ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง
พ.ศ.๒๕๓๑
………………………..

โดยที่เห็นเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดทา
บัญชีบรรจุกาลัง พ.ศ.๒๕๒๗ เสียใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบกาลังสารองของ
กองทัพบกเพื่อให้การจัดทาบัญชีบรรจุกาลังของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงกาหนดระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง พ.ศ.
๒๕๓๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับแก่ส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง พ.ศ.
๒๕๒๗
ข้อ ๕ ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบ คาชี้แจง คาแนะนา รวมทั้งคู่มือที่จัดทาขึ้นเพื่อ
ประกอบกับระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง พ.ศ.๒๕๓๑ และอนุมัติหลักการ
ของผู้บัญชาการทหารบก อันเกี่ยวกับเรื่องกาลังสารองทั้งหลายที่จะเป็นการขัดแย้งกับระเบียบนี้โดย
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๖ ให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกาลังสารอง รักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการ
แก้ไข และกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมโดยจัดทาเป็นภาคผนวก หรือคาอธิบายเพิ่มเติมโดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบนี้ได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๗ ในระเบียบนี้
“กาลังสารอง” หมายถึง กาลังที่มิใช่กาลังประจาการ เตรียมไว้สาหรับใช้ใน
ยามสงคราม, ประกาศกฎอัยการศึก, ประกาศภาวะฉุกเฉิน ,หรือในขณะปฏิบัติด้วยการใช้กาลัง

ทหารขนาดใหญ่ เพื่อปกป้องคุ้มครองเอกราชและอธิปไตยของชาติ เพื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
“กาลังพลสารอง” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน, นายทหาร
สัญญาบัตรนอกราชการ, นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง, นายทหารประทวนกองหนุน, พลทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑, พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ และพลทหารกองเกินที่จัดเตรียมไว้
“การเตรียมพล” หมายถึง การเตรียมกาลังพลสารองเพื่อการทหารและการ
ป้องกันประเทศ ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ
“การเรียกพล” หมายถึง การเรียกาลังพลสารองเข้ามารับราชการทหารตาม
อานาจและหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
“การระดมพล” หมายถึง การระดมกาลังพลสารอง เพื่อบรรจุเสริม, ทดแทน
การสูญเสียให้เต็มตามอัตราการจัด และขยายกาลังจัดตั้งหน่วยใหม่
“ทหารกองหนุน” หมายถึง ทหารซึ่งรับราชการในกองประจาการครบตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือทหารกองเกินซึ่งสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ข้ึนทะเบียนกองประจาการและปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ หรือทหารกองเกินซึ่งมีอายุครบ ๒๙ ปีบริบูรณ์ หรือทหารซึ่งปลดจากกองประจาการ
โดยต้องจาขัง หรือจาคุกมีกาหนดวันที่จะต้องทัณฑ์หรือต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
กระทาความเสื่อมเสียให้แก่ราชการทหารแล้วถูกปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
“ภูมิลาเนา” หมายถึง ถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสาคัญที่ตั้งทาการหาเลี้ยงชีพ
ประจาอยู่เป็นหลักฐานตามทะเบียนบ้านที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์
“ภูมิลาเนาทหาร” หมายถึง ท้องที่อาเภอซึ่งได้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชี
ทหารกองเกินไว้ หรือท้องที่อาเภอใหม่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ย้ายมามีถิ่นที่อยู่เป็นหลักฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว

ตอนที่ ๑
กล่าวทั่วไป
ข้อ ๘ ความมุ่งหมาย
๘.๑ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเตรียมพล
พ.ศ.2515
๘.๒ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนการออกคาสั่งบรรจุ โยกย้ายกาลังพลจานวน
มากเมื่อจะต้องเข้าปฏิบัติการรบตามแผนป้องกันประเทศ
๘.๓ เพื่อให้ทุกหน่วยในกองทัพบกมีบัญชีบรรจุกาลังเพียงบัญชีเดียว และ
บัญชีบรรจุกาลังที่จัดทาขึ้น สามารถสนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบายการใช้กาลังตามแผนปัอง
กันประเทศและแผนยุทธการของกองทัพบกได้ทุกแผน โดยถืออัตราเต็มเป็นมูลฐานในการจัดทา
บัญชีบรรจุกาลัง
๘.๔ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับหน่วยได้กวดขัน เร่งรัดและกากับ
ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทาบัญชีบรรจุกาลังของหน่วย รวมทั้งการให้การ
สนับสนุนกาลังพลแต่ละประเภทแก่หน่วยที่ร้องขอรับการสนับสนุน ได้ดาเนินการในการจัดทา
บัญชีบรรจุกาลังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและเป็นไป
ตามระเบียบการจัดทาบัญชีบรรจุกาลังตามที่ ทบ.กาหนด ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามนโยบายของ ทบ.ในเรื่องการพัฒนาระบบกาลังสารอง
ข้อ ๙ แนวความคิดในการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง
๙.๑ ทุกหน่วยที่จัดทาบัญชีบรรจุกาลัง เมื่อมีการประกอบกาลังทั้งกาลังพล
ประจาการ และกาลังพลสารองแล้วจะต้องมีสถานภาพกาลังพลบรรจุในบัญชีบรรจุกาลังตั้งแต่ 90%
(ของอัตราเต็ม) ขึ้นไป จึงจะถือว่ามีความพร้อมรบเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธการที่
กองทัพบกกาหนดได้
๙.๒ การจัดระดับความพร้อมรบ
เพื่อให้หน่วยใน ทบ. ได้มีอัตราส่วนการบรรจุกาลังพลประจาการและ
กาลังพลสารองในบัญชีบรรจุกาลังที่เหมาะสม สามารถนาไปปฏิบัติภารกิจทางด้านยุทธการที่
สนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบาย การใช้กาลังตามแผนป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กองทัพบกจึงได้กาหนดให้หน่วยมีระดับความพร้อมรบไว้สาหรับกาหนดอัตรา/ตาแหน่งใน
การบรรจุกาลังพลประจาการและกาลังพลสารองในบัญชีบรรจุกาลังตามแผนป้องกันประเทศ

๙.๓ การจัดประเภทของกาลังพลสารองตามระบบการควบคุม
เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการควบคุม , การเรียก/ระดมพล , การบรรจุกาลัง
พลสารอง , การจัดลาดับความเร่งด่วนในการฝึกศึกษาและการกาหนดแนวทางในการรับราชการ
ของกาลังพลสารอง จึงให้แบ่งประเภทของกาลังพลสารองออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้.๙.๓.๑ กาลังพลสารองพร้อมรบ หมายถึง กาลังพลสารองที่มีรายชื่อ
บรรจุอยู่ในบัญชีบรรจุกาลังของส่วนกาลังรบของกองทัพบก ตามแผนป้องกันประเทศ
๙.๓.๒ กาลังพลสารองเตรียมพร้อม หมายถึง กาลังพลสารองที่มี
รายชื่อบรรจุอยู่ในบัญชีบรรจุกาลังของส่วนบัญชาการ , ส่วนสนับสนุนการรบ , ส่วนส่งกาลังบารุง
และส่วนภูมิภาค รวมทั้งกาลังพลสารองที่ปลดถ่ายมาจากกาลังพลสารองพร้อมรบในรูปของหน่วย
๙.๓.๓ กาลังพลสารองทั่วไป หมายถึง กาลังพลสารองที่เหลือจากการ
บรรจุเป็นกาลังพลสารองพร้อมรบและเตรียมพร้อม ซึ่งเตรียมไว้ทดแทนการสูญเสียตามกาลัง
ทดแทน และจัดตั้งหน่วยใหม่ตามแผนของ ทบ.
๙.๔ หลักการหน่วยเงา หมายถึง การกาหนดตาแหน่งสาคัญบาง
ตาแหน่งในอัตรากาลังพลของหน่วยทหารกองหนุนที่ยังไม่ได้จัดตั้ง (มีสถานภาพเป็นหน่วยทาง
บัญชี) เพื่อคัดเลือกกาลังพลที่มีประสบการณ์และขีดความสามารถสูงจากหน่วยประจาการมาบรรจุ
ไว้ เช่น ตาแหน่ง ผบ.หน่วย ตั้งแต่ระดับ หมู่ หมวด ขึ้นไป และฝ่ายอานวยการบางตาแหน่ง
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของหน่วยดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาระบบกาลังสารองให้
เป็นไปตามเป้าหมายโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฝึกศึกษายามปกติและการปฏิบัติการรบ
เป็นหน่วยเมื่อประกาศระดมพล

ตอนที่ ๒
ระบบการบรรจุและการใช้กาลังพลสารอง
ข้อ ๑๐ การกาหนดตาแหน่งและอัตราส่วนของการบรรจุกาลังพลสารอง
ให้ทุกหน่วยในกองทัพบกบรรจุกาลังพลประจาการและกาลังพลสารองลง
ในบัญชีบรรจุกาลังให้เป็นไปตามตาแหน่งใน อจย.และ อฉก.ตามที่กองทัพบกกาหนด โดยมี
อัตราส่วนของการบรรจุ ดังนี้.-

๑๐.๑ บรรจุกาลังพลประจาการตามอัตรากาลังพลใน อจย.หรือ อฉก. ที่
หน่วยนั้นใช้ตามระดับความพร้อมรบที่ ทบ.กาหนด สาหรับกองพลหนุนและหน่วยที่บรรจุกาลัง
พลตามอัตราโครงทุกระดับหน่วย บรรจุกาลังพลประจาการตามอัตราโครงใน อจย.ที่หน่วยนั้นใช้
๑๐.๒ กาลังพลที่เหลือจากการบรรจุตามข้อ ๑๐.๑ ให้บรรจุกาลังพลสารอง
ให้ครบตามอัตราเต็ม
๑๐.๓ เมื่อมีการประกอบกาลังทั้งกาลังพลประจาการและกาลังพลสารอง
แล้วทุกหน่วย จะต้องมีสถานภาพกาลังพลไม่น้อยกว่า ๙๐% ของอัตราเต็ม
๑๐.๔ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑๐.๓ แล้ว หน่วยยังขาดกาลังพลประจาการ
อยู่ ให้รายงานขอกาลังพลดังกล่าวไปยังเหล่าสายวิทยาการและ กพ.ทบ. เมื่อ กพ.ทบ.ไม่มีกาลัง
พลประจาการสนับสนุน เนื่องจากให้การสนับสนุนกับหน่วยอื่นไปหมดสิ้นแล้วให้ถือว่าการ
จัดทาบัญชีบรรจุกาลังของหน่วยต่าง ๆ เป็นอันยุติหรือเสร็จสิ้นโดยหน่วยจะมีความพร้อมรบใน
ระดับหนึ่ง
ข้อ ๑๑ หลักการบรรจุกาลังพลประจาการ
๑๑.๑ หน่วยระดับกองพัน/ เทียบเท่า หรือส่วนแยกขึ้นไปรับผิดชอบบรรจุกาลังพล
ประจาการให้ครบตามอัตรากาลังพลที่ ทบ.กาหนดในการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง กาลังพลที่เหลือ
(เกินอัตรากาลังพลที่กาหนด) ให้ส่งรายชื่อพร้อมทั้ง ชกท.คืนหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชา
๑๑.๒ หน่วยบังคับบัญชา (แต่ละระดับ) พิจารณาบรรจุกาลังพลประจาการที่ได้รับ
การส่งคืนตามสายการบังคับบัญชาของหน่วยรองเป็นกาลังพลประจาการเสริมให้ กับ นขต.ของ
หน่วยจนครบตามเกณฑ์ที่กาหนด กาลังพลส่วนที่เหลือส่งรายชื่อคืนหน่วยตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงระดับ ทภ.
๑๑.๓ ทภ.รับผิดชอบควบคุมรายชื่อกาลังพลประจาการที่เหลือจากการส่งคืนของ
หน่วยรอง เพื่อดาเนินการบรรจุให้กับหน่วยดังนี้.๑๑.๓.๑ บรรจุเป็นกาลังพลประจาการเสริมให้กับ นขต.ทภ.ที่ยังไม่ครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนด หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจาก กพ.ทบ. โดย ทภ.เป็นผู้รายงานขอรับ
การสนับสนุนกาลังพลประจาการเสริม และกาลังพลตามเหล่าสายวิทยาการที่ยังบรรจุไม่ครบไปยัง
ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.)
๑๑.๓.๒ บรรจุเป็นกาลังพลประจาการเสริมให้กับหน่วยที่จัดตั้งใหม่
ตามแผนยุทธการของกองทัพบกหรือแผนป้องกันประเทศ
๑๑.๓.๓ เตรียมให้การสนับสนุนเป็นกาลังพลประจาการเสริมให้กับ
ทภ.อื่น เมื่อได้รับการร้องขอ

๑๑.๔ กาลังพลประจาการที่เหลือจากการบรรจุในบัญชีบรรจุกาลังของหน่วยส่วน
บัญชาการ ส่วนสนับสนุนการรบ ส่วนส่งกาลังบารุง และส่วนการศึกษา ให้หน่วยส่งรายชื่อพร้อม
ทั้ง ชกท.ให้ กพ.ทบ.ควบคุมไว้เป็นส่วนรวม เพื่อเตรียมบรรจุเป็นกาลังพลประจาการเสริมให้กับ
หน่วยในระดับของ ทบ.ต่อไป
๑๑.๕ สาหรับนักเรียนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนหรือ
แหล่งผลิตนักเรียนนายสิบของกองทัพบก รวมทั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ให้กรมกาลังพล
ทหารบก พิจารณาใช้ได้ตามความจาเป็นโดยให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แหล่งผลิต
นักเรียนนายสิบสังกัดกองทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ส่งรายชื่อนักเรียนนายร้อย (ชั้น
ปีที่ 3 ขึ้นไป) นักเรียนนายสิบและนักเรียนเสนาธิการทหารบก ให้กรมกาลังพลทหารบก ในเดือน
แรกที่กาลังพลเหล่านี้เข้ารับการศึกษา
๑๑.๖ ให้ทุกหน่วยที่รับผิดชอบในการบรรจุกาลัง ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บัญชีบรรจุกาลัง และบัญชีรายชื่อกาลังพลประจาการให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พร้อม
ทั้งรายงานในส่วนที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง
ข้อ ๑๒ หลักการบรรจุกาลังพลสารอง
๑๒.๑ หน่วยรับการบรรจุระดับกองพัน / เทียบเท่า เป็นหน่วยดาเนินการ
บรรจุกาลังพลสารอง โดยร้องขอรับการสนับสนุนกาลังพลสารองจาก จทบ./มทบ.ในเขตพื้นที่มา
บรรจุในบัญชีบรรจุกาลังโดยให้ เป็นไปตามอัตรากาลังพลที่ ทบ.กาหนด และให้ดาเนินการกาลัง
พล/จัดการกาลังพลตามแนวทางรับราชการของกาลังพลสารอง
๑๒.๒ กาลังพลสารองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนให้บรรจุไว้ใน
บัญชีบรรจุกาลังจนกว่าจะเปลี่ยนประเภทเป็นนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ หรือมีการเลื่อน
ลดปลดย้ายไปตามแนวทางรับ ราชการของกาลังพลสารอง
๑๒.๓ กาลังพลสารองประเภทนายทหารประทวนกองหนุนให้บรรจุไว้ใน
บัญชีบรรจุกาลังจนกว่าจะปลดพ้นราชการ (จนถึงอายุ 45 ปีบริบูรณ์)
๑๒.๔ กาลังพลสารองประเภทพลทหาร เมื่อ จทบ./มทบ. ที่ให้การสนับสนุน
กาลังพลสารองประเภทพลทหารแก่หน่วยรับการบรรจุแล้ว ให้บรรจุไว้ในบัญชีบรรจุกาลงของ
หน่วยรับการบรรจุได้ไม่เกิน ๕ ปี (หน่วยอาจขอส่งคืนเป็นรายบุคคลก่อนครบวาระได้เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมแล้ว) เมื่อครบกาหนดตามวาระ ๕ ปีแล้ว ให้ส่งคืน จทบ.ต้นสังกัด แล้ว
ขอรับกาลังพลสารองชุดใหม่ (หรือเป็นรายบุคคล) จาก จทบ.ที่ให้การสนับสนุนกาลังพลสารอง เพื่อ
นามาทดแทนโดยทันทีกองหนุนที่ส่งคืนก่อนวาระให้ จทบ.จัดไว้เป็นกาลังพลสารองทั่วไป

๑๒.๕ จทบ. (หรือ มทบ.) รับผิดชอบในการสนับสนุนกาลังพลสารองแก่
หน่วยทหารในเขตพื้นที่ โดยมีข้อพิจารณาในการบรรจุกาลังพลสารองให้กับหน่วยรับการบรรจุ
ดังนี้.๑๒.๕.๑ เป็นกาลังพลสารองที่ปลดเป็นกองหนุนในรุ่นปีใหม่ ๆ
(ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ รุ่นปีที่ ๑ - ๕)
๑๒.๕.๒ เป็นกาลังพลสารองที่มีภูมิลาเนาหรือภูมิลาเนาทหารอยู่ใน
พื้นที่หน่วยรับการบรรจุตั้งอยู่ หรือใกล้เคียงกับหน่วยรับการบรรจุ
๑๒.๕.๓ เป็นกาลังพลสารองที่เคยรับราชการประจาการหรือกอง
ประจาการในหน่วยที่รับการบรรจุมาก่อน (ถ้ากระทาได้)
๑๒.๕.๔ ให้พิจารณาบรรจุกาลังพลสารองที่ปลดเป็นกองหนุนในรุ่นปี
ใหม่ ๆ (ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ รุ่นปีที่ ๑-๕) ให้กับหน่วยกาลังรบหรือหน่วยที่มีลาดับความเร่งด่วนสูง
เป็นลาดับแรก
๑๒.๕.๕ กาลังพลสารองประเภท นศท.ให้พิจารณาบรรจุผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาวิชาทหารและเพิ่งปลดเป็นกองหนุนในรุ่นปีใหม่ ๆ ให้กับหน่วยกาลังรบหรือหน่วยที่มี
ลาดับความเร่งด่วนสูงเป็นลาดับแรก
๑๒.๕.๖ จัดกาลังพลสารองทดแทนให้กับหน่วยรับการบรรจุ (ทั้งเป็น
รายบุคคลและเป็นหน่วย) เพือ่ ทดแทนกาลังพลสารองเดิมที่ต้องพ้นสภาพไปตามวาระ โดย
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ หรือข้อ พิจารณา ตามข้อ ๑๒.๕.๑ ถึง ๑๒.๕.๔

ตอนที่ ๓
การควบคุมกาลังพลสารอง
ข้อ ๑๓ ความรับผิดชอบในการควบคุมกาลังสารอง
๑๓.๑ กาลังพลสารองพร้อมรบ ให้หน่วยรับการบรรจุรับผิดชอบการ
ดาเนินการควบคุมโดยต่อเนื่อง
๑๓.๒ กาลังพลสารองเตรียมพร้อม ให้หน่วยรับการบรรจุดาเนินการ
ควบคุมโดยต่อเนื่องหรืออาจขอให้ จทบ.ที่ให้การสนับสนุนกาลังพลสารองนั้น ๆ เป็นผู้ควบคุม

แทน หากหน่วยรับการบรรจุไม่สามารถดาเนินการควบคุมได้ สาหรับหน่วยที่ยังมิได้จัดตั้งให้เป็น
ความรับผิดชอบของ จทบ.เป็นผู้ดาเนินการควบคุม
๑๓.๓ กาลังพลสารองทั่วไป จทบ.เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการควบคุม
ข้อ ๑๔ วิธีการควบคุมกาลังพลสารอง
๑๔.๑ กาลังพลสารองพร้อมรบ – เตรียมพร้อม
๑๔.๑.๑ ควบคุมกาลังพลสารองตามสายการบังคับบัญชาตั้งแต่
ระดับหมู่/เทียบเท่า เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลและสถานภาพของกาลังพลสารองทุกนาย
๑๔.๑.๒ หน่วยรับการบรรจุจะต้องดารงการติดต่อกับกาลังพลสารองของ
ตนเป็นประจาทุกเดือนโดยต่อเนื่อง โดยการติดต่อทางเอกสาร และอาศัยประโยชน์จากการติดต่อ
เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง หน้าที่ และสิทธิของกาลังพลสารองที่มีต่อประเทศชาติ ตลอด
ทั้งหาวิธีการที่จะให้กาลังพลสารองได้มีการติดต่อกับหน่วยต้นสังกัด โดยต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
๑๔.๑.๓ หน่วยรับการบรรจุจะต้องให้ความสาคัญในเรื่องหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกาลังพลสารอง โดยเฉพาะเรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่ให้หน่วยรับการบรรจุกาลังต้น
สังกัด (จทบ./มทบ.) ทราบ ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ เพื่อผลต่อการเรียกพลหรือระดมพลให้พร้อม
ภายใน ๗๒ ชั่วโมง
๑๔.๑.๔ ดาเนินการทางด้านการ ปจว.โดยต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่
ดีต่อกองทัพ หรือเชิญกาลังพลสารองมาร่วมในกิจกรรมของหน่วยในโอกาสต่าง ๆ ส่งบัตรอวยพร
เนื่องใน
โอกาสสาคัญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและกาลังพลสารอง ซึ่งเป็นกาลัง
พลสารองของหน่วยอย่างต่อเนื่องและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๑๔.๒ กาลังพลสารองทั่วไป
๑๔.๒.๑ จทบ.ดาเนินการทางด้านการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนรวมใน
เขตพื้นที่เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างกาลังพลสารองกับ จทบ.ต้นสังกัด โดยอาศัยเครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์ทุก
รูปแบบในเขตพื้นที่และอาศัยเจ้าหน้าที่สายงานสัสดีของ จทบ., จังหวัด, อาเภอ, รวมทั้ง จนท.
โครงการ กนช.และโครงการอื่น ๆ
๑๔.๒.๒ ให้ จทบ.มีการพบปะเยี่ยมเยียนกาลังพลสารองทั่วไปในความ
ควบคุมของ จทบ.โดยปรับแผนการดาเนินงานให้มีกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ร่วมด้วย

๑๔.๒.๓ ให้ จทบ./มทบ.ทาการตรวจสอบสภาพกาลังพลสารองใน
ความรับผิดชอบของตนเป็นประจาทุกปี เพื่อให้รู้สถานภาพ และภูมิลาเนาที่แท้จริงของกาลังพล
สารองเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
๑๔.๓ การควบคุมกาลังพลสารองประเภทสิบตรีกองประจาการและพล
ทหารกองหนุน แล้วส่งรายชื่อให้กับหน่วยเพื่อบรรจุในบัญชีบรรจุกาลังของหน่วยที่ จทบ.ให้การ
สนับสนุน โดยใช้ข้อพิจารณาการบรรจุตามข้อ ๑๒.๕ โดยให้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกาลังได้
ไม่เกิน ๕ ปี เมื่อครบกาหนดแล้ว ให้หน่วยส่งรายชื่อคืน จทบ.ต้นสังกัด เพื่อควบคุมไว้เป็นส่วนรวม
ต่อไป
๑๔.๓.๑ รุ่นปีที่ ๒,๓,๔ ส่วนใดที่ ทบ.กาหนดให้โอนสังกัดให้กอง
พลหนุนให้ จทบ. ส่งมอบให้กองพลหนุน ส่วนที่เหลือเป็นกองหนุนของ จทบ.
๑๔.๓.๒ รุ่นปีที่ ๕,๖,๗ ให้กองพลหนุนส่งคืน จทบ.เขตพื้นที่เดิมแล้ว
ควบคุมไว้
๑๔.๓.๓ กองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และ ๓ คงให้ จทบ.ควบคุมได้
ตามเดิม
๑๔.๔ นายทหารประทวนกองหนุน
๑๔.๔.๑ จทบ.สนับสนุนให้กับหน่วยในพื้นที่ตามคาขอ โดยใช้พิจารณา
การให้การสนับสนุนกาลังพลสารองตามข้อ ๑๒.๕ กาลังพลสารองส่วนที่เหลือให้รวบรวม
รายชื่อควบคุมไว้เป็นส่วนรวมพร้อมกับส่งบัญชีรายชื่อให้ มทบ. จานวน ๑ ชุด ด้วย
๑๔.๔.๒ ยอดจานวนที่เหลือจากการใช้ให้ จทบ.รายงานให้
ทบ.(นสร.) ทราบด้วย
๑๔.๔.๓ การสนับสนุนระหว่าง จทบ.อยู่ในอานาจ มทบ.
๑๔.๔.๔ การสนับสนุนระหว่าง มทบ.อยู่ในอานาจ ทภ.
๑๔.๔.๕ การสนับสนุนระหว่าง ทภ.อยู่ในอานาจ ทบ.
๑๔.๕ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนนอกราชการ และนอกกอง
๑๔.๕.๑ จทบ.ให้การสนับสนุนให้กับหน่วยตามคาขอ (เมื่อกรณี
จาเป็น) โดย จทบ.ควบคุมยอดและบัญชีรายชื่อไว้แล้วแจ้ง ทบ.(นสร.)ทราบ
๑๔.๕.๒ การสนับสนุนในระดับต่าง ๆ เช่นเดียวกับนายทหารประทวน
กองหนุน

ตอนที่ ๔
การจัดทาบัญชีบรรจุกาลังและการแก้ไข
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบในการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมี
หน้าที่รับผิดชอบการทาบัญชีบรรจุกาลังของหน่วยให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ
ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้บัญชีบรรจุกาลังของหน่วยที่จัดทาขึ้นนั้น สามารถสนับสนุน และ
สนองตอบต่อนโยบายการใช้กาลังตามแผนป้องกัน ประเทศ หรือแผนยุทธการของ ทบ.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง
๑๖.๑ บัญชีบรรจุกาลังของหน่วย เป็นเอกสารลับ ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดทาและเก็บรักษา
๑๖.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง คือ นายทหาร
ธุรการกาลังพลของหน่วย หรือตามที่หน่วยเหนือกาหนด
๑๖.๓ ให้หน่วยที่รับผิดชอบในการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามข้อ ๑๖.๒ แล้วรายงานให้ ทบ.(นสร.)ทราบ
ข้อ ๑๗ การจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง
๑๗.๑ แบบบัญชีบรรจุกาลัง ทบ.๑๐๐-๐๙๙, ทบ. ๑๐๐-๑๐๐,ทบ.๑๐๐-๑๐๑
๑๗.๒ หน่วยที่จัดทาบัญชีบรรจุกาลัง คือ หน่วยตั้งแต่ระดับกองพัน หรือ
เทียบเท่า และกองร้อยอิสระ หรือส่วนแยกขึ้นไป
๑๗.๓ ประเภทบัญชีบรรจุกาลัง หน่วยรับผิดชอบจัดทาบัญชีบรรจุกาลังแต่
ละหน่วย จัดทาบัญชีบรรจุกาลัง โดยแยกออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้.๑๗.๓.๑ บัญชีบรรจุกาลังนายทหารสัญญาบัตร
๑๗.๓.๒ บัญชีบรรจุกาลังนายทหารประทวน
๑๗.๓.๓ บัญชีบรรจุกาลังสิบตรีกองประจาการ และพลทหาร
๑๗.๔ จานวนชุดที่จัดทาและการแจกจ่ายให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
๑๗.๔.๑ บัญชีบรรจุกาลังนายทหารสัญญาบัตร จัดทาจานวน ๔ ชุด ส่ง
ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.๑๗.๔.๑.๑ เก็บไว้ที่หน่วยจัดทาบัญชี ๑ ชุด
๑๗.๔.๑.๒ ให้หน่วยบังคับบัญชาเหนือตน ๑ ระดับ ๑ ชุด

๑๗.๔.๑.๓ มทบ.หรือ จทบ. ๑ ชุด
๑๗.๔.๑.๔ ทบ.(นสร.) ๑ ชุด
๑๗.๔.๒ บัญชีบรรจุกาลังนายทหารประทวน จัดทาจานวน ๔ ชุด ส่งให้
หน่วยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.๑๗.๔.๒.๑ เก็บไว้ที่หน่วยจัดทาบัญชี ๑ ชุด
๑๗.๔.๒.๒ ให้หน่วยบังคับบัญชาระดับกองพลขึ้นไป ๑ ชุด
๑๗.๔.๒.๓ มทบ.หรือ จทบ. ๑ ชุด
๑๗.๔.๒.๔ ทบ.(นสร.) ๑ ชุด
๑๗.๔.๓ บัญชีบรรจุกาลังสิบตรีกองประจาการและพลทหารจัดทาจานวน
๒ ชุด
๑๗.๔.๓.๑ เก็บไว้ที่หน่วยจัดทาบัญชี ๑ ชุด
๑๗.๔.๓.๒ มทบ.หรือ จทบ. ๑ ชุด
๑๗.๔.๔ แผนผังการแจกจ่ายบัญชีบรรจุกาลัง ตามผนวก ก.
ข้อ ๑๘ วิธีการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง คือ กรรมวิธีการบรรจุกาลังทั้งนายทหาร
สัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหารให้เต็มตามอัตราเต็มของหน่วย ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วย
มีประสิทธิภาพในการรบสูงสุด มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้.๑๘.๑ ขั้นที่ ๑ การบรรจุกาลังพลประจาการของหน่วย
๑๘.๑.๑ บรรจุกาลังพลนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน
ประจาการของหน่วย ลงในตาแหน่งที่ ทบ.กาหนด ในบัญชีบรรจุกาลังโดยให้เป็นไปตามอัตรากาลัง
พลใน อจย.หรือ อฉก.ที่หน่วยนั้นใช้ รวมทั้งหลักการหน่วยเงาที่ ทบ.กาหนด การบรรจุกาลั งพล
ดังกล่าว ให้พิจารณาถึงประสบการณ์และขีดความสามารถของกาลังพลเป็นปัจจัยหลักอีกประการ
หนึ่งด้วย โดยเฉพาะตาแหน่งผู้บังคับหน่วยและตาแหน่งฝ่ายอานวยการที่มีความสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อ
ความเหมาะสมและเพิ่มพูลประสิทธิภาพของหน่วยในการที่จะต้องปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกัน
ประเทศ
๑๘.๑.๒ บัญชีบรรจุกาลังสิบตรีกองประจาการและพลทหารให้บรรจุ
สิบตรีกองประจาการ และพลทหารของหน่วยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ลงในบัญชีบรรจุกาลังสิบตรีกอง
ประจาการและพลทหาร หากมีจานวนไม่เพียงพอ ให้ขอรับการสนับสนุนจาก มทบ. และ จทบ. ใน
เขตพื้นที่มาบรรจุเสริมให้เต็มตามอัตราเต็ม
๑๘.๒ ขั้นที่ ๒ การบรรจุประจาเสริม
๑๘.๒.๑ หลังจากที่หน่วยได้ดาเนินการตามข้อ ๑๘.๑.๑ แล้ว ยังไม่
สามารถบรรจุกาลังพลประจาการประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนให้ครบตาม

เกณฑ์ที่ ทบ.กาหนด ให้หน่วยรายงานขอรับการสนับสนุนกาลังพลประจาการเสริมตามสายการ
บังคับบัญชา เพื่อนามาบรรจุให้ครบตามจานวนที่ ทบ.กาหนด
๑๘.๒.๒ หน่วยบังคับบัญชาแต่ละระดับพิจารณา บรรจุกาลังพล
ประจาการเสริมให้กับ นขต.ของตนตามที่ได้รับการร้องขอให้ครบตามเกณฑ์ที่ ทบ.กาหนด
สาหรับกาลังพลในเหล่าสายวิทยาการ และเหล่าที่ต้องการความชานาญพิเศษเฉพาะเหล่า หาก
ภายในหน่วยไม่สามารถที่จะจัดสนับสนุนได้ ให้ร้องขอรับการสนับสนุนกาลังพลเหล่าสาย
วิทยาการที่เกี่ยวข้องไปยัง ทบ. (กพ.ทบ.)
๑๘.๒.๓ ให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชาแต่ละระดับ (จนถึง ทภ.)
และเหล่าสายวิทยาการพิจารณาจัดกาลังพลประจาการเสริมสนับสนุนให้กับหน่วยที่ร้องขอตาม
ความเหมาะสม
๑๘.๒.๔ หลังจากที่หน่วยดาเนินการตามข้อ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒ แล้ว ยัง
ไม่สามารถบรรจุกาลังพลประจาการประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนให้ครบ
ตามจานวนหลักเกณฑ์ที่ ทบ.กาหนดไว้ ให้พิจารณาปรับบรรจุกาลังพลนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวนจากตาแหน่งต่าขึ้นไปตามลาดับ ดังนี้.๑๘.๒.๔.๑ ให้ปรับบรรจุ จ.ส.อ. (จ.ส.อ. ที่ปฏิบัติหน้าที่
นายทหารสัญญาบัตรตามคาสั่ง ฯ ) ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บังคับหมวดในหน้าที่นายทหาร
สัญญาบัตรของหน่วยตามความเหมาะสม
๑๘.๒.๔.๒ ให้ปรับบรรจุ ส.ต. กองประจาการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งผู้บังคับหมู่
๑๘.๒.๕ เมื่อหน่วยดาเนินการตามข้อ ๑๘.๒.๑ – ๑๘.๒.๔ แล้ว
กาลังพลประจาการประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ยังไม่ได้รับตามเกณฑ์ที่
ทบ.กาหนด ให้รายงานถึง ทบ. (กพ.ทบ.) เพื่อพิจารณาดาเนินการให้ต่อไป
๑๘.๒.๖ แบบบัญชีที่ใช้ขอรับการสนับสนุนกาลังพลประจาการเสริม
ใช้แบบบัญชีตาแหน่งที่ขาด ทบ.๑๐๐ - ๑๐๓
๑๘.๓ ขั้นที่ ๓การบรรจุกาลังพลสารอง ให้บรรจุไปตามอัตรากาลังพลที่ ทบ.
กาหนด
๑๘.๓.๑ ขอรับการสนับสนุนกาลังพลสารองจาก มทบ./จทบ.ในเขต
พื้นที่ โดยหน่วยรับการบรรจุร้องขอรับการสนับสนุนจาก จทบ.โดยตรง แล้วรายงานให้หน่วยบังคับ
บัญชา ( เหนือตน ๑ ระดับ ) ทราบด้วย
๑๘.๓.๒ ตรวจสอบสภาพกาลังพลสารองที่ขอรับการสนับสนุนเป็น
ประจาทุกปี โดยเฉพาะหน่วยที่เป็นส่วนกาลังรบและหน่วยที่มีลาดับความเร่งด่วนสูงให้มีกาลังพล

สารองที่เป็นกองหนุนในรุ่นปีใหม่ ๆ ซึ่งยังมีความพร้อมและสมบูรณ์เพียงพอบรรจุอยู่ ( ไม่เกิน
ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ รุ่นปีที่ ๑ - ๕ ) สาหรับกาลังพลสารองประเภท นศท. ให้บรรจุ นศท.ที่มีสภาพ
กองหนุนไม่เกิน ๑๐ ปี กองหนุนที่เกินรุ่นปีหรือประเภท นศท.ดังกล่าวแล้ว ให้ส่งคืน จทบ.หรือ
มทบ.ควบคุมไว้เป็นส่วนรวมจนกว่าจะพ้นราชการหรือจนกว่าจะเปลี่ยนประเภทตามแนวทางรับ
ราชการของกาลังพลสารอง
๑๘.๓.๓ เมื่อหน่วยส่งกาลังพลสารองตามข้อ ๑๘.๓.๒ คืน จทบ.หรือ
มทบ.แล้ว ให้ จทบ.หรือ มทบ. จัดกาลังพลสารองทดแทนให้ทันที
๑๘.๓.๔ แบบบัญชีที่ใช้ขอรับการสนับสนุน ใช้แบบบัญชีตาแหน่งที่ขาด
ทบ.๑๐๐ – ๑๐๓
๑๘.๔ ขั้นที่ ๔ การปรับบรรจุขั้นสุดท้าย
เป็นการปรับบรรจุกาลังพลระหว่างกาลังพลประจาการและกาลังพลสารอง
ขั้นสุดท้าย ภายในหน่วยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และบังคับ
บัญชาตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ข้อ ๑๙ การรายงานหลังจากจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง
๑๙.๑ เมื่อหน่วยได้ดาเนินการตามขั้นตอนในข้อ ๑๘ แล้ว ให้ถือว่าเสร็จสิ้น
การทาบัญชีบรรจุกาลังของหน่วย
๑๙.๒ ในกรณีที่หน่วยไม่สามารถบรรจุกาลังพลให้ครบตามอัตรากาลังพล
ตามที่ ทบ.กาหนดในข้อ 10 หรือบรรจุไม่เต็มตามอัตราเต็ม ให้รายงาน ทบ. (นสร.) พร้อมด้วย
หลักฐาน ดังนี้.๑๙.๒.๑ สรุปยอดกาลังพลตามแบบบัญชี ทบ. ๑๐๐-๑๐๒
๑๙.๒.๒ รายงานตาแหน่งที่ขาดตามบัญชี ทบ. ๑๐๐ - ๑๐๓
๑๙.๒.๓ บัญชีสถานภาพกาลังพลของหน่วยตาม ผนวก ข.
๑๙.๒.๔ บัญชีสถานภาพกาลังพลแยกเหล่ากองหนุนตาม ผนวก ค.
ข้อ ๒๐ การแก้ไขบัญชีบรรจุกาลัง หน่วยรับผิดชอบในการจัดทาบัญชีบรรจุ
กาลังต้องตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อและรายการอื่น ๆ ในบัญชีบรรจุกาลังของหน่วยให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และทันสมัยอยู่เสมอ การแก้ไขดังกล่าวจะกระทาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้.๒๐.๑ ยอดกาลังพลภายในหน่วย เช่ น การบรรจุโยกย้าย ลาออก
ป่วย ไปราชการต่างประเทศ ฯลฯ
๒๐.๒ การจาหน่ายกาลังพลขาดการบังคับบัญชาไปจากหน่วย
๒๐.๓ แก้ไขอัตราการจัด

๒๐.๔ รายละเอียดทางด้านข้อมูลของกาลังพล เช่น เปลี่ยนชื่อ–สกุล การเลื่อนยศ
ฯลฯ
๒๐.๕ ประเภทชั้นและรุ่นปีของกองหนุน (เมื่อเกินชั้นและรุ่นปีที่กาหนด)
๒๐.๖ ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน (เปลี่ยนประเภทตามเกณฑ์อายุ)
ข้อ ๒๑ วิธีการแก้ไข
๒๑.๑ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและต้องแก้ไขบัญชีบรรจุกาลังตามข้อ ๒๐ ให้หน่วย
จัดทาบัญชีบรรจุกาลัง รายงานขอแก้ไขตามแบบบัญชี ทบ. ๑๐๐-๑๐๔ และส่งให้หน่วยเกี่ยวข้องตามข้อ
๑๗.๔
๒๑.๒ การแก้ไขประจาเดือน
๒๑.๒.๑ หน่วยจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง รายงานการแก้ไข
ประจาเดือนให้ ทบ. (นสร.) ทราบ ตามแบบบัญชี ทบ.๑๐๐-๑๐๔ ทุกวันที่ ๑ ของเดือน
๒๑.๒.๒ ถ้าไม่มีการเปลีย่ นแปลงจะต้องยืนยันให้ทราบด้วย
๒๑.๓ หน่วยที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๗.๔ เมื่อรับรายงานการแก้ไขตามข้อ
๒๑.๑ จากหน่วยรับผิดชอบจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง แล้วดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันด้วย

ตอนที่ ๕
การตรวจสอบบัญชีบรรจุกาลัง
ข้อ ๒๒ ความมุ่งหมาย
๒๒.๑ เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาได้ทราบ
สถานภาพการทาบัญชีบรรจุกาลังของหน่วยรอง
๒๒.๒ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาและข้อขัดข้องของหน่วยใน
การจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง
๒๒.๓ เพื่อให้คาแนะนาและแก้ไขการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง
ข้อ ๒๓ ประเภทของการตรวจสอบ
๒๓.๑ การตรวจสอบภายในหน่วยระดับขึ้นตรงกองทัพบก เป็นการ
ตรวจสอบหน่วยตามสายการบังคับบัญชา ตามลาดับจาก กรม – กองพล – กองทัพภาค/หน่วยขึ้น
ตรงกองทัพบก

๒๓.๒ การตรวจสอบของกองทัพบก ดาเนินการโดย หน่วยบัญชาการกาลัง
สารอง หลังจากที่หน่วยได้รับการตรวจตามข้อ ๒๓.๑ แล้ว
ข้อ ๒๔ การตรวจสอบบัญชีบรรจุกาลัง ภายในหน่วยระดับหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก
๒๔.๑ หน่วยเหนือตรวจหน่วยรองตามสายการบังคับบัญชา ดังนี้.๒๔.๑.๑ หน่วยระดับกรมตรวจหน่วยระดับกองพัน หรือ
เทียบเท่า ในเดือนตุลาคมของทุกปี
๒๔.๑.๒ หน่วยระดับกองพล ตรวจหน่วยระดับกรม ในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี
๒๔.๑.๓ หน่วยระดับกองทัพภาค/ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ตรวจกอง
พล และหน่วยรองของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
๒๔.๒ รายละเอียดในการตรวจ ผนวก ง.
๒๔.๓ การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยที่รับผิดชอบ
ในการตรวจตามข้อ ๒๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยเหนือทราบ ตามสายการบังคับ
บัญชา จนถึงกองทัพบก (หน่วยบัญชาการกาลังสารอง) พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้.๒๔.๓.๑ รายละเอียดในการตรวจ ผนวก ง.
๒๔.๓.๒ สรุปยอดกาลังพลตามแบบบัญชี ทบ.๑๐๐-๑๐๒
๒๔.๓.๓ รายงานตาแหน่งที่ขาดตามแบบบัญชี ทบ. ๑๐๐-๑๐๓
๒๔.๓.๔ บัญชีสถานภาพกาลังพลของหน่วยตาม ผนวก ข.
๒๔.๓.๕ บัญชีสถานภาพกาลังพลแยกเหล่ากองหนุนตาม ผนวก ค.
ข้อ ๒๕ การตรวจสอบบัญชีบรรจุกาลังของกองทัพบก
๒๕.๑ ดาเนินการตรวจสอบโดย หน่วยบัญชาการกาลังสารอง ทาการ
ตรวจสอบบัญชีบรรจุกาลังของหน่วยในกองทัพบกเป็นส่วนรวม
๒๕.๒ ห้วงระยะเวลาในการตรวจ มีนาคม – กันยายน
๒๕.๓ หน่วยรับตรวจเตรียมหลักฐานตามข้อ ๒๔.๓

ข้อ ๒๖ มณฑลทหารบก/ จังหวัดทหารบก ในเขตพื้นที่ เข้าร่วมตรวจสอบบัญชี
บรรจุกาลังกับผู้รับผิดชอบในการตรวจทุกระดับหน่วย

ตอนที่ ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ แบบพิมพ์ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่
๗
มีนาคม ๒๕๓๑
(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
ผู้บัญชาการทหารบก
หน่วยบัญชาการกาลังสารอง

หมายเหตุ
๙.๒ ข้อความเดิม ยกเลิก และใช้ข้อความใหม่ตามหนังสือ กสร.ทบ.ที่ กห ๐๔๒๖/๓๔๐
ลง ๒๗ พ.ย.๓๒ เรื่อง การแก้ไขระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง พ.ศ.๒๕๓๑
๒๕.๒ ข้อความเดิม ยกเลิก และใช้ข้อความใหม่ตามหนังสือ กสร.ทบ.ที่ กห ๐๔๒๖/๓๖๕๖
ลง ๑ ธ.ค.๓๔ เรื่อง การแก้ไขระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง พ.ศ.๒๕๓๑

ผนวก ก. แผนผังการแจกจ่ายบัญชีบรรจุกาลัง
๑.
หน่วยเหนือตน ๑ ชุด
นายทหารสัญญาบัตร
จัดทา ๔ ชุด

ทบ. (นสร.)

๑ ชุด

มทบ. / จทบ. ๑ ชุด
เก็บไว้ที่หน่วย ๑ ชุด

๒.

นายทหารประทวน
จัดทา ๔ ชุด

ระดับกองพล

๑ ชุด

ทบ. (นสร.)

๑ ชุด

มทบ. / จทบ.

๑ ชุด

เก็บไว้ที่หน่วย

๑ ชุด

มทบ. / จทบ.

๑ ชุด

เก็บไว้ที่หน่วย

๑ ชุด

๓.
พลทหาร ฯ
จัดทา ๒ ชุด

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

