( สําเนา )
ระเบียบกองทัพบก
วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
พ.ศ.2531
………………………..
โดยที่เห็นเปนการสมควรที่จะปรับปรุงแกไขระเบียบกองทัพบก วาดวยการจัดทํา
บัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.2527 เสียใหม ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาระบบกําลังสํารองของ
กองทัพบกเพือ่ ใหการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงกําหนดระเบียบปฏิบัติไวดังตอไปนี.้ ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพบก วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
พ.ศ.2531”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหบังคับแกสวนราชการในสังกัดกองทัพบก
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 4 ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบก วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.2527
ขอ 5 ใหยกเลิก บรรดาระเบียบ คําชี้แจง คําแนะนํา รวมทั้งคูมือที่จัดทําขึ้นเพื่อ
ประกอบกับระเบียบกองทัพบก วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.2527 และอนุมตั ิหลักการของ
ผูบัญชาการทหารบก อันเกีย่ วกับเรื่องกําลังสํารองทั้งหลายที่จะเปนการขัดแยงกับระเบียบนี้โดยใหใช
ระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 6 ใหผูบัญชาการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาเกีย่ วกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแกไข และกําหนด
รายละเอียดเพิม่ เติมโดยจัดทําเปนภาคผนวก หรือคําอธิบายเพิ่มเติมโดยไมขัดตอระเบียบนี้ไดตาม
ความจําเปน
ขอ 7 ในระเบียบนี้
“กําลังสํารอง” หมายถึง กําลังที่มิใชกําลังประจําการ เตรียมไวสําหรับใชใน
ยามสงคราม, ประกาศกฎอัยการศึก, ประกาศภาวะฉุกเฉิน ,หรือในขณะปฏิบัติดวยการใชกําลังทหาร
ขนาดใหญ เพื่อปกปองคุมครองเอกราชและอธิปไตยของชาติ เพื่อปราบปรามคอมมิวนิสตหรือเพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ
“กําลังพลสํารอง” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน, นายทหาร
สัญญาบัตรนอกราชการ, นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง, นายทหารประทวนกองหนุน, พลทหารกองหนุนประเภทที่ 1, พลทหารกองหนุนประเภทที่ 2 และพลทหารกองเกินที่จดั เตรียมไว
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“การเตรียมพล” หมายถึง การเตรียมกําลังพลสํารองเพื่อการทหารและการ
ปองกันประเทศ ใหมีความพรอมตั้งแตยามปกติ
“การเรียกพล” หมายถึง การเรียกําลังพลสํารองเขามารับราชการทหารตาม
อํานาจและหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
“การระดมพล” หมายถึง การระดมกําลังพลสํารอง เพื่อบรรจุเสริม, ทดแทน
การสูญเสียใหเต็มตามอัตราการจัด และขยายกําลังจัดตั้งหนวยใหม
“ทหารกองหนุน” หมายถึง ทหารซึ่งรับราชการในกองประจําการครบตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการฝกวิชาทหารและไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุน
ประเภทที่ 1 หรือทหารกองเกินซึ่งมีอายุครบ 29 ปบริบูรณ หรือทหารซึ่งปลดจากกองประจําการโดย
ตองจําขัง หรือจําคุกมีกําหนดวันทีจ่ ะตองทัณฑหรือตองโทษรวมไดไมนอยกวา 1 ป หรือกระทํา
ความเสื่อมเสียใหแกราชการทหารแลวถูกปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ 2
“ภูมิลําเนา” หมายถึง ถิ่นที่อยูอันเปนแหลงสําคัญที่ตั้งทําการหาเลี้ยงชีพ
ประจําอยูเปนหลักฐานตามทะเบียนบานที่ออกตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร
“ภูมิลําเนาทหาร” หมายถึง ทองที่อําเภอซึ่งไดไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหาร
กองเกินไว หรือทองที่อําเภอใหมซึ่งไดรับอนุญาตใหยายมามีถิ่นที่อยูเปนหลักฐานตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารแลว
ตอนที่ 1
กลาวทั่วไป
ขอ 8 ความมุงหมาย
8.1 เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการเตรียมพล
พ.ศ.2515
8.2 เพื่อใชเปนหลักฐานแทนการออกคําสั่งบรรจุ โยกยายกําลังพลจํานวนมาก
เมื่อจะตองเขาปฏิบัติการรบตามแผนปองกันประเทศ
8.3 เพื่อใหทุกหนวยในกองทัพบกมีบญ
ั ชีบรรจุกําลังเพียงบัญชีเดียว และบัญชี
บรรจุกําลังที่จัดทําขึ้น สามารถสนับสนุนและสนองตอบตอนโยบายการใชกําลังตามแผนปองกัน
ประเทศและแผนยุทธการของกองทัพบกไดทุกแผน โดยถืออัตราเต็มเปนมูลฐานในการจัดทําบัญชี
บรรจุกําลัง
8.4 เพื่อใหผูบังคับบัญชาทุกระดับหนวยไดกวดขัน เรงรัดและกํากับดูแล
เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวย รวมทั้งการใหการสนับสนุน
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กําลังพลแตละประเภทแกหนวยที่รองขอรับการสนับสนุน ไดดําเนินการในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองสมบูรณ และทันสมัยอยูตลอดเวลาและเปนไปตามระเบียบการ
จัดทําบัญชีบรรจุกําลังตามที่ ทบ.กําหนด ทัง้ นี้ก็เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามนโยบายของ
ทบ. ในเรื่องการพัฒนาระบบกําลังสํารอง
ขอ 9 แนวความคิดในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
9.1 ทุกหนวยที่จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง เมื่อมีการประกอบกําลังทั้งกําลังพล
ประจําการ และกําลังพลสํารองแลวจะตองมีสถานภาพกําลังพลบรรจุในบัญชีบรรจุกาํ ลังตั้งแต 90%
(ของอัตราเต็ม) ขึ้นไป จึงจะถือวามีความพรอมรบเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธการที่
กองทัพบกกําหนดได
9.2 การจัดระดับความพรอมรบ
เพื่อใหหนวยใน ทบ. ไดมอี ัตราสวนการบรรจุกําลังพลประจําการและ
กําลังพลสํารองในบัญชีบรรจุกําลังทีเ่ หมาะสม สามารถนําไปปฏิบัตภิ ารกิจทางดานยุทธการที่
สนับสนุนและสนองตอบตอนโยบาย การใชกําลังตามแผนปองกันประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กองทัพบกจึงไดกําหนดใหหนวยมีระดับความพรอมรบไวสําหรับกําหนดอัตรา/ ตําแหนง
ในการบรรจุกาํ ลังพลประจําการและกําลังพลสํารองในบัญชีบรรจุกําลังตามแผนปองกันประเทศ
9.3 การจัดประเภทของกําลังพลสํารองตามระบบการควบคุม
เพื่อใหเปนการงายตอการควบคุม, การเรียก/ ระดมพล, การบรรจุกําลังพล
สํารอง, การจัดลําดับความเรงดวนในการฝกศึกษาและการกําหนดแนวทางในการรับราชการของกําลัง
พลสํารอง จึงใหแบงประเภทของกําลังพลสํารองออกเปน 3 ประเภท ดังนี.้ 9.3.1 กําลังพลสํารองพรอมรบ หมายถึง กําลังพลสํารองที่มีรายชื่อบรรจุ
อยูในบัญชีบรรจุกําลังของสวนกําลังรบของกองทัพบก ตามแผนปองกันประเทศ
9.3.2 กําลังพลสํารองเตรียมพรอม หมายถึง กําลังพลสํารองที่มีรายชื่อ
บรรจุอยูในบัญชีบรรจุกําลังของสวนบัญชาการ , สวนสนับสนุนการรบ , สวนสงกําลังบํารุง และสวน
ภูมภิ าค รวมทั้งกําลังพลสํารองที่ปลดถายมาจากกําลังพลสํารองพรอมรบในรูปของหนวย
9.3.3 กําลังพลสํารองทั่วไป หมายถึง กําลังพลสํารองที่เหลือจากการ
บรรจุเปนกําลังพลสํารองพรอมรบและเตรียมพรอม ซึ่งเตรียมไวทดแทนการสูญเสียตามกําลัง
ทดแทน และจัดตั้งหนวยใหมตามแผนของ ทบ.
9.4 หลักการหนวยเงา หมายถึง การกําหนดตําแหนงสําคัญบางตําแหนงใน
อัตรากําลังพลของหนวยทหารกองหนุนทีย่ ังไมไดจัดตัง้ (มีสถานภาพเปนหนวยทางบัญชี) เพือ่
คัดเลือกกําลังพลที่มีประสบการณและขีดความสามารถสูงจากหนวยประจําการมาบรรจุไว เชน
ตําแหนง ผบ.หนวย ตั้งแตระดับ หมู หมวด ขึ้นไป และฝายอํานวยการบางตําแหนง เปนตน
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ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของหนวยดังกลาว รวมทัง้ การพัฒนาระบบกําลังสํารองใหเปนไปตาม
เปาหมายโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการฝกศึกษายามปกติและการปฏิบัติการรบเปนหนวยเมือ่
ประกาศระดมพล
ตอนที่ 2
ระบบการบรรจุและการใชกาํ ลังพลสํารอง
ขอ 10 การกําหนดตําแหนงและอัตราสวนของการบรรจุกําลังพลสํารอง
ใหทุกหนวยในกองทัพบกบรรจุกําลังพลประจําการและกําลังพลสํารองลงใน
บัญชีบรรจุกําลังใหเปนไปตามตําแหนงใน อจย.และ อฉก.ตามที่กองทัพบกกําหนด โดยมีอัตราสวน
ของการบรรจุ ดังนี.้ 10.1 บรรจุกําลังพลประจําการตามอัตรากําลังพลใน อจย. หรือ อฉก. ที่หนวย
นั้นใชตามระดับความพรอมรบที่ ทบ.กําหนด สําหรับกองพลหนุนและหนวยที่บรรจุกําลังพลตาม
อัตราโครงทุกระดับหนวย บรรจุกําลังพลประจําการตามอัตราโครงใน อจย. ที่หนวยนั้นใช
10.2 กําลังพลที่เหลือจากการบรรจุตามขอ 10.1 ใหบรรจุกําลังพลสํารองให
ครบตามอัตราเต็ม
10.3 เมื่อมีการประกอบกําลังทั้งกําลังพลประจําการและกําลังพลสํารองแลว
ทุกหนวย จะตองมีสถานภาพกําลังพลไมนอยกวา 90% ของอัตราเต็ม
10.4 เมื่อดําเนินการตามขอ 10.3 แลว หนวยยังขาดกําลังพลประจําการอยู
ใหรายงานขอกําลังพลดังกลาวไปยังเหลาสายวิทยาการและ กพ.ทบ. เมื่อ กพ.ทบ.ไมมีกําลังพล
ประจําการสนับสนุน เนื่องจากใหการสนับสนุนกับหนวยอื่นไปหมดสิ้นแลวใหถือวาการจัดทํา
บัญชีบรรจุกําลังของหนวยตาง ๆ เปนอันยุติหรือเสร็จสิ้นโดยหนวยจะมีความพรอมรบในระดับหนึ่ง
ขอ 11 หลักการบรรจุกําลังพลประจําการ
11.1 หนวยระดับกองพัน/ เทียบเทา หรือสวนแยกขึ้นไปรับผิดชอบบรรจุกําลัง
พลประจําการใหครบตามอัตรากําลังพลที่ ทบ.กําหนดในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง กําลังพลทีเ่ หลือ
(เกินอัตรากําลังพลที่กําหนด) ใหสงรายชื่อพรอมทั้ง ชกท. คืนหนวยเหนือตามสายการบังคับบัญชา
11.2 หนวยบังคับบัญชา (แตละระดับ) พิจารณาบรรจุกําลังพลประจําการที่
ไดรับการสงคืนตามสายการบังคับบัญชาของหนวยรองเปนกําลังพลประจําการเสริมใหกับ นขต.
ของหนวยจนครบตามเกณฑที่กําหนด กําลังพลสวนที่เหลือสงรายชื่อคืนหนวยตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงระดับ ทภ.
11.3 ทภ. รับผิดชอบควบคุมรายชื่อกําลังพลประจําการที่เหลือจากการสงคืน
ของหนวยรอง เพื่อดําเนินการบรรจุใหกับหนวยดังนี.้ -
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11.3.1 บรรจุเปนกําลังพลประจําการเสริมใหกับ นขต.ทภ.ที่ยังไมครบ
ตามเกณฑที่กาํ หนด หากไมเพียงพอใหขอรับการสนับสนุนจาก กพ.ทบ. โดย ทภ. เปนผูรายงาน
ขอรับการสนับสนุนกําลังพลประจําการเสริม และกําลังพลตามเหลาสายวิทยาการทีย่ ังบรรจุไมครบ
ไปยัง ทบ. (ผาน กพ.ทบ.)
11.3.2 บรรจุเปนกําลังพลประจําการเสริมใหกับหนวยที่จัดตั้งใหมตาม
แผนยุทธการของกองทัพบกหรือแผนปองกันประเทศ
11.3.3 เตรียมใหการสนับสนุนเปนกําลังพลประจําการเสริมใหกับ
ทภ. อื่น เมื่อไดรับการรองขอ
11.4 กําลังพลประจําการทีเ่ หลือจากการบรรจุในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยสวน
บัญชาการ สวนสนับสนุนการรบ สวนสงกําลังบํารุง และสวนการศึกษา ใหหนวยสงรายชื่อพรอมทั้ง
ชกท. ให กพ.ทบ. ควบคุมไวเปนสวนรวม เพื่อเตรียมบรรจุเปนกําลังพลประจําการเสริมใหกับ
หนวยในระดับของ ทบ. ตอไป
11.5 สําหรับนักเรียนของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และโรงเรียนหรือ
แหลงผลิตนักเรียนนายสิบของกองทัพบก รวมทั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ใหกรมกําลังพล
ทหารบก พิจารณาใชไดตามความจําเปนโดยใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา แหลงผลิต
นักเรียนนายสิบสังกัดกองทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สงรายชื่อนักเรียนนายรอย (ชั้นปที่
3 ขึ้นไป) นักเรียนนายสิบและนักเรียนเสนาธิการทหารบก ใหกรมกําลังพลทหารบก ในเดือนแรกที่
กําลังพลเหลานี้เขารับการศึกษา
11.6 ใหทุกหนวยที่รับผิดชอบในการบรรจุกําลัง ดําเนินการแกไขเปลีย่ นแปลง
บัญชีบรรจุกําลัง และบัญชีรายชื่อกําลังพลประจําการใหถูกตองและทันสมัยอยูตลอดเวลา พรอมทั้ง
รายงานในสวนที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหหนวยที่เกีย่ วของทราบทุกครั้ง
ขอ 12 หลักการบรรจุกําลังพลสํารอง
12.1 หนวยรับการบรรจุระดับกองพัน/ เทียบเทา เปนหนวยดําเนินการบรรจุ
กําลังพลสํารอง โดยรองขอรับการสนับสนุนกําลังพลสํารองจาก จทบ./ มทบ. ในเขตพื้นที่มาบรรจุ
ในบัญชีบรรจุกําลังโดยใหเปนไปตามอัตรากําลังพลที่ ทบ. กําหนด และใหดําเนินการกําลังพล/
จัดการกําลังพลตามแนวทางรับราชการของกําลังพลสํารอง
12.2 กําลังพลสํารองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนใหบรรจุไวในบัญชี
บรรจุกําลังจนกวาจะเปลี่ยนประเภทเปนนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ หรือมีการเลื่อนลดปลด
ยายไปตามแนวทางรับราชการของกําลังพลสํารอง
12.3 กําลังพลสํารองประเภทนายทหารประทวนกองหนุนใหบรรจุไวในบัญชี
บรรจุกําลังจนกวาจะปลดพนราชการ (จนถึงอายุ 45 ปบริบูรณ)
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12.4 กําลังพลสํารองประเภทพลทหาร เมือ่ จทบ./ มทบ. ที่ใหการสนับสนุน
กําลังพลสํารองประเภทพลทหารแกหนวยรับการบรรจุแลว ใหบรรจุไวในบัญชีบรรจุกําลงของ
หนวยรับการบรรจุไดไมเกิน 5 ป (หนวยอาจขอสงคืนเปนรายบุคคลกอนครบวาระไดเมื่อพิจารณา
ความเหมาะสมแลว) เมื่อครบกําหนดตามวาระ 5 ปแลว ใหสงคืน จทบ. ตนสังกัด แลวขอรับ
กําลังพลสํารองชุดใหม (หรือเปนรายบุคคล) จาก จทบ. ที่ใหการสนับสนุนกําลังพลสํารอง เพื่อนํามา
ทดแทนโดยทันทีกองหนุนที่สงคืนกอนวาระให จทบ. จัดไวเปนกําลังพลสํารองทั่วไป
12.5 จทบ. (หรือ มทบ.) รับผิดชอบในการสนับสนุนกําลังพลสํารองแกหนวย
ทหารในเขตพืน้ ที่ โดยมีขอพิจารณาในการบรรจุกําลังพลสํารองใหกับหนวยรับการบรรจุ ดังนี.้ 12.5.1 เปนกําลังพลสํารองที่ปลดเปนกองหนุนในรุน ปใหมๆ (ประเภทที่
1 ชั้นที่ 1 รุนปที่ 1-5)
12.5.2 เปนกําลังพลสํารองที่มีภูมิลําเนาหรือภูมิลําเนาทหารอยูในพืน้ ที่
หนวยรับการบรรจุตั้งอยู หรือใกลเคียงกับหนวยรับการบรรจุ
12.5.3 เปนกําลังพลสํารองที่เคยรับราชการประจําการหรือกอง
ประจําการในหนวยที่รับการบรรจุมากอน (ถากระทําได)
12.5.4 ใหพิจารณาบรรจุกําลังพลสํารองที่ปลดเปนกองหนุนในรุนปใหมๆ
(ประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1 รุนปที่ 1-5) ใหกับหนวยกําลังรบหรือหนวยที่มีลําดับความเรงดวนสูงเปนลําดับ
แรก
12.5.5 กําลังพลสํารองประเภท นศท. ใหพิจารณาบรรจุผูที่สําเร็จการศึกษา
วิชาทหารและเพิ่งปลดเปนกองหนุนในรุนปใหมๆ ใหกบั หนวยกําลังรบหรือหนวยทีม่ ีลําดับความ
เรงดวนสูงเปนลําดับแรก
12.5.6 จัดกําลังพลสํารองทดแทนใหกับหนวยรับการบรรจุ (ทั้งเปน
รายบุคคลและเปนหนวย) เพื่อทดแทนกําลังพลสํารองเดิมที่ตองพนสภาพไปตามวาระ โดย
พิจารณาตามหลักเกณฑ หรือขอพิจารณา ตามขอ 12.5.1 ถึง 12.5.4
ตอนที่ 3
การควบคุมกําลังพลสํารอง
ขอ 13 ความรับผิดชอบในการควบคุมกําลังสํารอง
13.1 กําลังพลสํารองพรอมรบ ใหหนวยรับการบรรจุรับผิดชอบการ
ดําเนินการควบคุมโดยตอเนือ่ ง
13.2 กําลังพลสํารองเตรียมพรอม ใหหนวยรับการบรรจุดําเนินการควบคุม
โดยตอเนื่องหรืออาจขอให จทบ. ที่ใหการสนับสนุนกําลังพลสํารองนั้นๆ เปนผูควบคุมแทน
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หากหนวยรับการบรรจุไมสามารถดําเนินการควบคุมได สําหรับหนวยที่ยังมิไดจัดตั้งใหเปนความ
รับผิดชอบของ จทบ. เปนผูด ําเนินการควบคุม
13.3 กําลังพลสํารองทั่วไป จทบ. เปนผูรับผิดชอบดําเนินการควบคุม
ขอ 14 วิธีการควบคุมกําลังพลสํารอง
14.1 กําลังพลสํารองพรอมรบ – เตรียมพรอม
14.1.1 ควบคุมกําลังพลสํารองตามสายการบังคับบัญชาตั้งแตระดับหมู/
เทียบเทา เพื่อใหสามารถทราบขอมูลและสถานภาพของกําลังพลสํารองทุกนาย
14.1.2 หนวยรับการบรรจุจะตองดํารงการติดตอกับกําลังพลสํารองของตน
เปนประจําทุกเดือนโดยตอเนื่อง โดยการติดตอทางเอกสาร และอาศัยประโยชนจากการติดตอ เพื่อ
ปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง หนาที่ และสิทธิของกําลังพลสํารองที่มีตอประเทศชาติ ตลอดทั้งหา
วิธีการที่จะใหกําลังพลสํารองไดมีการติดตอกับหนวยตนสังกัด โดยตอเนื่องเชนเดียวกัน
14.1.3 หนวยรับการบรรจุจะตองใหความสําคัญในเรื่องหนาที่และความ
รับผิดชอบของกําลังพลสํารอง โดยเฉพาะเรื่องการแจงยายที่อยูใหหนวยรับการบรรจุกําลังตนสังกัด
(จทบ./ มทบ.) ทราบ ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อผลตอการเรียกพลหรือระดมพลใหพรอมภายใน 72
ชั่วโมง
14.1.4 ดําเนินการทางดานการ ปจว.โดยตอเนือ่ ง เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี
ตอกองทัพ หรือเชิญกําลังพลสํารองมารวมในกิจกรรมของหนวยในโอกาสตาง ๆ สงบัตรอวยพรเนื่อง
ในโอกาสสําคัญ เพื่อสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางผูบงั คับบัญชาและกําลังพลสํารอง ซึ่งเปนกําลัง
พลสํารองของหนวยอยางตอเนื่องและแนนแฟนยิ่งขึ้น
14.2 กําลังพลสํารองทั่วไป
14.2.1 จทบ. ดําเนินการทางดานการประชาสัมพันธเปนสวนรวมใน
เขตพื้นที่เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีระหวางกําลังพลสํารองกับ จทบ.ตนสังกัด โดยอาศัยเครื่องมือ
ประชาสัมพันธทุกรูปแบบในเขตพื้นทีแ่ ละอาศัยเจาหนาที่สายงานสัสดีของ จทบ., จังหวัด, อําเภอ,
รวมทั้ง จนท.โครงการ กนช. และโครงการอื่น ๆ
14.2.2 ให จทบ.มีการพบปะเยีย่ มเยียนกําลังพลสํารองทัว่ ไปในความ
ควบคุมของ จทบ.โดยปรับแผนการดําเนินงานใหมกี ิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ รวมดวย
14.2.3 ให จทบ./ มทบ.ทําการตรวจสอบสภาพกําลังพลสํารองใน
ความรับผิดชอบของตนเปนประจําทุกป เพื่อใหรูสถานภาพ และภูมลิ ําเนาที่แทจริงของกําลังพล
สํารองเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง
14.3 การควบคุมกําลังพลสํารองประเภทสิบตรีกองประจําการและพล
ทหารกองหนุน แลวสงรายชื่อใหกับหนวยเพื่อบรรจุในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยที่ จทบ. ใหการ
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14.3.1 รุนปที่ 2, 3, 4 สวนใดที่ ทบ.กําหนดใหโอนสังกัดใหกองพลหนุน
ให จทบ. สงมอบใหกองพลหนุน สวนที่เหลือเปนกองหนุนของ จทบ.
14.3.2 รุนปที่ 5, 6, 7 ใหกองพลหนุนสงคืน จทบ.เขตพื้นทีเ่ ดิมแลว
ควบคุมไว
14.3.3 กองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 2 และ 3 คงให จทบ.ควบคุมได
ตามเดิม
14.4 นายทหารประทวนกองหนุน
14.4.1 จทบ. สนับสนุนใหกบั หนวยในพื้นที่ตามคําขอ โดยใชพิจารณา
การใหการสนับสนุนกําลังพลสํารองตามขอ 12.5 กําลังพลสํารองสวนที่เหลือใหรวบรวมรายชื่อ
ควบคุมไวเปนสวนรวมพรอมกับสงบัญชีรายชื่อให มทบ. จํานวน 1 ชุด ดวย
14.4.2 ยอดจํานวนที่เหลือจากการใชให จทบ. รายงานให ทบ.(นสร.)
ทราบดวย
14.4.3 การสนับสนุนระหวาง จทบ. อยูในอํานาจ มทบ.
14.4.4 การสนับสนุนระหวาง มทบ. อยูในอํานาจ ทภ.
14.4.5 การสนับสนุนระหวาง ทภ. อยูในอํานาจ ทบ.
14.5 นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนอกราชการ และนอกกอง
14.5.1 จทบ. ใหการสนับสนุนใหกับหนวยตามคําขอ (เมื่อกรณีจําเปน)
โดย จทบ. ควบคุมยอดและบัญชีรายชื่อไวแลวแจง ทบ.(นสร.) ทราบ
14.5.2 การสนับสนุนในระดับตางๆ เชนเดียวกับนายทหารประทวน
กองหนุน
ตอนที่ 4
การจัดทําบัญชีบรรจุกําลังและการแกไข
ขอ 15 ความรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่
รับผิดชอบการทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และทันสมัย
อยูเสมอ ทั้งนี้ เพื่อใหบัญชีบรรจุกําลังของหนวยที่จดั ทําขึ้นนั้น สามารถสนับสนุน และสนองตอบ
ตอนโยบายการใชกําลังตามแผนปองกันประเทศ หรือแผนยุทธการของ ทบ.ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอ 16 การแตงตั้งเจาหนาทีร่ ับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
16.1 บัญชีบรรจุกําลังของหนวย เปนเอกสารลับ ตองมีเจาหนาที่รับผิดชอบการ
จัดทําและเก็บรักษา
16.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง คือ นายทหาร
ธุรการกําลังพลของหนวย หรือตามที่หนวยเหนือกําหนด
16.3 ใหหนวยที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง แตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ตามขอ 16.2 แลวรายงานให ทบ.(นสร.) ทราบ
ขอ 17 การจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
17.1 แบบบัญชีบรรจุกําลัง ทบ.100-099, ทบ.100-100, ทบ.100-101
17.2 หนวยทีจ่ ัดทําบัญชีบรรจุกําลัง คือ หนวยตั้งแตระดับกองพัน หรือ
เทียบเทา และกองรอยอิสระ หรือสวนแยกขึ้นไป
17.3 ประเภทบัญชีบรรจุกําลัง หนวยรับผิดชอบจัดทําบัญชีบรรจุกําลังแตละ
หนวย จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง โดยแยกออกเปน 3 ประเภท ดังนี.้ 17.3.1 บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร
17.3.2 บัญชีบรรจุกําลังนายทหารประทวน
17.3.3 บัญชีบรรจุกําลังสิบตรีกองประจําการ และพลทหาร
17.4 จํานวนชุดที่จัดทําและการแจกจายใหหนวยทีเ่ กี่ยวของ
17.4.1 บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร จัดทําจํานวน 4 ชุด สงให
หนวยที่เกี่ยวของ ดังนี.้ 17.4.1.1 เก็บไวที่หนวยจัดทําบัญชี
1 ชุด
17.4.1.2 ใหหนวยบังคับบัญชาเหนือตน 1 ระดับ
1 ชุด
17.4.1.3 มทบ. หรือ จทบ.
1 ชุด
17.4.1.4 ทบ.(นสร.)
1 ชุด
17.4.2 บัญชีบรรจุกําลังนายทหารประทวน จัดทําจํานวน 4 ชุด สงใหหนวย
ที่เกีย่ วของ ดังนี้.17.4.2.1 เก็บไวที่หนวยจัดทําบัญชี
1 ชุด
17.4.2.2 ใหหนวยบังคับบัญชาระดับกองพลขึ้นไป
1 ชุด
17.4.2.3 มทบ. หรือ จทบ.
1 ชุด
17.4.2.4 ทบ.(นสร.)
1 ชุด
17.4.3 บัญชีบรรจุกําลังสิบตรีกองประจําการและพลทหาร จัดทํา จํานวน
2 ชุด

-
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17.4.3.1 เก็บไวที่หนวยจัดทําบัญชี
1 ชุด
17.4.3.2 มทบ. หรือ จทบ.
1 ชุด
17.4.4 แผนผังการแจกจายบัญชีบรรจุกําลัง ตามผนวก ก.
ขอ 18 วิธีการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง คือ กรรมวิธีการบรรจุกําลังทั้งนายทหาร
สัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหารใหเต็มตามอัตราเต็มของหนวย ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยมี
ประสิทธิภาพในการรบสูงสุด มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้.18.1 ขั้นที่ 1 การบรรจุกําลังพลประจําการของหนวย
18.1.1 บรรจุกําลังพลนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวนประจําการ
ของหนวย ลงในตําแหนงที่ ทบ.กําหนด ในบัญชีบรรจุกาํ ลังโดยใหเปนไปตามอัตรากําลังพลใน อจย.
หรือ อฉก. ที่หนวยนัน้ ใช รวมทั้งหลักการหนวยเงาที่ ทบ.กําหนด การบรรจุกําลังพลดังกลาว ให
พิจารณาถึงประสบการณและขีดความสามารถของกําลังพลเปนปจจัยหลักอีกประการหนึ่งดวย
โดยเฉพาะตําแหนงผูบังคับหนวยและตําแหนงฝายอํานวยการที่มีความสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อความ
เหมาะสมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของหนวยในการที่จะตองปฏิบัติภารกิจตามแผนปองกันประเทศ
18.1.2 บัญชีบรรจุกําลังสิบตรีกองประจําการและพลทหารใหบรรจุ
สิบตรีกองประจําการ และพลทหารของหนวยที่มีอยูใ นปจจุบัน ลงในบัญชีบรรจุกําลังสิบตรีกอง
ประจําการและพลทหาร หากมีจํานวนไมเพียงพอ ใหขอรับการสนับสนุนจาก มทบ. และ จทบ.
ในเขตพืน้ ที่มาบรรจุเสริมใหเต็มตามอัตราเต็ม
18.2 ขั้นที่ 2 การบรรจุประจําเสริม
18.2.1 หลังจากที่หนวยไดดําเนินการตามขอ 18.1.1 แลว ยังไมสามารถ
บรรจุกําลังพลประจําการประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนใหครบตามเกณฑที่
ทบ.กําหนด ใหหนวยรายงานขอรับการสนับสนุนกําลังพลประจําการเสริมตามสายการบังคับบัญชา
เพื่อนํามาบรรจุใหครบตามจํานวนที่ ทบ.กําหนด
18.2.2 หนวยบังคับบัญชาแตละระดับพิจารณา บรรจุกําลังพลประจําการ
เสริมใหกับ นขต. ของตนตามที่ไดรับการรองขอใหครบตามเกณฑที่ ทบ.กําหนด สําหรับกําลังพลใน
เหลาสายวิทยาการ และเหลาที่ตองการความชํานาญพิเศษเฉพาะเหลา หากภายในหนวยไมสามารถที่
จะจัดสนับสนุนได ใหรองขอรับการสนับสนุนกําลังพลเหลาสายวิทยาการที่เกี่ยวของไปยัง ทบ.
(กพ.ทบ.)
18.2.3 ใหหนวยตามสายการบังคับบัญชาแตละระดับ (จนถึง ทภ.)
และเหลาสายวิทยาการพิจารณาจัดกําลังพลประจําการเสริมสนับสนุนใหกับหนวยที่รอ งขอตามความ
เหมาะสม

11

18.2.4 หลังจากที่หนวยดําเนินการตามขอ 18.1 และ 18.2 แลว ยังไม
สามารถบรรจุกําลังพลประจําการประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนใหครบตาม
จํานวนหลักเกณฑที่ ทบ.กําหนดไว ใหพิจารณาปรับบรรจุกําลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนาย
ทหารประทวนจากตําแหนงต่ําขึ้นไปตามลําดับ ดังนี้.18.2.4.1 ใหปรับบรรจุ จ.ส.อ. (จ.ส.อ. ที่ปฏิบัติหนาทีน่ ายทหาร
สัญญาบัตรตามคําสั่งฯ) ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบังคับหมวดในหนาที่นายทหารสัญญาบัตรของ
หนวยตามความเหมาะสม
18.2.4.2 ใหปรับบรรจุ ส.ต. กองประจําการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงผูบังคับหมู
18.2.5 เมื่อหนวยดําเนินการตามขอ 18.2.1 – 18.2.4 แลว กําลังพล
ประจําการประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนทีย่ ังไมไดรับตามเกณฑที่ ทบ.
กําหนด ใหรายงานถึง ทบ. (กพ.ทบ.) เพื่อพิจารณาดําเนินการใหตอไป
18.2.6 แบบบัญชีที่ใชขอรับการสนับสนุนกําลังพลประจําการเสริม
ใชแบบบัญชีตําแหนงที่ขาด ทบ.100 – 103
18.3 ขั้นที่ 3 การบรรจุกาํ ลังพลสํารอง ใหบรรจุไปตามอัตรากําลังพลที่ ทบ.
กําหนด
18.3.1 ขอรับการสนับสนุนกําลังพลสํารองจาก มทบ./ จทบ.ในเขตพืน้ ที่
โดยหนวยรับการบรรจุรองขอรับการสนับสนุนจาก จทบ. โดยตรง แลวรายงานใหหนวยบังคับบัญชา (
เหนือตน 1 ระดับ ) ทราบดวย
18.3.2 ตรวจสอบสภาพกําลังพลสํารองทีข่ อรับการสนับสนุนเปนประจํา
ทุกป โดยเฉพาะหนวยที่เปนสวนกําลังรบและหนวยที่มีลําดับความเรงดวนสูงใหมีกําลังพลสํารองที่
เปนกองหนุนในรุนปใหมๆ ซึ่งยังมีความพรอมและสมบูรณเพียงพอบรรจุอยู ( ไมเกินประเภทที่ 1
ชั้นที่ 1 รุนปที่ 1-5 ) สําหรับกําลังพลสํารองประเภท นศท. ใหบรรจุ นศท. ที่มีสภาพกองหนุนไมเกิน
10 ป กองหนุนที่เกินรุนปหรือประเภท นศท. ดังกลาวแลว ใหสงคืน จทบ.หรือ มทบ. ควบคุมไวเปน
สวนรวมจนกวาจะพนราชการหรือจนกวาจะเปลี่ยนประเภทตามแนวทางรับราชการของกําลังพลสํารอง
18.3.3 เมื่อหนวยสงกําลังพลสํารองตามขอ 18.3.2 คืน จทบ. หรือ
มทบ.แลว ให จทบ. หรือ มทบ. จัดกําลังพลสํารองทดแทนใหทันที
18.3.4 แบบบัญชีที่ใชขอรับการสนับสนุน ใชแบบบัญชีตําแหนงที่ขาด
ทบ.100 - 103

-

12

18.4 ขั้นที่ 4 การปรับบรรจุขั้นสุดทาย เปนการปรับบรรจุกําลังพลระหวาง
กําลังพลประจําการและกําลังพลสํารองขั้นสุดทาย ภายในหนวยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่และบังคับบัญชาตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ขอ 19 การรายงานหลังจากจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
19.1 เมื่อหนวยไดดําเนินการตามขั้นตอนในขอ 18 แลว ใหถือวาเสร็จสิ้นการ
ทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวย
19.2 ในกรณีที่หนวยไมสามารถบรรจุกําลังพลใหครบตามอัตรากําลังพล
ตามที่ ทบ.กําหนดในขอ 10 หรือบรรจุไมเต็มตามอัตราเต็ม ใหรายงาน ทบ. (นสร.) พรอมดวย
หลักฐาน ดังนี.้ 19.2.1 สรุปยอดกําลังพลตามแบบบัญชี ทบ. 100 – 102
19.2.2 รายงานตําแหนงทีข่ าดตามบัญชี ทบ. 100 – 103
19.2.3 บัญชีสถานภาพกําลังพลของหนวยตาม ผนวก ข.
19.2.4 บัญชีสถานภาพกําลังพลแยกเหลากองหนุนตาม ผนวก ค.
ขอ 20 การแกไขบัญชีบรรจุกําลัง หนวยรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
ตองตรวจสอบและแกไขรายชื่อและรายการอื่นๆ ในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยใหถูกตอง
ครบถวน และทันสมัยอยูเสมอ การแกไขดังกลาวจะกระทําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี.้ 20.1 ยอดกําลังพลภายในหนวย เชน การบรรจุโยกยาย ลาออก ปวย
ไปราชการตางประเทศ ฯลฯ
20.2 การจําหนายกําลังพลขาดการบังคับบัญชาไปจากหนวย
20.3 แกไขอัตราการจัด
20.4 รายละเอียดทางดานขอมูลของกําลังพล เชน เปลี่ยนชื่อ–สกุล
การเลื่อนยศ ฯลฯ
20.5 ประเภทชั้นและรุนปของกองหนุน (เมื่อเกินชัน้ และรุนปที่กําหนด)
20.6 ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน (เปลี่ยนประเภทตามเกณฑอายุ)
ขอ 21 วิธีการแกไข
21.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและตองแกไขบัญชีบรรจุกําลังตามขอ 20
ใหหนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง รายงานขอแกไขตามแบบบัญชี ทบ. 100 – 104 และสงใหหนวย
เกี่ยวของตามขอ 17.4
21.2 การแกไขประจําเดือน
21.2.1 หนวยจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง รายงานการแกไขประจําเดือนให
ทบ. (นสร.) ทราบ ตามแบบบัญชี ทบ.100 – 104 ทุกวันที่ 1 ของเดือน
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21.2.2 ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงจะตองยืนยันใหทราบดวย
21.3 หนวยที่เกี่ยวของตามขอ 17.4 เมื่อรับรายงานการแกไขตามขอ 21.1
จากหนวยรับผิดชอบจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง แลวดําเนินการแกไขใหถูกตองตรงกันดวย
ตอนที่ 5
การตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลัง
ขอ 22 ความมุงหมาย
22.1 เพื่อใหผูบังคับหนวยทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาไดทราบ
สถานภาพการทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยรอง
22.2 เพื่อรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาและขอขัดของของหนวยในการ
จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
22.3 เพื่อใหคําแนะนําและแกไขการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
ขอ 23 ประเภทของการตรวจสอบ
23.1 การตรวจสอบภายในหนวยระดับขึน้ ตรงกองทัพบก เปนการตรวจสอบ
หนวยตามสายการบังคับบัญชา ตามลําดับจาก กรม- กองพล- กองทัพภาค/ หนวยขึน้ ตรงกองทัพบก
23.2 การตรวจสอบของกองทัพบก ดําเนินการ โดยหนวยบัญชาการกําลังสํารอง หลังจากที่หนวยไดรับการตรวจตามขอ 23.1 แลว
ขอ 24 การตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลัง ภายในหนวยระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพบก
24.1 หนวยเหนือตรวจหนวยรองตามสายการบังคับบัญชา ดังนี.้ 24.1.1 หนวยระดับกรมตรวจหนวยระดับกองพัน หรือเทียบเทา
ในเดือนตุลาคมของทุกป
24.1.2 หนวยระดับกองพล ตรวจหนวยระดับกรม ในเดือนธันวาคม
ของทุกป
24.1.3 หนวยระดับกองทัพภาค/ หนวยขึ้นตรงกองทัพบก ตรวจกองพล
และหนวยรองของหนวยขึ้นตรงกองทัพบก ในเดือนกุมภาพันธของทุกป
24.2 รายละเอียดในการตรวจ ผนวก ง.
24.3 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูบังคับบัญชาหนวยทีร่ ับผิดชอบ
ในการตรวจตามขอ 24.1 รายงานผลการตรวจสอบใหหนวยเหนือทราบ ตามสายการบังคับบัญชา
จนถึงกองทัพบก (หนวยบัญชาการกําลังสํารอง) พรอมดวยหลักฐานดังนี้.-

-
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24.3.1 รายละเอียดในการตรวจ ผนวก ง.
24.3.2 สรุปยอดกําลังพลตามแบบบัญชี ทบ.100 – 102
24.3.3 รายงานตําแหนงทีข่ าดตามแบบบัญชี ทบ. 100 – 103
24.3.4 บัญชีสถานภาพกําลังพลของหนวยตาม ผนวก ข.
24.3.5 บัญชีสถานภาพกําลังพลแยกเหลากองหนุนตาม ผนวก ค.
ขอ 25 การตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลังของกองทัพบก
25.1 ดําเนินการตรวจสอบโดย หนวยบัญชาการกําลังสํารอง ทําการ
ตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลังของหนวยในกองทัพบกเปนสวนรวม
25.2 หวงระยะเวลาในการตรวจ มีนาคม – กันยายน
25.3 หนวยรับตรวจเตรียมหลักฐานตามขอ 24.3
ขอ 26 มณฑลทหารบก/ จังหวัดทหารบก ในเขตพื้นที่ เขารวมตรวจสอบบัญชี
บรรจุกําลังกับผูรับผิดชอบในการตรวจทุกระดับหนวย
ตอนที่ 6
บทเฉพาะกาล
ขอ 27 แบบพิมพ ซึ่งมีอยูกอ นวันระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไป
ประกาศ ณ วันที่

7

มีนาคม

2531

(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
ผูบัญชาการทหารบก
หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
หมายเหตุ
9.2 ขอความเดิม ยกเลิก และใชขอความใหมตามหนังสือ กสร.ทบ. ที่ กห 0426/ 340
ลง 27 พ.ย.32 เรื่อง การแกไขระเบียบ ทบ.วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.2531
25.2 ขอความเดิม ยกเลิก และใชขอความใหมตามหนังสือ กสร.ทบ. ที่ กห 0426/ 3656
ลง 1 ธ.ค.34 เรื่อง การแกไขระเบียบ ทบ.วาดวย การจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.2531
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ผนวก ก. แผนผังการแจกจายบัญชีบรรจุกําลัง
1.
หนวยเหนือตน 1 ชุด
นายทหารสัญญาบัตร
จัดทํา 4 ชุด

ทบ. (นสร.)

1 ชุด

มทบ. / จทบ. 1 ชุด
เก็บไวที่หนวย 1 ชุด

2.

นายทหารประทวน
จัดทํา 4 ชุด

ระดับกองพล

1 ชุด

ทบ. (นสร.)

1 ชุด

มทบ. / จทบ.

1 ชุด

เก็บไวที่หนวย

1 ชุด

มทบ. / จทบ.

1 ชุด

เก็บไวที่หนวย

1 ชุด

3.
พลทหารฯ
จัดทํา 2 ชุด

