หรือมัวหมอง 
      ๑๓.๑.๗  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ 
      ๑๓.๑.๘  ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา 
หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินคดีของศาล เว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 

/ ๑๓.๑.๙ ทหารกองเกิน ... 



๗ 

      ๑๓.๑.๙  ทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ เว้นแต่เป็นผู้ที่สมัครเข้าเป็นก าลังพลส ารอง ตามข้อ ๑๓.๔ 
      ๑๓.๑.๑๐ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
    ๑๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะของก าลังพลส ารองส าหรับหน่วยก าลังพลส ารอง แบบที ่๑ 
      ๑๓.๒.๑  ก าลังพลส ารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร 
           ๑๓.๒.๑.๑ เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
           ๑๓.๒.๑.๒ เป็นนายทหารประทวนกองหนุนที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
           ๑๓.๒.๑.๓ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่รับราชการทหาร   
ในกองประจ าการจนครบก าหนดและปลดเป็นกองหนุน และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป    
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
           ๑๓.๒.๑.๔ เป็นทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
           ๑๓.๒.๑.๕ เป็นหญิงหรือทหารหญิงพ้นราชการที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
      ๑๓.๒.๒  ก าลังพลส ารองประเภทนายทหารประทวน 
         ๑๓.๒.๒.๑ เป็นนายทหารประทวนกองหนุนที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
         ๑๓.๒.๒.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่รับราชการทหาร   
ในกองประจ าการจนครบก าหนดและปลดเป็นกองหนุน และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
หรือเทียบเท่าข้ึนไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
         ๑๓.๒.๒.๓ เป็นทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
         ๑๓.๒.๒.๔ เป็นหญิงหรือทหารหญิงพ้นราชการที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
      ๑๓.๒.๓  ก าลังพลส ารองประเภทพลทหาร 
         ๑๓.๒.๓.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่รับราชการทหารใน
กองประจ าการจนครบก าหนด และปลดเป็นกองหนุน 
         ๑๓.๒.๓.๒ เป็นทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
 
 
 
 
 

       / ๑๓.๓ คุณสมบัติ ... 



๘ 

    ๑๓.๓ คุณสมบัติเฉพาะของก าลังพลส ารองที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง ส าหรับ
หน่วยก าลังพลส ารอง (แบบที่ ๒) ตามอัตราและต าแหน่งที่กองทัพบกก าหนด 
      ๑๓.๓.๑  ก าลงัพลส ารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร 
           ๑๓.๓.๑.๑ เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
           ๑๓.๓.๑.๒ เป็นนายทหารประทวนกองหนุนที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
           ๑๓.๓.๑.๓ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่รับราชการทหารใน
กองประจ าการจนครบก าหนดและปลดเป็นกองหนุน และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
           ๑๓.๓.๑.๔ เป็นทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
           ๑๓.๓.๑.๕ เป็นหญิงหรือทหารหญิงพ้นราชการที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
      ๑๓.๓.๒  ก าลังพลส ารองประเภทนายทหารประทวน 
          ๑๓.๓.๒.๑ เป็นนายทหารประทวนกองหนุนที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
          ๑๓.๓.๒.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่รับราชการทหาร   
ในกองประจ าการจนครบก าหนดและปลดเป็นกองหนุน และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
หรือเทียบเท่าข้ึนไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
          ๑๓.๓.๒.๓ เป็นทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
          ๑๓.๓.๒.๔ เป็นหญิ งหรื อทหารหญิ ง พ้นราชการที่ มี คุณวุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าข้ึนไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
      ๑๓.๓.๓  ก าลังพลส ารองประเภทพลทหาร 
          ๑๓.๓.๓.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (พลทหารกองหนุน) 
          ๑๓.๓.๓.๒ เป็นทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
          ก าลังพลส ารอง ตามข้อ ๑๓.๓.๑ – ๑๓.๓.๓ สามารถก าหนด
คุณสมบัติเพิ่มเติม ตามท่ีกองทัพบกก าหนด แล้วแต่กรณี 
    ๑๓.๔ คุณสมบัติเฉพาะของก าลังพลส ารองที่สนับสนุนกิจกรรมทางทหารและพลเรือน
ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารส าหรับหน่วยก าลังพล
ส ารอง (แบบที่ ๓) 
 
 
       / ๑๓.๔.๑ เป็นผู้ที่อยู่ ... 



๙ 

      ๑๓.๔.๑  เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ เพ่ือท าหน้าที่    
ในต าแหน่งรองผู้บังคับหมวดหรือผู้บังคับหมวด แล้วแต่กรณี 
      ๑๓.๔.๒  เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ เพ่ือท าหน้าที่     
ในต าแหน่งผู้บังคับหมู ่
      ๑๓.๔.๓  เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ - ๓ เพ่ือท าหน้าที่
ในต าแหน่งลูกแถวหรือหัวหน้าชุด แล้วแต่กรณี 
    ๑๓.๕ การรับสมัครก าลังพลส ารอง 
      ๑๓.๕.๑  กรณีสมัครครั้งแรกของก าลังพลส ารอง ตามข้อ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ 
          ๑๓.๕.๑.๑ เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
          ๑๓.๕.๑.๒ เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
บริบูรณ ์
          ๑๓.๕.๑.๓ เป็นนายทหารประทวนกองหนุนอัตราชั้นยศสิบเอก  
อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ส่วนอัตราชั้นยศจ่าสิบเอก อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
          ๑๓.๕.๑.๔ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่รับราชการทหาร   
ในกองประจ าการจนครบก าหนดและปลดเป็นกองหนุน อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ 
          ๑๓.๕.๑.๕ เป็นทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ อายุไม่เกิน ๒๓ ปีบริบูรณ์ 
          ๑๓.๕.๑.๖ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
บริบูรณ ์
          ๑๓.๕.๑.๗ เป็นหญิงหรือทหารหญิงพ้นราชการ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
บริบูรณ ์
          ส าหรับการรับสมัครก าลังพลส ารอง ตามข้อ ๑๓.๔ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑๓.๔.๑ – ๑๓.๔.๓ แล้วแต่กรณี 
      ๑๓.๕.๒  กรณีสมัครต่อก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน อาจสมัครต่อได้คราวละ
๖ ปี ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
           ๑๓.๕.๒.๑ เป็นก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานประเภทนายทหาร
สัญญาบัตร อายุไม่เกินประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ตามอัตราชั้นยศที่ก าหนด 
           ๑๓.๕.๒.๒ เป็นก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานประเภทนายทหาร
ประทวน อายุไม่เกินทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ 
           ๑๓.๕.๒.๓ เป็นก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานประเภทพลทหาร    
อายุไม่เกินทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ 
      ส าหรับก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานที่ เป็นทหารหญิง ให้ใช้ เกณฑ์อายุ
เช่นเดียวกับทหารชายโดยอนุโลม 
      กรณีการสมัครต่อของก าลังพลส ารอง ตามข้อ ๑๓.๔ ให้เป็นไปตามที่
กองทัพบกก าหนด 
 
 
 
     / ๑๓.๖ วธิีการรับสมัคร ... 



๑๐ 

    ๑๓.๖ วิธีการรับสมัคร 
      ๑๓.๖.๑  ให้หน่วยก าลังพลส ารองที่ก าหนด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็น
ก าลังพลส ารองก่อนก าหนดวันรับสมัคร ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
      ๑๓.๖.๒  บุคคลที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นก าลังพลส ารอง ให้ยื่นใบสมัครต่อ 
หน่วยทหาร ตามที่กองทัพบกก าหนด พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
           ๑๓.๖.๒.๑ ใบสมัคร และสัญญาค้ าประกัน 
           ๑๓.๖.๒.๒ หลักฐานแสดงวิทยฐานะ 
           ๑๓.๖.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
           ๑๓.๖.๒.๔ ใบส าคัญความเห็นของแพทย์ทหารประจ าการ         
ซึ่งมีผลการตรวจ ไม่เกิน ๓ เดือน 
           ๑๓.๖.๒.๕ ใบส าคัญทางทหาร หรือหนังสือรับรองแทนใบส าคัญ   
ที่ทางราชการออกให้ กรณีผู้สมัครเป็นชาย 
      ๑๓.๖.๓  ให้หน่วยทหารที่กองทัพบกก าหนด แต่ งตั้ งคณะกรรมการ        
เพ่ือด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกก าลังพลส ารอง เพ่ือบรรจุรายชื่อลงในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหาร 
      การด า เ นิ นการ  ตามข้ อ  ๑๓ .๖ .๑  และ  ๑๓ .๖ .๓  ให้ หน่ วยทหาร                  
ที่กองทัพบกก าหนด รายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพ่ือทราบ 
    ๑๓.๗ การรับสมัครก าลังพลส ารองประเภทนักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ ระหว่าง        
การฝึกวิชาทหาร ให้หน่วยก าลังพลส ารองด าเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ในวันรับสมัครและรายงานตัว
นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ในห้วงเวลาการรับสมัคร 
และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารประจ าปีการศึกษา และแจ้งการบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองในบัญชีบรรจุ
ก าลังให้กับก าลังพลส ารอง ทราบภายในวันเดียวกัน 
 ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์การคัดเลือกก าลังพลส ารอง     
    ๑๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
      ๑๔.๑.๑  มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
      ๑๔.๑.๒  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
      ๑๔.๑.๓  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถ      
จะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยก าลังพลส ารอง 
      ๑๔.๑.๔  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
      ๑๓.๑.๕  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      ๑๔.๑.๖  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทิน
หรือมัวหมอง 
      ๑๔.๑.๗  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ 
      ๑๔.๑.๘  ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา 
หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินคดีของศาล เว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 
      ๑๔.๑.๙  ทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ 
 
      ๑๔.๑.๑๐ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น 

  / ๑๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ ... 



๑๑ 

    ๑๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
      ๑๔.๒.๑  ก าลังพลส ารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร  คัดเลือกจาก
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 
      ๑๔.๒.๒  ก าลังพลส ารองประเภทนายทหารประทวน คัดเลือกจากทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ และทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ 
      ๑๔.๒.๓  ก าลังพลส ารองประเภทพลทหาร คัดเลือกจากทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ที่รับราชการทหารในกองประจ าการจนครบก าหนดและปลดเป็นกองหนุน หรือทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๒ หรือทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
    ๑๔.๓ วิธีการคัดเลือกให้มณฑลทหารบก หรือหน่วยทหารตามที่กองทัพบกก าหนด
ด าเนินการ ดังนี้.- 
      ๑๔.๓.๑  ด า เนิ นการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุ นตามระ เบี ยบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน หรือวิธีอ่ืนตามที่กองทัพบกก าหนด โดยอนุโลม 
      ๑๔.๓.๒  ให้หน่วยเรียกพลหรือหน่วยทหารที่กองทัพบกก าหนด แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป ตามข้อ ๑๔.๓.๑ และท าการคัดเลือกผู้สมัครตามที่กองทพับกก าหนด 
      การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้รายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึง
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
      ๑๔.๓.๓  ด าเนินการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนการเรียกเข้ารับ
ราชการทหาร เพ่ือเป็นการตรวจสอบเฉพาะการเรียกเข้ารับราชการทหารจ ากัดจ านวนเท่านั้น และเป็นการ
ตรวจสอบกรณีพิเศษนอกจากการตรวจสอบสภาพประจ าปี 
 ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชีบรรจุก าลังให้จัดท าตามอัตราเต็ม และแยกบัญชีบรรจุ
ก าลังของแต่ละหน่วยก าลังพลส ารอง ออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้.- 
    ๑๕.๑ บัญชีบรรจุก าลังก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย 
      ๑๕.๑.๑  บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารสัญญาบัตร 
      ๑๕.๑.๒  บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารประทวน 
      ๑๕.๑.๓  บัญชีบรรจุก าลังประเภทพลทหาร 
    ๑๕.๒ บัญชีบรรจุก าลังก าลังพลส ารองเตรียมพร้อม ประกอบด้วย 
      ๑๕.๒.๑  บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารสัญญาบัตร 
      ๑๕.๒.๒  บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารประทวน 
      ๑๕.๒.๓  บัญชีบรรจุก าลังประเภทพลทหาร 
    ๑๕.๓ รูปแบบการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน กระท าได้    
๓ แบบ 
      ๑๕.๓.๑  แบบที่ ๑ ระยะเวลา ๖ ปี หน่วยจัดท าบัญชีบรรจุก าลังจัดท าทุกปี 
โดยก าหนดชื่อบัญชีบรรจุก าลัง ดังนี้ 
           ๑๕.๓.๑.๑ ปีที่ ๑ เรียกว่า “ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานบัญชี ๑   
/ปีงบประมาณที่จัดท า” 
 
 
 

         / ๑๕.๓.๑.๒ ปีที่ ๒ ... 



๑๒ 

           ๑๕.๓.๑.๒ ปีที่ ๒ เรียกว่า “ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานบัญชี ๒/ 
ปีงบประมาณท่ีจัดท าบัญชี ๑” 
           ๑๕.๓.๑.๓ ปีที่ ๓ เรียกว่า “ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานบัญชี ๓/ 
ปีงบประมาณท่ีจัดท าบัญชี ๑” 
           ๑๕.๓.๑.๔ ปีที่  ๔ - ๖ เรียกว่า “ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน  
บัญชี ๔/ปีงบประมาณที่จัดท าบัญชี ๑” ระยะเวลา ๓ ปี 
      ๑๕.๓.๒  แบบที่ ๒ ระยะเวลา ๖ ปี หน่วยจัดท าบัญชีบรรจุก าลังจัดท าทุก    
๖ ปี โดยก าหนดชื่อบัญชีบรรจุก าลัง เรียกว่า “ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน/บัญชีงบประมาณที่จัดท าปีแรก”
      ๑๕.๓.๓  แบบที่ ๓ ระยะเวลา ๖ ปี หน่วยจัดท าบัญชีบรรจุก าลังจัดท าทุกปี
เฉพาะประเภทนักศึกษาวิชาทหาร โดยก าหนดรายชื่อบัญชีบรรจุก าลัง เรียกว่า “ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน/ 
บัญชีปีการศึกษาท่ีจัดท า” หรือกองทัพบกอาจตั้งชื่อเพ่ิมเติมเป็นอย่างอ่ืนได้ 
    ๑๕.๔ บัญชีบรรจุก าลัง ก าลังพลส ารองเตรียมพร้อมเป็นบัญชีบรรจุก าลังที่แปรสภาพ
มาจากบัญชีบรรจุก าลัง ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานที่อยู่ครบก าหนดระยะเวลา ตามข้อ ๑๕.๓.๑.๔ เรียกว่า 
“ก าลังพลส ารองเตรียมพร้อมบัญชี ๔/ปีงบประมาณท่ีจัดท าบัญชี ๑” ระยะเวลาไม่เกิน ๖ ปี 
 ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองในบัญชีบรรจุก าลัง 
    ๑๖.๑ ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน 
      ๑๖.๑.๑  ประเภทนายทหารสัญญาบัตร อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่
นายทหารกองหนุนที่ลาออกจากประจ าการ อายุไม่เกินชั้นยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน กรณีสมัครต่อ   
อายุไม่เกินประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ตามอัตราชั้นยศที่ก าหนด 
      ๑๖.๑.๒  ประเภทนายทหารประทวน อัตราชั้นยศ สิบเอก อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ 
ส่วนอัตราชั้นยศ จ่าสิบเอก อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ กรณีสมัครต่ออายุไม่เกินทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ 
      ๑๖.๑.๓  ประเภทพลทหาร อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ กรณีสมัครต่อ      
อายุไม่เกินทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๒ 
      ส าหรับทหารกอง เกินที่ พ้นหน้ าที่ ในการตรวจเลื อกทหารกอง เกิน             
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหญิงหรือทหารหญิงพ้นราชการที่ได้รับการบรรจุในชั้นยศใด การก าหนด
อายุและประเภทกองหนุนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยอายุต้องไม่เกินนายทหาร    
สัญญาบัตรกองหนุนหรือทหารกองหนุนเช่นเดียวกับทหารชายแล้วแต่กรณี 
    ๑๖.๒ ก าลังพลส ารองเตรียมพร้อม ให้ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานที่มีรายชื่ออยู่ใน
บัญชีบรรจุก าลังครบระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นก าลังพลส ารองเตรียมพร้อมอีกระยะเวลาไม่เกิน ๖ ปี           
ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้.- 
      ๑๖.๒.๑  ประเภทนายทหารสัญญาบัตร อายุไม่เกินประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นอกราชการ 
      ๑๖.๒.๒  ประเภทนายทหารประทวนอายุไม่เกินทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ 
 ชั้นที่ ๓ 
      ๑๖.๒.๓  ประเภทพลทหารอายุไม่เกินทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๓ 
หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ชั้นที่ ๓ 
 
 
 

         / ๑๖.๓ ระยะเวลา ... 



๑๓ 

    ๑๖.๓ ระยะเวลาการเป็นก าลังพลส ารอง ให้นับตั้งแต่วันที่มีการบรรจุรายชื่ออยู่ใน
บัญชีบรรจุก าลังเป็นก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน หรือก าลังพลส ารองเตรียมพร้อมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หน่วยก าลังพล
ส ารอง ต้องจัดท าบัญชีบรรจุก าลังให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม หรือตามท่ีกองทัพบกก าหนด 
      ๑๖.๓.๑  กรณีน ารายชื่อก าลังพลส ารองบรรจุลงในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วย 
โดยมีการเรียกเข้ารับราชการทหาร ให้หน่วยก าลังพลส ารองแจ้งให้ก าลังพลส ารองทราบ ภายใน ๓๐ วัน      
ก่อนวันรายงานตัว 
      ๑๖.๓.๒  กรณีน ารายชื่อก าลังพลส ารองบรรจุลงในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วย 
แต่ไม่มีการเรียกเข้ารับราชการทหาร ให้หน่วยก าลังพลส ารองแจ้งให้ก าลังพลส ารองทราบ ภายใน ๗ วัน
หลังจากการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง 
 ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์และวิธีการขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุก าลัง 
    ๑๗.๑ หลักเกณฑ์ 
      ๑๗.๑.๑  ในกรณีที่ก าลังพลส ารองไปประกอบอาชีพ หรือไปศึกษาหรือมีเหตุ
จ าเป็นที่ต้องย้ายไปในจังหวัดที่มิใช่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยก าลังพลส ารองที่ตนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุก าลัง 
โดยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมีการแจ้งย้ายภูมิล าเนาไว้เป็นหลักฐานแล้ว และไม่มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง        
การรับราชการทหาร 
      ๑๗.๑.๒  มีหนังสือยินยอมการขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุก าลัง
จากหน่วยก าลังพลส ารองที่ก าลังพลส ารองประสงค์จะย้ายไปสังกัด และหน่วยก าลังพลส ารองเดิมไม่ขัดข้อง 
    ๑๗.๒ วิธีการ 
      ๑๗.๒.๑  ให้ก าลังพลส ารองที่ประสงค์จะย้ายการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุ
ก าลังน าหนังสือยินยอมจากหน่วยก าลังพลส ารองใหม่ ไปยื่นความจ านงต่อหน่วยก าลังพลส ารองเดิม       
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้บังคับหน่วยก าลังพลส ารองใหม่ ลงชื่อในหนังสือยินยอมการขอเปลี่ยนการบรรจุ
รายชื่อในบัญชีบรรจุก าลัง 
      ๑๗.๒.๒  ให้หน่วยก าลังพลส ารองเดิม ด าเนินการส่งรายชื่อพร้อมประวัติ
ก าลังพลส ารอง ส่งให้หน่วยก าลังพลส ารองใหม่ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ก าลังพลส ารองได้ยื่นความจ านงขอย้าย
การบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุก าลัง 
      ๑๗.๒.๓  ให้หน่วยก าลังพลส ารองใหม่บรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองลงในบัญชี
บรรจุก าลัง โดยรายงานให้มณฑลทหารบกหรือหน่วยก าลังพลส ารองเดิมทราบ และให้ก าลังพลส ารอง          
ที่ขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุก าลังไปรายงานตัวยังหน่วยก าลังพลส ารองใหม่ พร้อมแจ้งย้าย
ภูมิล าเนาทหาร ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ก าลังพลส ารองได้รับหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อ    
ในบัญชีบรรจุก าลังจากหน่วยก าลังพลส ารองใหม่ 
 ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์การเลื่อนยศให้แก่ก าลังพลส ารองมี ดังนี้ 
    ๑๘.๑ ให้เลื่อนยศก าลังพลส ารองประเภทนายทหารสัญญาบัตรที่เข้ารับราชการทหาร    
ในการเรียกก าลังพลส ารอง เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่ งพร้อม             
และการระดมพล โดยปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข้องว่าด้วยการเลื่อนยศก าลังพลส ารอง 
    ๑๘.๒ ให้เลื่อนยศและเลื่อนฐานะให้แก่ก าลังพลส ารองประเภทนายทหารประทวนที่
เข้ารับราชการทหารในการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม 
และในการระดมพลโดยปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข้องว่าด้วยการเลื่อนยศก าลังพลส ารอง 
 

/ ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์ ... 



๑๔ 

 ข้อ ๑๙ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล การแก้ไขเลขประจ าตัว
ประชาชน และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อของก าลังพลส ารอง 
    ๑๙.๑ หลักเกณฑ์ 
      ๑๙.๑.๑  กรณีก าลังพลส ารองได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล      
หรือแก้ไขเลขประจ าตัวประชาชนจากกระทรวงมหาดไทย หรือได้รับอนุมัติให้แก้ไขข้อมูลรายละเอียดบุคคลอื่น 
      ๑๙.๑.๒  กรณีก าลังพลส ารองมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ 
    ๑๙.๒ วิธีการ 
      ๑๙.๒.๑  กรณีตามข้อ ๑๗.๑.๑ ให้ก าลังพลส ารองน าหลักฐานที่ราชการ  
ออกให้ไปยื่นต่อหน่วยก าลังพลส ารองที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่  ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว
หรือชื่อสกุลหรือแก้ไข เลขประจ าตัวประชาชน หรือข้อมูลรายละเอียดบุคคลอ่ืน 
      ๑๙.๒.๒  กรณีตามข้อ ๑๗.๑.๒ ให้ก าลังพลส ารองที่ประสงค์ต้องการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อไปแจ้งยังหน่วยก าลังพลส ารองที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่  โดยใช้แบบการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ติดต่อท้ายข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกิจการก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ๑๙.๒.๓  ให้หน่วยก าลังพลส ารองที่ก าลังพลส ารองมีรายชื่อบรรจุอยู่ในบัญชี  
บรรจุก าลัง ด าเนินการแก้ไขการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล การแก้ไขเลขประจ าตัวประชาชนหรือการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อของก าลังพลส ารองให้ถูกต้องและทันสมัย แล้วแจ้งให้มณฑลทหารบกตามภูมิล าเนา
ทหารเพื่อปรับแก้ไขบัญชีให้ตรงกัน (ตพ.๖) 
 ข้อ ๒๐ วิธีการแจ้งให้ก าลังพลส ารองสามารถด าเนินการ ดังนี้.- 
    ๒๐.๑ กรณีเข้าเป็นก าลังพลส ารองโดยการรับสมัคร ให้หน่วยก าลังพลส ารอง       
ปิดหนังสือแจ้งการบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองในบัญชีบรรจุก าลัง ณ สถานที่ที่ก าลังพลส ารองระบุไว้     
ในขณะสมัครเข้าเป็นก าลังพลส ารอง 
    ๒๐.๒ กรณีเข้าเป็นก าลังพลส ารองโดยการคัดเลือกให้หน่วยก าลังพลส ารอง แจ้งการ
บรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองในบัญชีบรรจุก าลังตามภูมิล าเนาทหารที่แจ้งไว้ 
 ข้อ ๒๑ การใช้ก าลังพลส ารอง การใช้ก าลังพลส ารองเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงกลาโหม ตามท่ีกฎหมายก าหนดกระท าได้ใน ๔ ลักษณะ ดังนี้.- 
    ๒๑.๑ การเสริมก าลัง หมายถึง การบรรจุก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานในบัญชีบรรจุ
ก าลังให้กับหน่วยก าลังพลส ารองให้ครบตามอัตราเต็ม 
    ๒๑.๒ เพ่ิมเติมก าลัง หมายถึง การบรรจุก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานให้ครบ       
ตามอัตราเต็มให้กับหน่วยก าลังพลส ารองที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุทหารประจ าการและทหารกองประจ ากา ร     
ในอัตราโครง หรือบางต าแหน่งเพ่ือให้ได้หน่วยก าลังพลส ารองที่มีลักษณะแบบเดียวกันเพ่ิมมากข้ึน 
    ๒๑.๓ ทดแทนก าลัง หมายถึง การบรรจุก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานให้กับหน่วย
ก าลังพลส ารอง ทั้งในกรณีเป็นรายบุคคลหรือเป็นหน่วยก าลังทดแทน เช่น กองร้อยก าลังทดแทน กองพันก าลัง
ทดแทนหรือศูนย์ฝึกก าลังทดแทน 
    ๒๑.๔ ขยายก าลัง หมายถึง การบรรจุก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน และก าลังพลส ารอง
เตรียมพร้อมให้กับหน่วยทางบัญชีประเภทหน่วยก าลังพลส ารองที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ ตามแผนป้องกันประเทศ 
 
 
 

          / ในกรณีที่มี ... 



๑๕ 

      ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ก าลังพลส ารอง เพ่ือเสริมก าลังหรือเพ่ิมเติม
ก าลังนั้น สามารถน าก าลังพลส ารองที่บรรจุอยู่ในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยในปีแรกมาบรรจุเพ่ิมในบัญชีบรรจุ
ก าลังของหน่วยก าลังพลส ารองที่ขาด 
 

หมวด ๓ 
การควบคุมก าลังพลส ารอง 

 ข้อ ๒๒ “การควบคุมก าลังพลส ารอง” หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือให้ทราบสถานภาพของก าลังพลส ารอง
และด ารงการติดต่อกับก าลังพลส ารองเพ่ือให้ทราบสถานการณ์ต่าง  ๆ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในงาน      
ด้านกิจการก าลังพลส ารอง 

 ข้อ ๒๓ ความรับผิดชอบในการควบคุมก าลังพลส ารองทางบัญชี 
    ๒๓.๑ ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน ให้หน่วยก าลังพลส ารอง หรือหน่วยทหาร    
ตามที่กองทัพบกก าหนด ด าเนินการควบคุมก าลังพลส ารองทางบัญชีตามแบบบัญชีบรรจุก าลังที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการ
ก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลา ๖ ปี  โดยอนุโลม 
    ๒๓.๒ ก าลังพลส ารองเตรียมพร้อม ให้มณฑลทหารบก หรือหน่วยทหารตามที่
กองทัพบกก าหนด ด าเนินการควบคุมก าลังพลส ารองทางบัญชีตามแบบบัญชีบรรจุก าลังที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการ
ก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ ปี โดยอนุโลม 
 ข้อ ๒๔ วิธีการควบคุมก าลังพลส ารองทางการปฏิบัติ 
    ๒๔.๑ ก าลังพลส ารองพร้อมใช้งาน ให้หน่วยก าลังพลส ารองหรือหน่วยทหาร      
ตามท่ีกองทัพบกก าหนดด าเนินการดังนี้.- 
      ๒๔.๑.๑  ด ารงการติดต่อกับก าลังพลส ารองของตนเป็นประจ าทุกเดือน   
อย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ และอาศัยประโยชน์จากการติดต่อ เพ่ือให้ก าลังพลส ารอง       
ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของก าลังพลส ารองที่มีต่อประเทศชาติ ตลอดทั้งหาวิธีการที่จะให้ก าลังพลส ารองได้ติดต่อ
กับหน่วยต้นสังกัดโดยต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 
      ๒๔.๑.๒  จัดชุดเจ้าหน้าที่พบปะและเยี่ยมเยียนก าลังพลส ารองในความ
รับผิดชอบ ก าหนดแผนการด าเนินการให้มีกิจกรรมสาธารณกุศลและเชิญก าลังพลส ารองมาร่วมกิจกรรมของ
หน่วยในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและก าลังพลส ารองของหน่วย     
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยต้นสังกัด 
    ๒๔.๒ ก าลังพลส ารองเตรียมพร้อม มณฑลทหารบกหรือหน่วยทหารตามที่
กองทัพบกก าหนด ด าเนินการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนรวมในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้ก าลังพลส ารอง
เกิดทัศนคติที่ดีกับหน่วยต้นสังกัดและกองทัพบก โดยอาศัยเครื่องมือประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพ่ือทราบ
สถานภาพและภูมิล าเนาที่แท้จริงของก าลังพลส ารองเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

         / หมวด ๔ ... 



๑๖ 

หมวด ๔ 
การจัดท าบัญชีบรรจุก าลังและการแก้ไข 

 ข้อ ๒๕ ความรับผิดชอบในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่
รับผิดชอบการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ  
ทั้งนี ้เพ่ือให้บัญชีบรรจุก าลังของหน่วยที่จัดท าขึ้นนั้น สามารถสนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบายการใช้ก าลัง
ตามแผนป้องกันประเทศ แผนยุทธการของกองทัพบก และสนับสนุนการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงกลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อ ๒๖ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง 
    ๒๖.๑ บัญชีบรรจุก าลังของหน่วยเป็นเอกสารลับ ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ
จัดท าและเก็บรักษา 
    ๒๖.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง คือ นายทหารธุรการก าลังพล
ของหน่วยหรือตามท่ีหน่วยเหนือก าหนด 
    ๒๖.๓ ให้หน่วยที่ รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลั ง  แต่งตั้ ง เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ตามข้อ ๒๖.๒ แล้วรายงานให้กองทัพบก (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) ทราบ 
 ข้อ ๒๗ การจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง 
    ๒๗.๑ แบบบัญชีบรรจุก าลัง ทบ. ๑๐๐ - ๐๙๙, ทบ. ๑๐๐ - ๑๐๐, ทบ. ๑๐๐ - ๑๐๑ 
    ๒๗.๒ หน่วยที่จัดท าบัญชีบรรจุก าลั ง  คือ หน่วยทหารตั้ งแต่ระดับกองร้อย         
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามอัตราการจัดของกองทัพบก ซึ่งจัดท าบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยและท าหน้าที่       
เป็นหน่วยจัดท าบัญชีบรรจุก าลังให้กับหน่วยทางบัญชี 
    ๒๗.๓ ประเภทบัญชีบรรจุก าลัง หน่วยทหารรับผิดชอบจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง       
แต่ละหน่วยจัดท าบัญชีบรรจุก าลังโดยแยกออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้.- 
      ๒๗.๓.๑  บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารสัญญาบัตร 
      ๒๗.๓.๒  บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารประทวน 
      ๒๗.๓.๓  บัญชีบรรจุก าลังประเภทพลทหาร 
      ๒๘.๓.๔  บัญชีบรรจุก าลังประเภทนักศึกษาวิชาทหาร 
    ๒๗.๔ จ านวนชุดที่จัดท าและการแจกจ่ายให้หน่วยที่เก่ียวข้อง 
      ๒๗.๔.๑  บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารสัญญาบัตร จัดท า จ านวน ๔ ชุด
ส่งให้หน่วยที่เก่ียวข้อง ดังนี้.- 
          ๒๗.๔.๑.๑ เก็บไว้ที่หน่วยจัดท าบัญชี ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๑.๒ ให้หน่วยบังคับบัญชาเหนือตน ๑ ระดับ ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๑.๓ มณฑลทหารบก ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๑.๔  กองทัพบก (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) ๑ ชุด 
      ๒๗.๔.๒  บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารประทวน จัดท า จ านวน ๔ ชุด    
ส่งให้หน่วยที่เก่ียวข้อง ดังนี้.- 
          ๒๗.๔.๒.๑ เก็บไว้ที่หน่วยจัดท าบัญชี ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๒.๒ ให้หน่วยบังคับบัญชาเหนือตน ๑ ระดับ ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๒.๓ มณฑลทหารบก ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๒.๔  กองทัพบก (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) ๑ ชุด 

 / ๒๗.๔.๓ บัญชีบรรจุ ... 



๑๗ 

      ๒๗.๔.๓  บัญชีบรรจุก าลังประเภทพลทหาร จัดท า จ านวน ๔ ชุด 
          ๒๗.๔.๓.๑ เก็บไว้ที่หน่วยจัดท าบัญชี ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๒.๒ ให้หน่วยบังคับบัญชาเหนือตน ๑ ระดับ ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๒.๓  มณฑลทหารบก ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๒.๔ กองทัพบก (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) ๑ ชุด 
      ๒๗.๔.๔  บัญชีบรรจุก าลังประเภทนักศึกษาวิชาทหาร จัดท า จ านวน ๔ ชุด 
          ๒๗.๔.๔.๑  เก็บไว้ที่หน่วยจัดท าบัญชี ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๔.๒  ให้หน่วยบังคับบัญชาเหนือตน ๑ ระดับ ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๔.๓  มณฑลทหารบก ๑ ชุด 
          ๒๗.๔.๔.๔ กองทัพบก (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) ๑ ชุด
      ๒๗.๔.๕  แผนผังการแจกจ่ายบัญชีบรรจุก าลังตามผนวก ก  
  ข้อ ๒๘ วิธีการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง คือ กรรมวิธีการบรรจุก าลังทั้งนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน และพลทหารให้เต็มตามอัตราเต็มของหน่วย ทั้งนี้  เพ่ือให้หน่วยมีประสิทธิภาพในการรบ
สูงสุดมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๒๘.๑ ขั้นที่ ๑  การบรรจุก าลังพลประจ าการของหน่วย 
      ๒๘.๑.๑ บรรจุก าลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนประจ าการ
ของหน่วยลงในต าแหน่งที่กองทัพบกก าหนดในบัญชีบรรจุก าลัง โดยให้เป็นไปตามอัตราก าลังพลในอัตรา
ยุทโธปกรณ ์หรืออัตราเฉพาะกิจที่หน่วยนั้นใช้ รวมทั้งหลักการที่กองทัพบกก าหนด การบรรจุก าลังพลดังกล่าว  
ให้พิจารณาถึงประสบการณ์และขีดความสามารถของก าลังพลเป็นปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งด้วย  โดยเฉพาะ
ต าแหน่งผู้บังคับหน่วยและต าแหน่งฝ่ายอ านวยการที่มีความส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือความเหมาะสมและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพของหน่วยในการที่จะต้องปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหม ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
      ๒๘.๑.๒ บัญชีบรรจุก าลังพลทหารให้บรรจุสิบตรีกองประจ าการและทหารกอง
ประจ าการของหน่วยที่มีอยู่ในปัจจุบันลงในบัญชีบรรจุก าลังพลทหาร หากมีจ านวนไม่เพียงพอให้ขอรับการ
สนับสนุนจากมณฑลทหารบกในเขตพ้ืนที่มาบรรจุเสริมให้เต็มตามอัตราเต็ม 
    ๒๘.๒ ขั้นที่ ๒ การบรรจุก าลังประจ าการเสริม 
      ๒๘.๒.๑ หลังจากที่หน่วยได้ด าเนินการตามข้อ ๒๘.๑.๑ แล้วยังไม่สามารถ
บรรจุก าลังพลประจ าการประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนให้ครบตามเกณฑ์ที่ กองทัพบก
ก าหนด ให้หน่วยรายงานขอรับการสนับสนุนก าลังพลประจ าการเสริมตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือน ามาบรรจุ
ให้ครบตามจ านวนที่กองทัพบกก าหนด 
      ๒๘.๒.๒ หน่วยบังคับบัญชาแต่ละระดับพิจารณาบรรจุก าลังพลประจ าการ
เสริมให้กับหน่วยขึ้นตรงของตนตามที่ได้รับการร้องขอให้ครบ ตามเกณฑ์ที่กองทัพบกก าหนด ส าหรับก าลังพล 
ในเหล่า/หน่วยสายวิทยาการ และเหล่าที่ต้องการความช านาญพิเศษเฉพาะเหล่าภายในหน่วยไม่สามารถที่จะจัด
สนับสนุนได ้ให้ร้องขอรับการสนับสนุนก าลังพลเหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องไปยังกองทัพบก  (กรมก าลังพลทหารบก) 
      ๒๘.๒.๓ ให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชาแต่ละระดับ (จนถึงกองทัพภาค)
และเหล่า/หน่วยสายวิทยาการ พิจารณาจัดก าลังพลประจ าการเสริมสนับสนุนให้กับหน่วยที่ร้องขอ             
ตามความเหมาะสม 
  

 / ๒๘.๒.๔ หลังจากท่ีหน่วย ... 



๑๘ 

     ๒๘.๒.๔ หลังจากที่หน่วยด าเนินการ ตามข้อ ๒๘.๑ และ ๒๘.๒ แล้วยังไม่
สามารถบรรจุก าลังพลประจ าการประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนให้ครบตามจ านวน
หลักเกณฑ์ที่กองทัพบกก าหนด ให้พิจารณาปรับการบรรจุก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวนจากต าแหน่งต่ าขึ้นไปตามล าดับดังนี้.- 
          ๒๘.๒.๔.๑ ให้ปรับการบรรจุจ่าสิบเอก (จ่าสิบเอกที่ปฏิบัติหน้าที่
นายทหารสัญญาบัตรตามค าสั่ง ฯ) ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บังคับหมวด หรือหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร   
ของหน่วยตามความเหมาะสม 
          ๒๘.๒.๔.๒ ให้ปรับการบรรจุสิบตรีกองประจ าการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งผู้บังคับหมูห่รือหน้าที่นายทหารประทวนกองหนุนตามความเหมาะสม 
     ๒๘.๒.๕ เมื่อหน่วยด าเนินการ ตามข้อ ๒๘.๒.๑ – ๒๘.๒.๔ แล้วก าลังพล
ประจ าการประเภทนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ กองทัพบกก าหนด     
ให้รายงานถึงกองทัพบก (กรมก าลังพลทหารบก) เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้ต่อไป  
     ๒๘.๒.๖ แบบบัญชีที่ใช้ขอรับการสนับสนุนก าลังพลประจ าการเสริมใช้แบบ
บัญชีต าแหน่งที่ขาด ทบ. ๑๐๐ – ๑๐๓ 
    ๒๘.๓ ขั้นที่ ๓ การบรรจุก าลังพลส ารอง ให้บรรจุไปตามอัตราการจัดก าลังพล         
ทีก่องทัพบกก าหนด 
     ๒๘.๓.๑ บรรจุก าลังพลส ารองพร้อมใช้งานลงในบัญชีบรรจุก าลังทั้ง ๓ ประเภท 
แล้วรายงานตามสายการบังคับบัญชาถึงกระทรวงกลาโหมเพ่ือทราบ 
      ๒๘.๓.๒  เมื่อหน่วยส่งก าลังพลส ารอง ตามข้อ ๒๘.๓.๑ คืนมณฑลทหารบก
แล้วให้มณฑลทหารบกจัดก าลังพลส ารองทดแทนให้ทันท ีโดยด าเนินการ ดังนี้ 
           ๒๘.๓.๒.๑ ให้จัดก าลังพลส ารองจาก บัญชี ๔/...รุ่นปีที่ ๑ น ามา
บรรจุในบัญชีกองร้อยก าลังทดแทน เช่น บัญชี ๔/๖๑ รุ่นที่ ๑, บัญชี ๔/๖๔ รุ่นที่ ๑, บัญชี ๔/๖๗ รุ่นที่ ๑, 
บัญชี... 
           ๒๘.๓.๒.๒ ให้จัดก าลังพลส ารองจาก บัญชี ๔/... รุ่นปีที่ ๒ น ามา
บรรจุในบัญชีกองพันก าลังทดแทนเช่น บัญชี ๔/๖๒ รุ่นที่ ๒, บัญชี ๔/๖๕ รุ่นที่ ๒,บัญชี ๔/๖๘ รุ่นที่ ๒,     
บัญชี... 
           ๒๘.๓.๒.๓ ให้จัดก าลังพลส ารองจาก บัญชี ๔/... รุ่นปีที่ ๓ น ามา
บรรจุในบัญชีศูนย์ฝึกก าลังทดแทนกองทัพภาค  เช่น บัญชี ๔/๖๓ รุ่นที่ ๓, บัญชี ๔/๖๖รุ่นที่ ๓, บัญชี ๔/๖๙ 
รุ่นที่ ๓, บัญชี... 
      ๒๘.๓.๓  แบบบัญชีที่ใช้ขอรับการสนับสนุนใช้แบบบัญชีต าแหน่งที่ขาด     
ทบ. ๑๐๐ – ๑๐๓ 
    ๒๘.๔ ขั้นที่ ๔ การปรับบรรจุขั้นสุดท้าย เป็นการปรับการบรรจุก าลังพลระหว่างก าลังพล
ประจ าการและก าลังพลส ารองขั้นสุดท้ายภายในหน่วยอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่และบังคับบัญชาตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
 
 
 
 

     / ข้อ ๒๙ การรายงาน ... 



๑๙ 

 ข้อ ๒๙ การรายงานหลังจากจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง 
    ๒๙.๑ เมื่อหน่วยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ในข้อ ๒๘ แล้วให้ถือว่าเสร็จสิ้นการท า
บัญชีบรรจุก าลังของหน่วย 
    ๒๙.๒ ในกรณีที่หน่วยไม่สามารถบรรจุก าลังพลให้ครบตามอัตราก าลังพลตามที่
กองทัพบกก าหนด ในข้อ ๑๑ หรือบรรจุไม่เต็มตามอัตราเต็มให้รายงานกองทัพบก (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) 
พร้อมด้วยหลักฐาน ดังนี้.- 
      ๒๙.๒.๑  สรุปยอดก าลังพลตามแบบบัญชี ทบ. ๑๐๐ – ๑๐๒ 
      ๒๙.๒.๒  รายงานต าแหน่งที่ขาดตามบัญชี ทบ. ๑๐๐ – ๑๐๓ 
       ๒๙.๒.๓  บัญชีสถานภาพก าลังพลของหน่วยตามผนวก ข 

 ข้อ ๓๐ การแก้ไขบัญชีบรรจุก าลัง หน่วยรับผิดชอบในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังต้องตรวจสอบ
และแก้ไขรายชื่อ และรายการอ่ืน ๆ ในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยให้ถูกต้องครบถ้วน และทันสมัยอยู่ เสมอ             
การแก้ไขดังกล่าวจะกระท าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
    ๓๐.๑ ยอดก าลังพลภายในหน่วยเช่นการบรรจุ  ปรับ โยกย้าย ลาออก ป่วย          
ไปราชการต่างประเทศ ฯลฯ 
    ๓๐.๒ การจ าหน่ายก าลังพลขาดการบังคับบัญชาไปจากหน่วย 
    ๓๐.๓ แก้ไขอัตราการจัด 
    ๓๐.๔  รายละเอียดทางด้านข้อมูลของก าลังพล เช่น เปลีย่นชื่อ – สกุล การเลื่อนยศ ฯลฯ 
    ๓๐.๕ ประเภทชั้นและรุ่นปีของกองหนุน (เมื่อเกินชั้นและรุ่นปีที่ก าหนด) 
    ๓๐.๖  ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  (เปลี่ยนประเภทตามเกณฑ์อายุ) 
 ข้อ ๓๑ วิธีการแก้ไข 
    ๓๑.๑ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและต้องแก้ไขบัญชีบรรจุก าลัง ตามข้อ ๒๙ ให้หน่วย
จัดท าบัญชีบรรจุก าลังรายงานขอแก้ไขตามแบบบัญชี ทบ. ๑๐๐ – ๑๐๔ และส่งให้หน่วยเกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒๗.๔ 
    ๓๑.๒ การแก้ไขประจ าเดือน 
      ๓๑.๒.๑  หน่วยจัดท าบัญชีบรรจุก าลังรายงานการแก้ไขประจ าเดือนให้
กองทัพบก (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) ทราบ ตามแบบบัญชี ทบ. ๑๐๐ – ๑๐๔ ทุกวันที่ ๑ ของเดือน 
      ๓๑.๒.๒  ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องยืนยันให้ทราบด้วย 
    ๓๑.๓ หน่วยที่เก่ียวข้องเมื่อรับรายงานการแก้ไข ตามข้อ ๓๐.๑ จากหน่วยรับผิดชอบ
จัดท าบัญชีบรรจุก าลังแล้วด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันด้วย 
 

หมวด ๕ 
การตรวจสอบบัญชีบรรจุก าลัง 

 ข้อ ๓๒ ความมุ่งหมาย 
    ๓๒.๑ เพ่ือให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาได้ทราบสถานภาพ 
การท าบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยรอง 
    ๓๒.๒ เพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาและข้อขัดข้องของหน่วยในการจัดท า
บัญชีบรรจุก าลัง 
    ๓๒.๓ เพ่ือให้ค าแนะน าและแก้ไขการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง 
  

           / ข้อ ๓๓ ประเภท ... 



๒๐ 

 ข้อ ๓๓ ประเภทของการตรวจสอบ 
    ๓๓.๑ การตรวจสอบภายในหน่วยระดับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก เป็นการ
ตรวจสอบหน่วยตามสายการบังคับบัญชาของส่วนต่าง ๆ ในกองทัพบก ได้แก่ ส่วนก าลังรบ ส่วนส่งก าลังบ ารุง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนสนับสนุนการรบ และส่วนพัฒนาประเทศ โดยด าเนินการตรวจสอบหน่วยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ของตนเองตามสายการบังคับบัญชา ตามล าดับจากกรม – กองพล – กองทัพภาค/หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก 
    ๓๓.๒ การตรวจสอบของกองทัพบก ด าเนินการโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมให้ค าแนะน าหลังจากท่ีหน่วยได้รับการตรวจ ตามข้อ ๓๓.๑ แล้ว 
 ข้อ ๓๔ การตรวจสอบบัญชีบรรจุก าลังภายในหน่วยระดับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก 
    ๓๔.๑ หน่วยเหนือตรวจหน่วยรองตามสายการบังคับบัญชา ดังนี้.- 
      ๓๔.๑.๑  หน่วยระดับกรมตรวจหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าในห้วงเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
      ๓๔.๑.๒  หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าตรวจหน่วยระดับกรมในห้วงเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
      ๓๔.๑.๓  หน่วยระดับกองทัพภาค/หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกตรวจหน่วย
ระดับกองพล หรือเทียบเท่า และหน่วยรองของหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
      ๓๔.๑.๔  รายละเอียดในการตรวจ ผนวก ค 
    ๓๔.๒ การรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยที่รับผิดชอบในการตรวจ
ตามข้อ ๓๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยเหนือทราบตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองทัพบก    
(หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้ 
      ๓๔.๒.๑  รายละเอียดในการตรวจ ผนวก ค 
      ๓๔.๒.๒  สรุปยอดก าลังพลตามแบบบัญชี ทบ. ๑๐๐ – ๑๐๒ 
      ๓๔.๒.๓  รายงานต าแหน่งที่ขาดตามแบบบัญชี ทบ. ๑๐๐ – ๑๐๓ 
      ๓๔.๒.๔  บัญชีสถานภาพก าลังพลของหน่วยตามผนวก ข 
 ข้อ ๓๕ การตรวจสอบบัญชีบรรจุก าลังของกองทัพบก 
    ๓๕.๑ ด าเนินการตรวจสอบโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ท าการตรวจสอบ
บัญชีบรรจุก าลังของหน่วยในกองทัพบกเป็นส่วนรวม 
    ๓๕.๒ ห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชีบรรจุก าลังในห้วงเดือน มีนาคม – กันยายน 
หรือตามท่ีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก าหนดตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
    ๓๕.๓ หน่วยรับตรวจเตรียมหลักฐานเมื่อรับตรวจ 

 ข้อ ๓๖ มณฑลทหารบกในเขตพ้ืนที่เข้าร่วมตรวจสอบบัญชีบรรจุก าลังกับผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจทุกระดับหน่วย 

 

 

 

 

             / หมวด ๖ ... 



๒๑ 

 
หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๓๗ แบบพิมพ์ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันระเบียบนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไป   ๓๘ ให้ผู้บัญชาการ
 ข้อ ๓๘ ให้ผู้บัญชาการรักษาดินแดนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจ   
ตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการแก้ไขและก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมโดย
จัดท าเป็นภาคผนวกหรือค าอธิบายเพิ่มเติม โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้ได้ตามความจ าเป็น 

 
    ประกาศ    ณ     วันที่   3    พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
                    (ลงชื่อ) พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท 

                                     (เฉลิมชัย  สิทธิสาท) 
                                                  ผู้บัญชาการทหารบก 
 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 

พ.อ. ..................................................ร่าง/ตรวจ.........ต.ค. ๖๐ 
จ.ส.อ.ธนฤกษ์  บวัประชุม             พิมพ์/ทาน.........ต.ค. ๖๐ 
พ.อ..........................................................ตรวจ.........ต.ค. ๖๐ 
พ.อ..........................................................ตรวจ.........ต.ค. ๖๐ 
พ.อ.   
  ตรวจ ต.ค.๖๐ 
พล.ต.......................................................ตรวจ..........ต.ค. ๖๐ 
พล.ต. ......................................................ตรวจ..........ต.ค. ๖๐ 
พล.ท. ......................................................ตรวจ..........ต.ค. ๖๐ 
พล.ท. ......................................................ตรวจ..........ต.ค. ๖๐ 
พล.อ. ......................................................ตรวจ..........ต.ค. ๖๐
พล.อ. ......................................................ตรวจ..........ต.ค. ๖๐
พล.อ. ......................................................ตรวจ..........ต.ค. ๖๐ 

 
ผนวก ก 

แผนผังการแจกจ่ายบัญชีบรรจุก าลัง 
 
 

      หน่วยบังคับบัญชาเหนือตน ๑ ระดับ 
 

๑. บัญชีบรรจุก าลัง หน่วยจัดท า มทบ. 
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร               

      ทบ. (นรด.) 
   จัดท ารวม ๔ ชุด  
  เก็บเป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 
 

      หน่วยบังคับบัญชาเหนือตน ๑ ระดับ 
 

๒. บัญชีบรรจุก าลัง หน่วยจัดท า  มทบ. 
ประเภทนายทหารประทวน               

   ทบ. (นรด.) 
   จัดท ารวม ๔ ชุด  
 เก็บเป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 
 

      หน่วยบังคับบัญชาเหนือตน ๑ ระดับ 
 

๓. บัญชีบรรจุก าลังหน่วยจัดท า มทบ. 
ประเภทพลทหาร               

   ทบ. (นรด.) 
   จัดท ารวม ๔ ชุด  
 เก็บเป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 
 

     หน่วยบังคับบัญชาเหนือตน ๑ ระดับ 
 

๔. บัญชีบรรจุก าลังหน่วยจัดท า     มทบ. 
ประเภทนักศึกษาวิชาทหาร               

     ทบ. (นรด.) 
   จัดท ารวม ๔ ชุด  
 เก็บเป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 
 
 



๒๓ 

 
ผนวก ข สรุปสถานภาพก าลังพลส ารองของหน่วย บัญชี................ 

หน่วยรับการบรรจุ...................................อจย./อฉก. ....................ระดับความพร้อมรบ............................พล. .........................ทภ. .............. 
 

 

ล า 
ประเภท 

ช้ันยศ 

ดับ น. ส. พลฯ รวม 

  
เหล่า 

ชกท. 
พล.ท. พล.ต. 

พ . อ .
(พ) 

พ.อ. พ.ท. พ.ต. ร.อ. ร.ท. รวม 
จ .
(พ) 

จ.ส.อ. ส.อ. รวม ส.ต. 
พล
ฯ 

รวม ท้ังสิ้น 

1 อัตราเต็ม                                     

2 
อัตราอนุมั ติ  (ก าลั ง
ประจ าการ)                                     

3 อัตราก าลังพลส ารอง                                     

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

รวมต าแหน่งก าลังพลส ารอง                                   
 

  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 

   
 

………………………….. 

 
     (ผบ.หน่วย) 



๒๔ 

 
ผนวก ค รายงานผลการตรวจสอบการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังของหน่วย 

 
๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการท าบัญชีบรรจุก าลังของหน่วย คือ..................................................... 
๒. หน่วยรับผิดชอบท าบัญชีบรรจุก าลังให้กับ นขต.ของหน่วย ดังนี้ 
 ๒.๑ ............................................................................................................... 
 ๒.๒ ............................................................................................................... 
 ๒.๓ ............................................................................................................... 
 ๒.๔ ............................................................................................................... 
 ๒.๕ ............................................................................................................... 
๓. ก าลังพลประจ าการ 
 ๓.๑ ยอดก าลังพลประจ าการตาม อจย./อฉก. น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
 ๓.๒ ยอดก าลังพลตามอัตราก าลังพลตามที่ ทบ.ก าหนด อจย./อฉก.  น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
 ๓.๓ บรรจุก าลังพลของหน่วย     น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
 ๓.๔ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ  น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
 ๓.๕ขอรับการสนับสนุนจากเหล่า  น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
 ๓.๖ขอรับการสนับสนุนจาก รร.เหล่า, รร.จปร.  น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
 ๓.๗ขาดการบรรจุจากระดับความพร้อมรบที่ ทบ.ก าหนด น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
 ๓.๘ ยอดก าลังพลขาดตามอัตราก าลังพลตามอจย./อฉก. น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
๔. ก าลังกองหนุน 
 ๔.๑ ยอดก าลังพลกองหนุนตามระดับความพร้อมรบ 
 ที่ ทบ.ก าหนด      น........... ส............ พ.......... รวม..........นาย 
 ๔.๒ ขอรับการสนับสนุนจาก มทบ.ในเขตพื้นที่ คือ มทบ. ............   น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
 ๔.๓ ขอรับการสนับสนุนจาก มทบ.นอกเขตพื้นที่ คือ มทบ........... น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
 ๔.๔ ยอดก าลังพลขาดบรรจุตามที่ ทบ.ก าหนด  น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
๕. ก าลังพลทั้งประจ าการและกองหนุนขาดบรรจุจากอัตราเต็ม น........... ส........... พ............ รวม.........นาย 
๖. การพิจารณาปรับบรรจุก าลังพลของหน่วย 
 ๖.๑ ในกรณีก าลังพลประจ าการหน่วยต้นสังกัดขาดบรรจุตามอัตราก าลังพลตามที่ ทบ.ก าหนดให้หน่วยได้ด าเนินการ 
  ดังนี้........................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................................. 
 ๖.๒ หน่วยสามารถปรับบรรจุก าลังพลประจ าการ และกองหนุนเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และ 
การบังคับบัญชาภายในหน่วย  (ได้ / ไมไ่ด้) 
๗. หน่วยก าลังพลซ้ ากันระหว่างหน่วยให้การสนับสนุนกับหน่วยรับการสนับสนุน (ได้ / ไม่ได้) 
๘. จ านวนชุดที่จัดท าบัญชบีรรจุก าลัง และส่งให้หน่วยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๘.๑ บัญชีบรรจุก าลังประเภทนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน จ านวน.................................. ชุด  

และส่งให้....................................... 
 ๘.๒ บัญชีบรรจุก าลัง ส.ต.กองประจ าการและพลทหาร จ านวน.................................. ชุด  

และส่งให้....................................... 
๙. หน่วยใช้แบบบัญชีในการจัดท าบัญชีบรรจุก าลังตามที่ก าหนด (ใช้ / ไม่ใช้) 
 
 



๒๕ 

 
๑๐. อัตราที่ขอรับการสนับสนุนแล้วยังไม่ได้รับ 
      ๑๐.๑ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ  (จ านวน............... อัตรา)  ได้แก่ 
 ๑๐.๑.๑  ต าแหน่ง....................................เหล่า................ ชกท................อัตรา..........จ านวน……..อัตรา 
 ๑๐.๑.๒  ต าแหน่ง....................................เหล่า................ ชกท................อัตรา..........จ านวน……..อัตรา 
 ๑๐.๒ นายทหารชั้นผู้ใหญ่  (จ านวน............... อัตรา)  ได้แก่ 
 ๑๐.๒.๑  ต าแหน่ง....................................เหล่า................ ชกท................อัตรา..........จ านวน……..อัตรา 
 ๑๐.๒.๒  ต าแหน่ง....................................เหล่า................ ชกท................อัตรา..........จ านวน……..อัตรา 

๑๐.๓  ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารระดับสูง  (จ านวน............... อัตรา)  ได้แก่ 
 ๑๐.๓.๑  ต าแหน่ง....................................เหล่า................ ชกท................อัตรา..........จ านวน……..อัตรา 

๑๐.๓.๒  ต าแหน่ง....................................เหล่า................ชกท................อัตรา..........จ านวน……..อัตรา 
 ๑๐.๔  ก าลังพลที่ใช้คุณวุฒิพิเศษ 

๑๐.๔.๑  ต าแหน่ง....................................เหล่า................ชกท...............อัตรา..........จ านวน……..อัตรา 
๑๐.๔.๒  ต าแหน่ง....................................เหล่า.................ชกท...............อัตรา..........จ านวน……..อัตรา 

๑๑. สรุป........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
                                                       (ลงชื่อ).................................................... 
                                                       ต าแหน่ง.................................................. 
                                                       วันเดือนปี............................................... 
 
หมายเหตุ 
๑. ผู้เข้ารับการตรวจสอบบัญชีบรรจุก าลังคือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารที่จัดท าบัญชีบรรจุก าลังหรือเจ้าหน้าที่ 
    รับผิดชอบในการท าบัญชีบรรจุก าลัง 
๒. ผู้ลงลายมือชื่อรายงานผลการตรวจ คือ ผู้เข้ารับการตรวจ 


