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รปจ.ทบ. (กสร./๒๗)

กองทัพบก

กรุงเทพมหานคร

ระเบียบปฏิบัติประจำกองทัพบกว่ำด้วยกำรเรียกพล
พ.ศ.๒๕๒๗
--------------------------

บทที่ ๑
กล่ำวทั่วไป
เพื่อให้การเรียกพลดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ และ
ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๔๘๒ จึงได้กาหนดวิธีการและ
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการเรียกพลไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ ระเบียบปฏิบัติประจากองทัพบก ว่าด้วยการเรียกพล
พ.ศ.๒๕๒๗ “ ใช้ชื่อย่อว่า “ รปจ.ทบ. (กสร./๒๗) “
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๗ เป็นต้นไป โดยให้
ยกเลิกระเบียบหรือคาสั่ง ต่อไปนี้.๒.๑ ระเบียบปฏิบัติประจาว่าด้วยการเรียกพล พ.ศ.๒๕๑๗
๒.๒ ระเบียบ คาสั่ง หรือแบบธรรมเนียมอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเรียกพล ให้ยกเลิกทั้งสิ้น
ข้อ ๓ คำจำกัดควำม
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๓.๑ การเตรียมพล หมายถึง การเตรียมกาลังพลสารอง รวมทั้งบัญชีและ
เอกสารของกาลังพลสารองนั้น ๆ ให้มีความพร้อมรบตั้งแต่ในยามปกติ
เพื่อสามารถบรรจุเป็น
หน่วยทหารได้ทันที ในเมื่อประเทศชาติอยู่ในสถานการณ์คับขัน เพื่อขยายกาลังตามอัตราสงคราม
๓.๒ การเรียกพล หมายถึง การดาเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายเพื่อ เรียก
กาลังพลสารองเข้ามารับราชการทหารตามประเภทของการเตรียมพล
๓.๓ กาลังพลสารอง หมายถึง กาลังพลที่มีสภาพเป็นทหารกองเกิน , พล
ทหารกองหนุน ,นายทหารประทวนกองหนุน , นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน , นายทหารสัญญาบัตร
นอกราชการและนายนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ซึ่งกองทัพบก สามารถเรียกเข้ามารับราชการ
ทหารในการเตรียมพลได้ โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และ
ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๔๘๒
๓.๔ ผู้มีอานาจสั่งการเรียกพล หมายถึง ผู้มีอานาจตามพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ.
๒๕๑๕ และ ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๔๘๒
ซึ่งสามารถเรียกกาลังพลสารองประเภทต่าง ๆ ตามที่กาหนดเข้ารับราชการทหารในการเตรียมพลได้
๓.๕ วัน ต. หมายถึง วันที่กองทัพบก กาหนดให้เริ่มดาเนินการเตรียมพล
หรือเริ่มปฏิบัติการเรียกพลโดยหน่วยเรียกพลที่เกี่ยวข้องจะส่งชุดเอกสารการเรียกพล ซึ่งได้จัดเตรียม
ไว้แล้ว ไปยังกาลังพลสารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และ/หรือส่งชุดเอกสารไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในพื้นที่ที่มีการเรียกพล เพื่อขอให้ดาเนินการเรียกกาลังพลสารองประเภทนายทหารประทวน
และพลทหารให้แก่กองทัพบก
๓.๖ หน่วยที่เกี่ยวข้องในการเรียกพล
๓.๖.๑ หน่วยวางแผนการเรียกพล หมายถึง หน่วยที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอานาจสั่งการเรียกพล ให้วางแผน ประสานงาน ควบคุม และกากับดูแลการเตรียมพลให้ดาเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย
๓.๖.๒ หน่วยสนับสนุน หมายถึง หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอานาจสั่งการเรียกพล หรือได้รับการร้องขอ ให้สนับสนุนในเรื่องกาลังพล , การข่าว
, การฝึก , การส่งกาลังบารุง และกิจการพลเรือน ให้แก่หน่วยปฏิบัติในการเรียกพล
๓.๖.๓ หน่วยเรียกพล หมายถึง มทบ. หรือ จทบ. ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอานาจสั่งการเรียกพล ให้ดาเนินการเรียกกาลังพลสารอง ยกเว้น ยกเว้นกาลังพลสารอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลขึ้นไป ให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ดาเนินการ
เรียกให้
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๓.๖.๔ หน่วยรับพล หมายถึง หน่วยที่รับกาลังพลสารองเข้าประจา
หน่วยตามบัญชีบรรจุกาลัง และทาหน้าที่ฝึกอบรมกาลังพลสารองนั้น ๆ หรืออาจส่งมอบกาลังพล
สารองให้หน่วยอื่น ๆ ทาการฝึกอบรมแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคาสั่งของกองทัพบก
๓.๗ ภูมิลาเนาทหาร หมายถึง ท้องที่อาเภอซึ่งได้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชี
ทหารกองเกินไว้
หรือท้องที่อาเภอใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ย้ายมามีถิ่นที่อยู่เป็นหลักฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๓.๘ ภูมิลาเนา หมายถึง ถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสาคัญที่ตั้งทาการหาเลี้ยงชีพ
ประจาอยู่ เป็นหลักฐานตามทะเบียนบ้านที่ออกตามกฎหมาย ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์
๓.๙ รุ่นปี หมายถึง ปีพุทธศักราชที่ทหารกองประจาการ หรือทหารกองเกิน
ซึ่งสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกอง
ประจาการ แล้วถูกปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ เช่น คนซึ่งถูกปลดในพุทธศักราช ๒๕๐๙
จะเป็นวัน เดือนใดก็ตาม ให้เรียกว่า “ ทหารกองหนุน รุ่นปี ๒๕๐๙ “
๓.๑๐ ชั้นปี หมายถึง ปีพุทธศักราชที่ชายผู้นั้นมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เช่น
คนเกิดในพุทธศักราช ๒๔๙๑ จะเป็นวัน เดือนใดก็ตาม อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในพุทธศักราช
๒๕๐๙ให้เรียกว่า “ คนชั้นปี ๒๕๐๙ “
๓.๑๑ เงินรายเดือน หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับจากงบประมาณรวมทั้งเงิน
เพิ่มค่าวิชา และหรือเงินที่เพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายและหรือเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบ แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ
๓.๑๒ ส่วนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเท่า หรือสานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
๓.๑๓ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง
๓.๑๓.๑ องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
๓.๑๓.๒ บริษัทจากัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการมี
ทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
๓.๑๓.๓ บริษัทจากัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการและ
หรือรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๓.๑๓.๑ และหรือ ๓.๑๓.๒ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
๓.๑๓.๔ บริษัทจากัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการและ
หรือรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๓.๑๓.๓ และหรือ ๓.๑๓.๑ และหรือ ๓.๑๓.๒ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบ
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๓.๑๓.๕ บริษัทจากัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการ
และหรือรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๓.๑๓.๔ และหรือ ๓.๑๓.๑ และหรือ ๓.๑๓.๒ และหรือ ๓.๑๓.๓ มี
ทุนรวมเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
๓.๑๔ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
๓.๑๔.๑ นายทหารสัญญาบัตรประจาการ หมายถึง นายทหาร
สัญญาบัตร ซึ่งมีตาแหน่งราชการประจาในกระทรวงกลาโหม
๓.๑๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง หมายถึง นายทหาร
สัญญาบัตรซึ่งไม่มีตาแหน่งราชการประจาในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็น
นายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้ ( โอนไปรับราชการในกระทรวงอื่น )
๓.๑๔.๓ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
หมายถึง นายทหาร
สัญญาบัตร ซึ่งไม่มีตาแหน่งราชการประจาในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็น
นายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้ โดยถืออายุเป็นเกณฑ์ คือ.๓.๑๔.๓.๑ ยศ ร.ต. – ร.อ. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
๓.๑๔.๓.๒ ยศ พ.ต. – พ.ท. อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
๓.๑๔.๓.๓ ยศ พ.อ. – นายพล อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
๓.๑๔.๔ นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ หมายถึง นายทหาร
สัญญาบัตร ซึ่งไม่มีตาแหน่งราชการประจาในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็น
นายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้ โดยมีอายุในประเภทนอกราชการได้ไม่เกินกาหนดอายุดังนี้.๓.๑๔.๔.๑ ยศ ร.ต. – ร.อ. อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
๓.๑๔.๔.๒ ยศ พ.ต. – พ.ท. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
๓.๑๔.๔.๓ ยศ พ.อ. – นายพล อายุไม่เกิน ๖๕ ปี
๓.๑๔.๕ นายทหารสัญญาบัตรพ้นราชการ หมายถึง
นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งไม่มีตาแหน่งราชการประจาในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหม
สั่งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้ โดยถูกปลดและถูกถอดยศ หรือมีอายุพ้นเกณฑ์
นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ คือ.๓.๑๔.๕.๑ ยศ ร.ต. – ร.อ. อายุเกิน ๕๕ ปีขึ้นไป
๓.๑๔.๕.๒ ยศ พ.ต. – พ.ท. อายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป
๓.๑๔.๕.๓ ยศ พ.อ. – นายพล อายุเกิน ๖๕ ปีขึ้นไป
๓.๑๔.๖ นายทหารพิเศษ และผู้บังคับการพิเศษ เป็นตาแหน่ง
กิตติมศักดิ์ ไม่มีหน้าที่ราชการประจาอยู่ในหน่วยที่สังกัดนั้นแต่ประการใด
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นายทหารพิเศษ คือ ผู้ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้งให้ มียศทหาร
เป็นพิเศษในสังกัดหน่วยทหาร หรือผู้มียศทหารอยู่แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รับตาแหน่ง
เป็นผู้บังคับการพิเศษในหน่วยหนึ่งหน่วยใด
๓.๑๕ ประเภทนายทหารประทวน
๓.๑๕.๑ นายทหารประทวนประจาการ หมายถึง นายทหาร
ประทวน ซึ่งมีตาแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหม
๓.๑๕.๒ นายทหารประทวน กองหนุน หมายถึง
๓.๑๕.๒.๑ นายทหารประทวนที่ปลดจากประจาการและ
อยู่ในชั้นกองหนุน
๓.๑๕.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารซึ่งสาเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการ แล้วปลดเป็น
ทหารกองหนุน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็น
นายทหารประทวน ซึ่งยังอยู่ในชั้นกองหนุน
๓.๑๕.๓ นายทหารประทวนพ้นราชการ หมายถึง นายทหาร
ประทวน ซึ่งอยู่ในชั้นกองหนุนครบ ๒๓ ปี นับจากวันปลดจากกองประจาการ
๓.๑๖ ประเภทพลทหาร และ ส.ต. กองประจาการ
๓.๑๖.๑ ทหารกองเกิน หมายถึง ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตาม
กฎหมาย และมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกิน
ตามาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว ตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๓.๑๖.๒ พลทหารกองประจาการ และ ส.ต.กองประจาการ หมายถึง
ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจาการ และได้เข้ารับราชการในกองประจาการ ตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทการ พ.ศ.๒๔๙๗
๓.๑๖.๓ พลทหารประจาการ หมายถึง ทหารซึ่งรับราชการตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด ซึ่งไม่ใช่ทหารกองประจาการ
๓.๑๖.๔ พลทหารกองหนุน และ ส.ต. กองประจาการกองหนุน
หมายถึง
๓.๑๖.๔.๑ ทหารที่ปลดจากกองประจาการ โดยรับ
ราชการในกองประจาการจนครบกาหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
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๓.๑๖.๔.๒ ทหารที่ปลดจากกองประจาการ โดยรับ
ราชการในกองประจาการยังไม่ครบกาหนดแต่ต้องจาขัง หรือจาคุกมีกาหนดวันที่จะต้องลงทัณฑ์ หรือ
ต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือทหารกองประจาการผู้ใด ซึ่งกระทรวงกลาโหมเห็นว่าจะกระทา
ให้เสื่อมเสียให้แก่ราชการทหารด้วยประการใด ๆ แล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได้
๓.๑๖.๔.๓ ทหารกองเกินซึ่งมีอายุครบ ๓๐ ปีบริบูรณ์
เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๓.๑๖.๔.๔ นักศึกษาวิชาทหารซึ่งสาเร็จการฝึกวิชาทหาร
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการ และได้ปลดเป็น
ทหารกองหนุนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และยังไม่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น
นายทหารประทวน
๓.๑๖.๕ พลทหารพ้นราชการ หมายถึง
๓.๑๖.๕.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ซึ่งอยู่ในชั้นกองหนุน
ครบ ๒๓ ปี นับจากวันปลดจากกองประจาการ
๓.๑๖.๕.๒ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่มีอายุครบ ๔๖ ปี
บริบูรณ์
๓.๑๖.๕.๓ พลทหารกองประจาการ ที่พิการทุพพลภาพ หรือมี
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้
๓.๑๖.๕.๔ ทหารกองหนุนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่
สามารถรับราชการทหารได้
๓.๑๖.๕.๕ ทหารกองเกินที่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่
สามารถรับราชการได้
ข้อ ๔ ประเภทกำรเตรียมพล แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ
๔.๑ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
๔.๒ การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
๔.๓ การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
๔.๔ การระดมพล
ข้อ ๕ กำรเรียกพลเพื่อตรวจสอบ คือ การเรียกกาลังพลสารองเข้ารับราชการทหาร
มีกาหนดไม่เกิน ๑ วัน โดยกระทาในยามปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์ในการเรียกพลเพื่อฝึก
วิชาทหาร การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพลพล
๕.๑ ความมุ่งหมาย
๕.๑.๑ ทดสอบผลการเรียก ในเรื่องการเดินทางมารายงานตัวของผู้ถูกเรียก
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๕.๑.๒ ตรวจสอบบัญชีเป็นรายบุคคล ว่ามีตัวจริง และหลักฐาน
ถูกต้องหรือไม่
๕.๑.๓ ทดสอบและตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกาย
๕.๑.๔ ตรวจร่างกาย
๕.๑.๕ อบรม และบรรยายเรื่องที่ทหารควรทราบ หรือชี้แจง และ
ทบทวนหน้าที่ของทหาร
๕.๑.๖ ฝึกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชานาญในการเรียกพล
๕.๒ ผู้มีอานาจสั่งการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ตั้งแต่ระดับ ผบ.มทบ. หรือ
ผบ.จทบ. ที่ขึ้นตรงต่อ กองทัพภาค ขึ้นไป
๕.๓ กาลังพลสารองที่จะเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
๕.๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๕.๓.๒ นายทหารสัญญาบัตร นอกราชการ
๕.๓.๓ นายทหารประทวน กองหนุน
๕.๓.๔ พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๕.๓.๕ พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งเคยเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการ หรือเคยเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารมาแล้ว
๕.๓.๖ ทหารกองเกิน ซึ่งเคยเข้ารับการเรียกพลเพื่อการฝึกวิชาทหาร
มาแล้ว
๕.๔ การดาเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
๕.๔.๑ ผู้มีอานาจสั่งการเรียกพลเป็นผู้วางแผนขออนุมัติงบประมาณ
และอานวยการโดยตลอด ทั้งนี้ให้ประสานการปฏิบัติกับ กสร.ทบ. เสียก่อน
๕.๔.๒ ผู้มีอานาจสั่งการเรียกพล รายงานตามลาดับชั้นจนถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนกาหนดการเรียกพลอย่างน้อย ๓ เดือน เพื่อแจ้งให้
กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการเรียกกาลังพลสารองประเภทนายทหารประททวน และประเภทพล
ทหาร
๕.๔.๓ กาลังพลสารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศต่ากว่า
นายพล ให้ขออนุมัติเรียกพลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสียก่อน สาหรับชั้นยศนายพล
ขึ้นไป ให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ดาเนินการให้
๕.๔.๔ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ มุ่งหมายให้กระทาทุกปี โดยจะ
กระทาพร้อมกันทุก มทบ., จทบ. หรือจะเรียกเฉพาะของ จทบ. หรือบางจังหวัด หรือบางอาเภอก็ได้
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบาย ความเหมาะสมของสถานการณ์ และงบประมาณที่จะสนับสนุนให้
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ข้อ ๖ กำรเรียกพลเพื่อฝึกวิชำทหำร คือ การเรียกกาลังพลสารองเข้ารับราชการ
ทหาร มีกาหนดไม่เกิน ๖๐ วัน โดยกระทาในยามปกติ
๖.๑ ความมุ่งหมาย
๖.๑.๑ ฝึกทบทวนวิชาทหาร
๖.๑.๒ ฝึกอบรมตามความชานาญการทางทหาร ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๑.๓ ฝึกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชานาญในการเรียกพล
๖.๒ ผู้มีอานาจสั่งการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร คือ ผบ.ทบ.
๖.๓ กาลังพลสารองที่จะเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
๖.๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๖.๓.๒ นายทหารสัญญาบัตร นอกราชการ
๖.๓.๓ นายทหารประทวน กองหนุน
๖.๓.๔ พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๖.๓.๕ พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๖.๓.๖ ทหารกองเกิน
๖.๔ การดาเนินการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
๖.๔.๑ กสร.ทบ. รับผิดชอบในการวางแผน ประสานงาน กากับดูแล
รวมทั้งการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดหาต่อ ผบ.ทบ.
๖.๔.๒ การเรียกกาลังพลสารองเข้ารับการฝึกวิชาทหารคงปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเรียกกาลังพลสารองเข้ารับราชการ ตรวจสอบ ข้อ ๕.๔.๒ และ ข้อ ๕.๔.๓
๖.๔.๓ การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร มุ่งหมายให้กระทาทุกปีโดยจะ
กระทาพร้อมกันทุก จทบ. หรือจะเรียกเฉพาะบาง จทบ. ก็ได้ สาหรับการฝึกวิชาทหาร ให้แยกฝึก
ตามหน่วยทหารในเขตพื้นที่กองทัพภาคต่าง ๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายความเหมาะสมของ
สถานการณ์ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
ข้อ ๗ กำรเรียกพลเพื่อทดลองควำมพรั่งพร้อม คือ การเรียกกาลังพลสารองเข้า
รับราชการทหารมีกาหนดไม่เกิน ๖๐ วัน กระทาทั้งในยามปกติ และยามสถานการคับขัน
๗.๑ ความมุ่งหมาย
๗.๑.๑ ทดสอบแผนป้องกันประเทศ
๗.๑.๒ เตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๗.๑.๓ ฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๒ ผู้มีอานาจสั่งการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม คือ ผบ.ทบ.
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๗.๓ กาลังพลสารองที่จะเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
๗.๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๗.๓.๒ นายทหารสัญญาบัตร นอกราชการ
๗.๓.๓ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
๗.๓.๔ นายทหารประทวน กองหนุน
๗.๓.๕ พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๗.๓.๖ พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๗.๓.๗ ทหารกองเกิน
๗.๔ การดาเนินการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
๗.๔.๑ ตามปกติแล้ว กสร.ทบ. รับผิดชอบในการวางแผน
ประสานงาน กากับดูแล รวมทั้งการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดหาต่อ ผบ.ทบ.
๗.๔.๒ เช่นเดียวกับการดาเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบข้อ ๕.๔.๒
และข้อ ๕.๔.๓
๗.๔.๓ การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม จะเรียกกาลังพล
สารองที่บรรจุไว้ในบัญชีกาลังพลของหน่วยต่าง ๆ ตามแผนป้องกันประเทศ โดยจะเรียกเข้ามาเต็ม
ตามแผน หรือเฉพาะบางส่วน ขึ้นอยู่กับนโยบายและสถานการณ์ในขณะนั้น
ข้อ ๘ กำรระดมพล คือการเรียกกาลังพลสารองเข้ามารับราชการทหารในยามที่
ประเทศชาติอยู่ในสถานการณ์คับขัน โดยมีกาหนดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้น
๘.๑ ความมุ่งหมาย
๘.๑.๑ ป้องกันประเทศตามแผน
๘.๑.๒ ป้องกันหรือปราบปรามการจราจล
๘.๑.๓ ขยายกาลังตามอัตราสงคราม
๘.๒ ผู้มีอานาจสั่งระดมพล
๘.๒.๑ พระบรมราชโองการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการ
ระดมพล
๘.๒.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ดาเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการระดมพล
๘.๓ กาลังพลสารองที่จะเรียกเข้ามารับการระดมพล
๘.๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๘.๓.๒ นายทหารสัญญาบัตร นอกราชการ
๘.๓.๓ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
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๘.๓.๔ นายทหารประทวน กองหนุน
๘.๓.๕ พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๘.๓.๖ พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๘.๓.๗ ทหารกองเกิน
๘.๔ การดาเนินการระดมพล
๘.๔.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้เสนองบประมาณ
พิเศษให้แก่ กองทัพบก เพื่อดาเนินการระดมพล
๘.๔.๒ การระดมพล จะเรียกกาลังพลสารองที่ได้บรรจุไว้ในบัญชี
บรรจุกาลังของหน่วยต่าง ๆ ตามแผนป้องกันประเทศเข้าประจาหน่วยทหารโดยจะระดมเข้ามาทุก
หน่วย , เป็นบางหน่วย หรือเฉพาะบางส่วน ขึ้นอยู่กับนโยบายและสถานการณ์ในขณะนั้น
๘.๔.๓ การระดมพลอาจจะกระทาโดยทันที หรือต่อเนื่องกับการเรียก
ระดมพลประเภทอื่น ๆ โดยมีวิธีการทานองเดียวกันกับการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม โดย
อนุโลม หรือจะกาหนดการปฏิบัติขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การระดมพลสามารถกระทาได้อย่างรวดเร็วและ
ทันเวลาต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ข้อ ๙ พันธกิจในกำรเตรียมพล การเตรียมพลทั้ง ๔ ประเภท มีกิจที่จะต้องปฏิบัติ
ควบคู่กันไป ๒ ประการ คือ
๙.๑ การดาเนินการทางด้านบัญชีและเอกสารต่าง ๆ (ระบบการควบคุม)
๙.๒ การดาเนินการเรียกพล (การดาเนินการทางด้านบุคคล)
ข้อ ๑๐ บัญชีและเอกสำรสำหรับกำรเตรียมพล
๑๐.๑ ปกเก็บ (ตพ.๑)
๑๐.๒ บัญชีนายทหารประทวนกองหนุน บัญชี ส.ต. หรือ จ.ต. กอง
ประจาการกองหนุน และพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่งได้รับการฝึกแล้ว หรือบัญชีทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ (ตพ.๒)
๑๐.๓ บัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอก
ราชการ หรือ บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง (ตพ.๓)
๑๐.๔ บัญชีจานวนทหารกองเกิน ซึ่งยังไม่ได้รับการฝึก ( ตพ.๔)
๑๐.๕ บัญชีบรรจุกาลัง (ตพ.๕)
๑๐.๖ บัญชีจาหน่ายหรือแก้ไขบัญชีทหารกองหนุนและทหารกองเกิน ซึ่ง
ได้รับการฝึกแล้ว (ตพ.๖)

๑๑

๑๐.๗ บัญชีจานวนทหารกองเกิน ซึ่งยังไม่ได้รับการฝึกที่เปลี่ยนแปลง
(ตพ.๗)
๑๐.๘ บัญชีเรียกพล (ตพ.๘)
๑๐.๙ บัญชีรับพล
๑๐.๑๐ บัญชีส่งพล
๑๐.๑๑ ประกาศเรียกพล (ตพ.๙)
๑๐.๑๒ คาสั่งถึงนายอาเภอในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๐)
๑๐.๑๓ คาสั่งถึงกานันในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๑)
๑๐.๑๔ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๒)
๑๐.๑๕ หมายเรียกพล (ตพ.๑๓)
๑๐.๑๖ คาสั่งถึงนายอาเภอในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๔)
๑๐.๑๗ คาสั่งถึงกานันในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๕)
๑๐.๑๘ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๖)
๑๐.๑๙ คาสั่งเรียกพล (ตพ.๑๗)
๑๐.๒๐ บัตรโดยสารยานพาหนะ สาหรับทหารกองหนุนซึ่งถูกเรียกพล (ตพ.๑๘)
๑๐.๒๑ บัญชีบรรจุสังกัด (ตพ.๑๙)
๑๐.๒๒ รายงานผลการปฏิบัติการเรียกพลหรือการระดมพล (ตพ.๒๐)
๑๐.๒๓ หนังสือรับรอง การปฏิบัติราชการทหาร และการเบิกจ่ายเงิน (ตพ.๒๑)
๑๐.๒๔ หนังสือขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง (ตพ.๒๒)
๑๐.๒๕ ใบประกาศเกียรติคุณ (ตพ.๒๓)
๑๐.๒๖ ตรารับรายงาน (ตพ.๒๔)
๑๐.๒๗ ตราบันทึกเพิ่มเติม (ตพ.๒๕)
๑๐.๒๘ บัตรบันทึกขนาดเครื่องแต่งกาย (ตพ.๒๖)
๑๐.๒๙ คาแนะนาในการโดยสารยานพาหนะ
๑๐.๓๐ คาแนะนาเพิ่มเติมในการเรียกพล
๑๐.๓๑ ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลกาลังพลสารอง
๑๐.๓๒ บัญชีตาแหน่งที่ขาด
๑๐.๓๓ หนังสือรับรองของนายอาเภอ
๑๐.๓๔ บัญชีตรวจสอบสถานภาพทหารกองหนุน
๑๐.๓๕ แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายในงบประมาณงานเรียกพล

๑๒

ข้อ ๑๑ บัญชีที่ใช้ในกำรควบคุมกำลังพลสำรอง
๑๑.๑ ปกเก็บ (ตพ.๑)
๑๑.๒ บัญชีนายทหารประทวนกองหนุน บัญชี ส.ต.หรือ จ.ต. กอง
ประจาการ กองหนุน และพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่งได้รับการฝึกแล้ว หรือบัญชี
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (ตพ.๒)
๑๑.๓ บัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอก
ราชการ หรือบัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ( ตพ.๓)
๑๑.๔ บัญชีจานวนทหารกองเกินซึ่งยังไม่ได้รับการฝึก (ตพ.๔)
๑๑.๕ บัญชีบรรจุกาลัง (ตพ.๕)
๑๑.๖ บัญชีจาหน่าย หรือแก้ไขบัญชีทหารกองหนุนและทหารกองเกินซึ่ง
ได้รับการฝึกแล้ว (ตพ.๖)
๑๑.๗ บัญชีจานวนทหารกองเกิน ซึ่งยังไม่ได้รับการฝึกที่เปลี่ยนแปลง ( ตพ.๗)
๑๑.๘ บัญชีบรรจุสังกัด (ตพ.๑๙)
ข้อ ๑๒ กำรดำเนินกำรเรียกพล คือ ขั้นตอนในการเรียกกาลังพลสารองเข้ามารับ
ราชการทหาร ตามความมุ่งหมายของการเตรียมพลประเภทต่าง ๆ การกาเนินการเรียกพล มี ๕
ขั้นตอน คือ
๑๒.๑ ขั้นการเตรียมการเรียกพล
๑๒.๒ ขั้นการปฏิบัติการเรียกพล
๑๒.๓ ขั้นการฝึกอบรม
๑๒.๔ ขั้นการปลดปล่อยพล
๑๒.๕ ขั้นการปฏิบัติการหลังการเรียกพล
ข้อ ๑๓ วิธีเรียกกำลังพลสำรองเพื่อกำรเตรียมพล กระทาได้ ๕ วิธี คือ
๑๓.๑ วิธีเรียกอย่างทหารใหม่
๑๓.๒ วิธีประกาศเรียกพล
๑๓.๓ วิธีออกหมายเรียกพล
๑๓.๔ วิธีออกคาสั่งเรียกพล
๑๓.๕ วิธีเรียกอย่างเร่งด่วน
ข้อ ๑๔ วิธีเรียกอย่ำงทหำรใหม่ มีวิธีการเช่นเดียวกับการเรียกและการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร และแบบธรรมเนียมทหารโดยอนุโลม

๑๓

ข้อ ๑๕ วิธีประกำศเรียกพล
๑๕.๑ บัญชีและเอกสารที่ใช้ในการประกาศเรียกพล
๑๕.๑.๑ บัญชีเรียกพล (ตพ.๘)
๑๕.๑.๒ ประกาศเรียกพล ( ตพ.๙)
๑๕.๑.๓ คาสั่งถึงนายอาเภอในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๐)
๑๕.๑.๔ คาสั่งถึงกานันในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๑)
๑๕.๑.๕ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๒)
๑๕.๑.๖ บัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘)
๑๕.๑.๗ คาแนะนาในการโดยสารยานพาหนะ
๑๕.๑.๘ คาแนะนาเพิ่มเติมในการเรียกพล
๑๕.๒ การดาเนินการในการประกำศเรียกพล
๑๕.๒.๑ ผบ.จทบ. ที่ทาการเรียกพล ทาหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์
ในการเรียกพลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามเขตท้องที่จะทาการเรียก พร้อมทั้งส่งบัญชีและเอกสาร
ตามข้อ ๑๕.๑ ก่อนกาหนดวันให้มารายงานตัวอย่างน้อย ๒๐ วัน
๑๕.๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้ลงชื่อในคาสั่ง
ถึงนายอาเภอในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๐) แล้วจึงส่งไปยัง นายอาเภอท้องที่ที่มีผู้ถูกเรียกพล
พร้อมทั้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ในการเรียกพล ซึ่งได้แยกเป็นอาเภอแล้ว
๑๕.๒.๓ นายอาเภอเมื่อได้รับคาสั่งในการประกาศเรียกพล (ตพ.
๑๐) พร้อมทั้งชุดเอกสาร แล้วก็ให้ลงชื่อในคาสั่งถึงกานันในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๑)และ/
หรือคาสั่งนายกเทศมนตรีในการประกาศเรียกพล (ตพ.๑๒) แล้วส่งไปยังกานัน และ/หรือ
นายกเทศมนตรีพร้อมทั้งบัญชีเรียกพล (ตพ.๘) บัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘) คาแนะนาในการ
โดยสารยานพาหนะ และคาแนะนาเพิ่มเติมในการเรียกพล ซึ่งได้แยกเป็นตาบล และ / หรือเขต
เทศบาลแล้ว
๑๕.๒.๔ กานัน และ / หรือ นายกเทศมนตรี เมื่อได้รับคาสั่งจาก
นายอาเภอแล้ว ก็ให้เรียกผู้ใหญบ้านมารับมอบหน้าที่ให้ไปนัดผู้ถูกเรียกพลมาประชุมเพื่ออ่านประกาศ
เรียกพลให้ทราบ แล้วเรียกชื่อผู้ถูกเรียกพลเป็นรายบุคคลตามบัญชีเรียกพล (ตพ.๘) พร้อมทั้งจ่ายบัตร
โดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘) คาแนะนาในการโดยสารยานพาหนะ คาแนะนาเพิ่มเติมในการเรียก
พล และให้ผู้ถูกเรียกพลลงชือ่ ในบัญชีเรียกพล (ตพ.๘)
ข้อ ๑๖ วิธีออกหมำยเรียกพล
๑๖.๑ บัญชีและเอกสารที่ใช้ในการออกหมายเรียกพล

๑๔

๑๖.๑.๑ บัญชีเรียกพล (ตพ.๘)
๑๖.๑.๒ หมายเรียกพล (ตพ.๑๓)
๑๖.๑.๓ คาสั่งถึงนายอาเภอในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๔)
๑๖.๑.๔ คาสั่งถึงกานันในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๕)
๑๖.๑.๕ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๖)
๑๖.๑.๖ บัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘)
๑๖.๑.๗ คาแนะนาในการโดยสารยานพาหนะ
๑๖.๑.๘ คาแนะนาเพิ่มเติมในการเรียกพล
๑๖.๒ การดาเนินการในการออกหมายเรียกพล
๑๖.๒.๑ ผบ.จทบ. ที่ทาการเรียกพล ทาหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์
ในการเรียกพลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ตามเขตท้องที่ที่จะทาการเรียกพล พร้อมทั้งส่งบัญชีและ
เอกสารตามข้อ ๑๖.๑ ก่อนกาหนดวันให้มารายงานตัวอย่างน้อย ๒๐ วัน
๑๖.๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อได้รับแจ้งแล้ว ก็ให้ลงชื่อในคาสั่ง
ถึงนายอาเภอในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๔) แล้วส่งไปยังนายอาเภอท้องที่ที่มีผู้ถูกเรียกพล พร้อม
ทั้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ในการออกหมายเรียกพล ซึ่งได้แยกเป็นอาเภอแล้ว
๑๖.๒.๓ นายอาเภอเมื่อได้รับคาสั่งในการออกหมายเรียกพล (ตพ.
๑๔) พร้อมทั้งชุดเอกสารแล้ว ก็ให้ลงชื่อในคาสั่งถึงกานันในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๕) และ/
หรือคาสั่งถึงนายกเทศมนตรีในการออกหมายเรียกพล (ตพ.๑๖) แล้วส่งไปยังกานัน และ/หรือ
นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งบัญชีเรียกพล (ตพ.๘) บัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘) คาแนะนาในการ
โดยสารยานพาหนะ และคาแนะนาเพิ่มเติมในการเรียกพล ซึ่งได้แยกเป็นตาบล และ / หรือเขต
เทศบาลแล้ว
๑๖.๒.๔ กานัน และ / หรือ นายกเทศมนตรี เมื่อได้รับคาสั่งจาก
นายอาเภอแล้ว ก็ให้เรียกผู้ใหญบ้านมารับมอบหน้าที่ให้ไปนัดผู้ถูกเรียกพลมาประชุม เพื่อชี้แจง
ความมุ่งหมายของทางราชการในการเรียกพลให้ทราบ แล้วเรียกชื่อผู้ถูกเรียกพลเป็นรายบุคคล
ตามบัญชีเรียกพล (ตพ.๘) พร้อมทั้งหมายเรียกพล (ตพ.๑๓) จ่ายบัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘)
คาแนะนาในการโดยสารยานพาหนะ คาแนะนาเพิ่มเติมในการเรียกพล และให้ผู้ถูกเรียกพลลงชื่อใน
บัญชีเรียกพล (ตพ.๘)
ข้อ ๑๗ วิธีออกคำสั่งเรียกพล ใช้เฉพาะกาลังพลสารองประเภทนายทหารสัญญา
บัตรเท่านั้น
๑๗.๑ เอกสารที่ใช้ในการออกคาสั่งเรียกพล

๑๕

๑๗.๑.๑ คาสั่งเรียกพล (ตพ.๑๗)
๑๗.๑.๒ คาแนะนาในการโดยสารยานพาหนะ
๑๗.๑.๓ คาแนะนาเพิ่มเติมในการเรียกพล
๑๗.๒ การดาเนินการในการออกคาสั่งเรียกพล
๑๗.๒.๑ ผบ.จทบ.ที่ทาการเรียกพล จัดเตรียมชุดเอกสาร ตามข้อ
๑๗.๑ และลงชื่อในคาสั่งเรียกพล (ตพ.๑๗)
๑๗.๒.๒ ผบ.จทบ. ส่งชุดเอกสารที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว ตามข้อ ๑๗.๒.๑
ไปยังผู้ถูกเรียกพลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก่อนกาหนดวันให้มารายงานตัวอย่างน้อย ๒๐ วัน
ข้อ ๑๘ วิธีเรียกอย่ำงเร่งด่วน
๑๘.๑ กระทาในกรณีมีพระบรมราชโองการ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการระดมพล
๑๘.๒ ดาเนินการเช่นเดียวกับการเรียกพล เพื่อทดลองความพรั่งพร้อมโดย
อนุโลม หรือจะดาเนินการประกาศทางสื่อมวลชนทุกประเภท โดยไม่ต้องใช้บัญชีเรียกพล (ตพ.
๘) หรือเอกสารการเตรียมพลอื่น ๆ ที่ไม่จาเป็น
๑๘.๓ รายละเอียดในเรื่องประเภท และจานวนของกาลังพลสารอง
ตลอดจนสถานที่ และวัน เวลา ที่จะรายงานตัว ให้เป็นไปตามความประสงค์ของทางราชการทหาร
-----------------------

๑๖

บทที่ ๒
ขั้นกำรเตรียมกำรเรียกพล
---------------------------------ข้อ ๑๙ กำรเตรียมกำรเรียกพล เริ่มปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่งเตรียม และให้ปฏิบัติจนถึง
วัน ต. – ๑ วัน
ข้อ ๒๐ กำรเตเรียมกำรของหน่วยวำงแผนกำรเรียกพล
๒๐.๑ กาหนดแนวทางการวางแผนเรียกพลก่อนวัน ต.– ๒ ปี ซึ่ง
ประกอบด้วย
๒๐.๑.๑ กาหนดจานวนกาลังพลสารองที่จะเรียกมี ๒ วิธี คือ
๒๐.๑.๑.๑ การเตรียมพลจากัดจานวน หมายถึง การ
เรียกพลตามบัญชีบรรจุกาลัง ซึ่งจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ยามปกติ
๒๐.๑.๑.๒ การเรียกพลไม่จากัดจานวน หมายถึง การ
เรียกพลโดยไม่ใช้บัญชีบรรจุกาลัง
๒๐.๑.๒ กาหนดหน่วยเรียกพล (จทบ.) และหน่วยรับพล สาหรับ
รายละเอียดของงบประมาณ การงบประมาณดังกล่าวให้เสนอ สปช.ทบ. อีกครั้งหนึ่งก่อนวัน ต. – ๑ ปี
๒๐.๒ รายงานตามลาดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อน
วัน ต. – ๙๐ วัน เพื่อดาเนินการในเรื่อง ดังนี้
๒๐.๒.๑ ขออนุมัติเรียกกาลังพลสารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
๒๐.๒.๒ แจ้งไปยังกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการโดยสาร
ยานพาหนะของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจ
๒๐.๒.๓ แจ้งไปยังกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการจ่ายเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างแก่ลูกจ้างคนงานของบริษัทห้างร้านเอกชนที่ถูกเรียกพล
๒๐.๒.๔ แจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้เรียกกาลังพล
สารอง ประเภทนายทหารประทวนและพลทหาร
๒๐.๓ ประสานการปฏิบัติในรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่
ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในการเรียกพล
๒๐.๔ ขออนุมัติแผนการเรียกพล ต่อผู้มีอานาจสั่งการเรียกพล และ
แจกจ่ายแผนการเรียกพล ให้แก่หน่วยที่เกี่ยวข้องก่อน วัน ต. – ๓๐ วัน

๑๗

๒๐.๕ อานวยการงบประมาณงานเรียกพลให้เป็นไปตามแผนการเรียกพล
และให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
๒๐.๖ ควบคุมกากับดูแล และ/หรือ ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้
ปฏิบัติไปตามนโยบายและแผนการเรียกพล โดยการจัดเจ้าหน้าที่วางแผนการเรียกพลเดินทางไป
ตรวจสอบการเตรียมการของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๑ กำรเตรียมกำรของหน่วยสนับสนุน
๒๑.๑ กรมฝ่ายยุทธบริการ และหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เตรียมการ
สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ , ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ และการบริการให้แก่หน่วยวางแผน , หน่วยเรียกพล และ
หน่วยรับพล
๒๑.๒ การเตรียมการสนับสนุน ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนจัดหา
ที่ได้รับอนุมัติจาก ทบ. และ/หรือ ตามแผนการเรียกพลโดยสายส่งกาลังบารุงตามปกติ
ข้อ ๒๒ กำรเตรียมกำรของหน่วยเรียกพล
๒๒.๑ การวางแผนการเรียกพล
๒๒.๑.๑ มอบภารกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์, การรักษาความปลอดภัย, การตกแต่งสถานที่, การเลี้ยงดู, การขนส่ง, การ
รักษาพยาบาล การเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , ข้าราชการอื่น ๆ และประชาชนในเขตพื้นที่มาร่วม
ในวันดาเนินกรรมวิธีรับพล ฯ
๒๒.๑.๒ กาหนดจานวนกาลังพลสารองที่จะเรียกในแต่ละจังหวัด
อาเภอ และตาบล
๒๒.๑.๓ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล – ส่งพล ฯลฯ
๒๒.๑.๔ รายละเอียดในการปฏิบัติอื่น ๆ
๒๒.๒ การตรวจสอบสภาพกาลังพลก่อนการเรียก
๒๒.๒.๑ เป็นการตรวจสอบ เฉพาะการเรียกพลจากัดจานวน
เท่านั้น และเป็นการตรวจสอบกรณีพิเศษนอกจากการตรวจสอบสภาพประจาปี
๒๒.๒.๒ ให้กระทาก่อนวัน ต. – ๖๐ โดยมีกรรมวิธีในการ
ตรวจสอบสภาพ เช่น เดียวกับการตรวจสอบสภาพประจาปี ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการ
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๒๒.๒.๓ ให้ตรวจสอบตามจานวนที่จะเรียกจริง และอะไหล่ไว้
อีกร้อยละ ๕๐ ของจานวนที่จะเรียก

๑๘

๒๒.๓ การจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง
๒๒.๓.๑ ในกรณีที่เป็นการเรียกพล ให้แก่หน่วยที่ได้รับการจัดตั้ง
ใหม่ หน่วยเรียกพลจะเป็นผู้จัดทาบัญชีบรรจุกาลังของหน่วยนั้นให้แล้วเสร็จภายในวัน ต. – ๓๐
และตรวจสอบให้ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ
๒๒.๓.๒ ในกรณีที่เป็นการเรียกพลให้แก่หน่วยได้รับการจัดตั้ง
แล้ว หน่วยนั้นจะเป็นผู้จัดทาบัญชีบรรจุกาลัง โดยจะส่งบัญชีตาแหน่งที่ขาด เพื่อขอรายชื่อกาลังพล
สารองมายังหน่วยเรียกพลที่ให้การสนับสนุน หน่วยเรียกพลจะต้องส่งรายชื่อที่ตรวจสอบได้
ตามข้อ ๒๒.๒ พร้อมทั้งรายละเอียดในเรื่อง ชกท. , ตาแหน่ง ฯลฯ ให้ภายในวัน ต.- ๔๕
๒๒.๓.๓ รายละเอียดในการจัดทาบัญชีบรรจุกาลัง ให้ยึดถือ
คาแนะนาในการจัดทาบัญชีบรรจุกาลังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๒๒.๓.๔ ตัวอย่างแบบบัญชีตาแหน่งที่ขาด ตามผนวก ก.
๒๒.๔ กำรเตรียมเอกสำรกำรเรียกพล
๒๒.๔.๑ ให้หน่วยเรียกพลเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ ๑๕.๑
หรือ ๑๖.๑ ซึ่งแล้วแต่วิธีการเรียกพล โดยแยกใส่ซองเป็นตาบลแล้วรวมเป็นอาเภอ จนถึงจังหวัด ให้
แล้วเสร็จก่อนวัน ต.- ๑๐ เพื่อรับการตรวจจากหน่วยวางแผน และให้พร้อมที่จะส่งต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดทันทีที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติการเรียกพลในวัน ต.
๒๒.๔.๒ การเรียกกาลังพลสารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
ให้หน่วยเรียกพลเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ ๑๗.๑ ให้แล้วเสร็จก่อน วัน ต. – ๑๐ เพื่อรับการ
ตรวจจากหน่วยวางแผน และให้พร้อมที่จะส่งไปถึงกาลังพลสารองผู้นั้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับทันทีที่ในวัน ต.
๒๒.๔.๓ เอกสารการเรียกพล ตามผนวก ก. ตัวอย่างแบบบัญชี
และเอกสารการเตรียมพล
๒๒.๕ การเตรียมบัญชีรับพลและส่งพล
๒๒.๕.๑ จัดเตรียมบัญชีรับพล ๕ ชุด ให้แล้วเสร็จก่อนวัน
ต. – ๑๐
๒๒.๕.๑.๑ ใช้แบบของบัญชีเรียกพล (ตพ.๘) โดยให้
แก้หัวบัญชีจาก “ บัญชีเรียกพล “ เป็น “ บัญชีรับพล “
๒๒.๕.๑.๒ ให้ตรวจสอบการดาเนินกรรมวิธีรับพล
ของชุดเจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล

๑๙

๒๒.๕.๒ จัดเตรียมบัญชีส่งพล จานวน ๒ ชุด ให้แล้วเสร็จก่อน
วัน ต. – ๑๐
๒๒.๕.๒.๑ ใช้แบบของบัญชีเรียกพล (ตพ.๘) โดย
ให้แก้หัวบัญชีจาก “ บัญชีเรียกพล “ เป็น “ บัญชีส่งพล “
๒๒.๕.๒.๒ ใช้เป็นหลักฐานในการส่งพลให้หน่วยรับพล
๒๒.๕.๓ บัญชีรับพลและบัญชีส่งพล ตามผนวก ก. ตัวอย่าง
แบบบัญชีและเอกสารการเตรียมพล
๒๒.๖ การเตรียมการทางธุรการอื่น ๆ
๒๒.๖.๑ เตรียมสถานที่อันประกอบด้วย
๒๒.๖.๑.๑ ที่รวมพล เป็นสถานที่กว้างขวาง เพียงพอ
กับจานวนกาลังพลสารองที่ถูกเรียกพล ให้มีเสาธงเพื่อทาพิธีเชิญธงชาติในวันเปิดการดาเนินกรรม
วิธีรับพล พร้อมทั้งที่พักกาลังพลและเครื่องขยายเสียงด้วย
๒๒.๖.๑.๒ สถานที่ดาเนินกรรมวิธีรับพลรวมทั้ง
อุปกรณ์ในการดาเนินกรรมวิธี
๒๒.๖.๑.๓ อาคารพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ประจาอาคาร
เช่น ห้องอบรม , โรงอาหาร , สถานที่ฝึกอบรม , เครื่องช่วยฝึก ฯลฯ
๒๒.๖.๑.๔ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับกาลัง
พลสารอง ที่ถูกเรียกพล
๒๒.๖.๑.๕ ป้ายต้อนรับ , ป้ายคาขวัญ ฯลฯ
๒๒.๖.๑.๖ สถานที่ส่งพล
๒๒.๖.๒ ดาเนินงานในเรื่องการส่งกาลังบารุง
๒๒.๖.๓ การเตรียมการทางธุรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวัน ต.
๒๒.๖.๔ ตัวอย่างการจัดสถานที่รวมพล และสถานที่ดาเนิน
กรรมวิธีรับพล ตามผนวก ข.
๒๒.๗ เจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล
๒๒.๗.๑ ให้หน่วยเรียกพล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล
– ส่งพล ให้เพียงพอกับจานวนกาลังพลสารองที่มารายงานตัว โดยมีเกณฑ์พิจารณา คือ เจ้าหน้าที่
ดาเนินกรรมวิธีรับพล จานวน ๑ ชุด สามารถดาเนินกรรมวิธีต่อกาลังพลสารอง จานวน ๓๐๐
นาย แล้วเสร็จภายใน ๒ ชั่วโมง

๒๐

๒๒.๗.๒ เจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล ๑ ชุด ควรมี จานวน
อย่างน้อย ๒๒ นาย ประกอบด้วย
๒๒.๗.๒.๑ หัวหน้าชุดยศ พ.ต. จานวน ๑ นาย
๒๒.๗.๒.๒ เจ้าหน้าที่แนะนา นายทหารสัญญาบัตร
จานวน ๑ นาย และนายทหารประทวน จานวน ๑ นาย
๒๒.๗.๒.๓ เจ้าหน้าที่รับรายงาน นายทหารสัญญาบัตร
จานวน ๑ นาย และนายทหารประทวน จานวน ๕ นาย
๒๒.๗.๒.๔ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทาง
นายทหารสัญญาบัตร จานวน ๑ นาย และนายทหารประทวน จานวน ๑ นาย
๒๒.๗.๒.๕ เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย นายทหารสัญญา
บัตร จานวน ๑ นาย (นายแพทย์ปริญญา) และนายทหารประทวน จานวน ๒ นาย
๒๒.๗.๒.๖ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ขนาดเครื่องแต่งกาย
นายทหารสัญญาบัตร จานวน ๑ นาย และนายทหารประทวน จานวน ๔ นาย
๒๒.๗.๒.๗ เจ้าหน้าที่ส่งพล นายทหารสัญญาบัตร
จานวน ๑ นาย และนายทหารประทวน จานวน ๒ นาย
๒๒.๗.๓ หน้าที่ของหัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธี
๒๒.๗.๓.๑ ประสานงาน กากับดูแลการดาเนิน
กรรมวิธีรับพล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
๒๒.๗.๓.๒ แก้ปัญหาในการดาเนินกรรมวิธีรับพลที่
อาจเกิดขึ้น เช่น กาลังพลสารองมิได้นาหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย , กาลังพลสารองได้รับการผ่อนผัน
การเรียกพล ฯลฯ
๒๒.๗.๔ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่แนะนา
๒๒.๗.๔.๑ แนะนาการปฏิบัติ ในการดาเนินกรรมวิธี
ทุกขั้นตอนให้กาลังพลสารองทราบ
๒๒.๗.๔.๒ จัดให้กาลังพลสารอง ผ่านเข้ารับการ
ดาเนินกรรมวิธีให้ถูกต้องตามสายที่กาหนด และให้มีจานวนพอเหมาะกับเจ้าหน้าที่แต่ละโต๊ะ
๒๒.๗.๔.๓ ควบคุมกาลังพลสารอง ณ ที่พักคอย
๒๒.๗.๕ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับรายงาน
๒๒.๗.๕.๑ ตรวจสอบผู้ถูกเรียก ให้ตรงกับบัญชีรับพล

๒๑

๒๒.๗.๕.๒ บันทึกข้อมูล ของกาลังพลสารองให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยจัดทา ๒ ชุด เก็บไว้ที่หน่วยเรียกพล ๑ ชุด เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดทา ตพ.๒๑ และ ตพ.๒๒ และ ตพ.๒๓ และส่งให้หน่วยรับพล ๑ ชุด เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับการบรรจุในบัญชีบรรจุกาลัง
๒๒.๗.๕.๓ ประทับตรารับรายงาน (ตพ.๒๔) และ
เซ็นชื่อกากับในหมายเรียกพล หรือคาสั่งเรียกพล แล้วส่งคืนให้กาลังพลสารอง เพื่อนาไปเป็น
หลักฐานในการขอยกเว้นค่าโดยสารยานพาหนะของรัฐบาลและ/หรือรัฐวิสาหกิจในเที่ยวกลับ
๒๒.๗.๕.๔ เรียกเก็บ สมุดประจาตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ และหนังสือสาคัญ (สด.๘ ) หรือใบสาคัญทหารกองเกิน และใบสาคัญทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ (สด.๙) เพื่อประทับตราบันทึกเพิ่มเติม (ตพ.๒๕) ลงในด้านหลังของปก
หน้า กรอกข้อความให้ครบ แล้วส่งคืนในวันดาเนินกรรมวิธีปลดปล่อยพล ในกรณีที่ผู้ถูกเรียกพล
มิได้นาหลักฐานดังกล่าวติดตัวมาด้วย ก็ให้ประทับตราบันทึกเพิ่มเติม (ตพ.๒๕) ไว้ด้านหลังของ
หมายเรียกหรือใบรับรองของนายอาเภอ และถ้ากาลังพลสารองทาหลักฐานซึ่งประทับตรา บันทึก
เพิ่มเติม (ตพ.๒๕) สูญหาย ก็ให้แจ้งต่อสัสดีอาเภอ เพื่อสัสดีอาเภอจะได้แจ้งต่อพนักงาน
สอบสวนให้ทาการสอบสวนและรายงานตามการบังคับบัญชา พร้อมทั้งส่งหลักฐานฉบับทดแทน
ใหม่ไปยัง จทบ. เพื่อกาหนดหน้าที่ใน ตพ.๒๕ ให้
๒๒.๗.๕.๕ ตัวอย่าง บันทึกข้อมูลกาลังพลสารองที่ถูก
เรียกพล , ตรารับรายงาน (ตพ.๒๔) ตราบันทึกเพิ่มเติม (ตพ.๒๕) , หนังสือรับรองของนายอาเภอ
ตามผนวก ก.
๒๒.๗.๖ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทาง
๒๒.๗.๖.๑ ตรวจสอบประเภท และความสะดวกในการ
เดินทางของกาลังพลสารอง เพื่อบันทึกในบัญชีรับพล
๒๒.๗.๖.๒ เก็บบัตรโดยสารยานพาหนะส่วนที่ ๑
กับบัตรโดยสารยานพาหนะที่กาลังพลสารองไม่ได้ใช้
๒๒.๗.๗ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย
๒๒.๗.๗.๑ ตรวจร่างกายของกาลังพลสารองที่ถูกเรียก
พลแล้วบันทึกผลไว้ในบัญชีรับพล

๒๒

๒๒.๗.๗.๒ กาลังพลสารองผู้ใด ซึ่งจะต้องการตรวจ
ร่างกายอย่างละเอียด ให้คัดรายชื่อไว้ตรวจในภายหลัง หรือมอบให้คณะแพทย์ที่จัดเตรียมไว้เป็นกรณี
พิเศษทาการตรวจ ทั้งนี้ เพื่อมิให้การดาเนินกรรมวิธีต้องหยุดชะงัก
๒๒.๗.๗.๓ กาลังพลสารองผู้ใดพิการทุพพลภาพหรือมี
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ก็ให้ดาเนินการปลดพ้นราชการทหาร
โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ๓ ฝ่าย คือ ผบ.หน่วยเรียกพล , ผบ.หน่วยรับ
พล และนายแพทย์ผู้ทาการตรวจ
๒๒.๗.๘ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกาย
๒๒.๗.๘.๑ วัด หรือทดลองขนาดเครื่องแต่งกายสาหรับ
กาลังพลสารองที่ถูกเรียกพล และบันทึกสาหรับหาสถิติในบัญชีเรียกพล (ตพ.๘) เพื่อใช้เป็น
หลักฐานการจ่ายเครื่องแต่งกายต่อไป
๒๒.๗.๘.๒ ถ้ามีการจ่ายเครื่องแต่งกายให้แก่ กาลัง
พลสารองที่ถูกเรียกพล ก็ให้เตรียมบัตรบันทึกขนาดเครื่องแต่งกาย (ตพ.๒๖) โดยลงรายงานให้
ถูกต้อง และมอบให้แก่กาลังพลสารอง เพื่อนาไปแสดงในการรับเครื่องแต่งกายจากหน่วยจ่าย
เครื่องแต่งกายตามที่กาหนด
๒๒.๗.๘.๓ ตัวอย่าง บัตรบันทึกขนาดเครื่องแต่งกาย
(ตพ.๒๖) ตามผนวก ก.
๒๒.๗.๙ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งพล
๒๒.๗.๙.๑ บันทึกรายละเอียดในการดาเนินกรรมวิธีรับ
พล ทุกขั้นตอนของกาลังพลสารอง ลงในบัญชีส่งพล
๒๒.๗.๙.๒ ควบคุมกาลังพลสารองที่ผ่านการดาเนิน
กรรมวิธีแล้ว ณ บริเวณที่ส่งพล
๒๒.๗.๙.๓ ส่งกาลังพลสารองที่ผ่านการดาเนินกรรมวิธี
พร้อมทั้งบัญชีส่งพลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับพล โดยลงนามรับ- ส่ง ให้เรียบร้อย
ข้อ ๒๓ กำรเตรียมกำรของหน่วยรับพล
ให้หน่วยรับพลเตรียมการฝึกอบรมกาลังพลสารอง โดยแยกเป็นงานของ
เจ้าหน้าที่สายต่าง ๆ ดังนี้.๒๓.๑ เจ้าหน้าที่กาลังพล
๒๓.๑.๑ จัดทาบัญชีบรรจุกาลังให้แล้วเสร็จก่อนวัน ต. - ๓๐

๒๓

๒๓.๑.๑.๑ บรรจุเจ้าหน้าที่โครงให้เต็มตาม อจย.
๒๓.๑.๑.๒ ส่งบัญชีตาแหน่งขาด ( ทบ.๑๐๐ - ๑๐๓ ) ไปยังหน่วย
เรียกพล เพื่อขอรายชื่อและรายละเอียดของกาลังพลสารอง เพื่อนาไปบรรจุในบัญชี
บรรจุกาลัง
๒๓.๑.๒ เตรียมการในเรื่องสวัสดิการ , ขวัญ , ระเบียบ , ข้อบังคับ ,
คาสั่ง ฯลฯ
๒๓.๑.๓ เตรียมการในการรับพล ตลอดจนการดาเนินกรรมวิธี
ปลดปล่อยพล
๒๓.๑.๔ เตรียมงานอื่น ๆ ตามที่ที่หน่วยกาหนดขึ้น
๒๓.๒ เจ้าหน้าที่การข่าว
๒๓.๒.๑ เตรียมวางมาตรการการข่าวกรอง และการต่อต้านข่าว
กรองของหน่วย
๒๓.๒.๒ เตรียมการตรวจสอบประวัติขั้นต้น ของกาลังพลสารอง
และการจัดทาประวัติบุคคล
๒๓.๒.๓ เตรียมงานอื่น ๆ ตามที่หน่วยกาหนดขึ้น
๒๓.๓ เจ้าหน้าที่ยุทธการและการฝึก
๒๓.๓.๑ เตรียมการในเรื่องเจ้าหน้าที่โครง และ/หรือ เจ้าหน้าที่ครู
ฝึกให้พร้อม โดยทาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะฝึกอบรม
กาลังพลสารองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒๓.๓.๒ เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องช่วยฝึกต่าง ๆ
๒๓.๓.๓ เตรียมคาสั่งการฝึก ตารางกาหนดการฝึก คู่มือ และ
หลักฐานการฝึกสอน และสมุดบันทึกการตรวจการฝึกสาหรับเจ้าหน้าที่ครูฝึก
๒๓.๓.๔ แจกจ่ายคู่มือ และหลักฐานการฝึก ให้แก่หน่วยที่
เกี่ยวข้องและกาลังพลสารองที่เข้ารับการฝึก
๒๓.๓.๕ เตรียมงานอื่น ๆ ตามที่หน่วยกาหนดขึ้น
๒๓.๔ เจ้าหน้าที่ส่งกาลังบารุง
๒๓.๔.๑ เตรียมการทางด้าน เอกสาร , หลักฐาน , บัญชีคุม , การ
เบิกรับ , เก็บรักษา , แจกจ่าย , และจาหน่าย สป. ต่าง ๆ
๒๓.๔.๒ เตรียมสถานที่ อาคาร และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง
ๆ สาหรับกาลังพลสารอง

๒๔

๒๓.๔.๓ เตรียมการในเรื่องการเลี้ยงดูกาลังพลสารอง
๒๓.๔.๔ เตรียมงานอื่น ๆ ตามที่หน่วยกาหนด
๒๓.๕ เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน
๒๓.๕.๑ เตรียมการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ทุกขั้นตอนของการ
เรียกพล
๒๓.๕.๒ เตรียมการในเรื่องการปฏิบัติการกิจการพลเรือน
๒๓.๕.๓ เตรียมงานอื่น ๆ ตามที่หน่วยกาหนด
๒๓.๖ เจ้าหน้าที่สายงานอื่น ๆ คงดาเนินงานไปตามหน้าที่ หรือตามที่
หน่วยมอบหมายให้

๒๕

บทที่ ๓
ขั้นกำรปฏิบัติกำรเรียกพล
-----------------ข้อ ๒๔ ขั้นกำรปฏิบัติกำรเรียกพล เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ วัน ต. ถึงวันที่กาลังพล
สารอง มารายงานตัว ณ สถานที่ และวัน เวลา ตามที่กาหนด ปกติ วัน ต. + ๒๐
ข้อ ๒๕ งำนของหน่วยวำงแผนกำรเรียกพล
๒๕.๑ ควบคุมกากับดูแล และ/หรือประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติไปตามระเบียบและนโยบายที่กาหนด
๒๕.๒ กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติการเรียกพลไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วย
เรียกพล โดยมีหน้าที่ประสานงาน กากับดูแลหน่วยเรียกพล ให้ปฏิบัติตามแผนการเรียกพล
๒๕.๓ จัดเจ้าหน้าที่วางแผนการเรียกพลไปสังเกตุการณ์การปฏิบัติของ
หน่วยเรียกพลต่าง ๆ เพื่อให้ทราบผลการดาเนินการ และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยเพื่อจะได้นามา
ปรับปรุงการเรียกพลในครั้งต่อไป
ข้อ ๒๖ งำนของหน่วยเรียกพล
งานของหน่วยเรียกพลในขั้นของการปฏิบัติการเรียกพล มีงานใหญ่ ๆ
๓ งาน คือ งานดาเนินการเรียกพล , งานดาเนินกรรมวิธีเรียกพล และงานธุรการอื่น ๆ
๒๖.๑ งานดาเนินการเรียกพล
๒๖.๑.๑ การเรียกพลโดยวิธีประกาศเรียกพล และวิธีออกหมายเรียกพล
๒๖.๑.๑.๑ วัน ต. ให้หน่วยเรียกพลดาเนินการส่ง
เอกสารการเรียกพลที่ได้เตรียมไว้แล้วตามข้อ ๑๕ และ ๑๖ พร้อมทั้งหนังสือนาส่งเอกสารไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยทันที
๒๖.๑.๑.๒ วัน ต. + ๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการแยก
เอกสารการเรียกพล ส่งต่อไปให้นายอาเภอที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจกจ่ายไปยังกานันหรือนายกเทศมนตรี
๒๖.๑.๑.๓ วัน ต. + ๒ ถึง วัน ต. + ๓ กานัน/
นายกเทศมนตรี แจกจ่ายเอกสารการเรียกพล แจกจ่ายเอกสารการเรียกพลไปถึงตัวกาลังพลสารอง

๒๖

โดยให้กาลังพลสารองลงลายมือชื่อรับหมายเรียกพลหรือรับทราบประกาศเรียกพล ในบัญชีเรียกพล
(ตพ.๘)
๒๖.๑.๑.๔ วัน ต. + ๔ กานัน/นายกเทศมนตรี ส่ง
เอกสารการเรียกพล โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังภูมิลาเนาของกาลังพลสารอง ซึ่ง
กานัน/นายกเทศมนตรี ไม่สามารถส่งเอกสารการเรียกพลตาม ข้อ ๒๖.๑.๑.๓ ได้
๒๖.๑.๑.๕ เจ้าหน้าที่สายสัสดี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ ในเรื่องการส่งเอกสารการเรียกพลเพื่อให้ได้ผล
สมบูรณ์ที่สุด
๒๖.๑.๒ การเรียกพลโดยวิธีออกคาสั่งเรียกพลนั้น ให้หน่วยเรียก
พลส่งเอกสารการเรียกพล ไปยังกาลังพลสารองประเภทนายทหารสัญญาบัตรโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ให้ดาเนินการภายในวัน ต. ถึง วัน ต. + ๔
๒๖.๒ งานดาเนินกรรมวิธี
๒๖.๒.๑ วันดาเนินกรรมวิธีรับพลของหน่วยเรียกพล ตามปกติ
กาหนดให้เป็นวัน ต. + ๒๐ ทั้งนี้ เพื่อให้มีผลบังคับตามกฎหมาย ในการส่งเอกสารการเรียกพล
ตามข้อ ๒๖.๑
๒๖.๒.๒ การดาเนินกรรมวิธีรับพลของหน่วยเรียกพล ให้เริ่มเวลา
๐๙๐๐ และให้แล้วเสร็จภำยในเวลำ ๒ ชม. แต่ ผบ.หน่วยเรียกพลอาจเปลี่ยนแปลงเวลาได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งขั้นตอนการดาเนินกรรมวิธีรับพล มีดังนี้
๒๖.๒.๒.๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๐๙๓๐ พิธีเคารพธงชาติ
ผบ.หน่วยเรียกพล กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่กาลังพลสารอง
๒๖.๒.๒.๒ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ การดาเนินการของ
เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าชุด , เจ้าหน้าที่แนะนา , เจ้าหน้าที่รับ
รายงาน , เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกาย และเจ้าหน้าที่ส่งพลนั้น
ให้ปฏิบัติตามข้อ ๒๒.๗
๒๖.๒.๒.๓ การดาเนินกรรมวิธี ตามข้อ
๒๖.๒.๒.๒ สาหรับกาลังพลสารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตร ควรแยกดาเนินการ
๒๖.๒.๒.๔ สาหรับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เมื่อ
หน่วยเรียกพล ได้ดาเนินกรรมวิธีรับพลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการอบรมกาลังพลสารอง
และปลดปล่อยพลกลับภูมิลาเนาไม่เกินเวลา ๑๗๐๐

๒๗

๒๖.๓ งานธุรการอื่น ๆ
๒๖.๓.๑ จัดยานพาหนะไปรับกาลังพลสารอง ที่เดินทางมา
รายงานตัวโดยไปรับ ณ สถานีรถไฟ , สถานีรถยนต์โดยสาร ฯลฯ และนาไปส่งยังสถานที่รวมพล
ทั้งนี้ ให้ทาการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กาลังพลสารองที่จะโดยสารยานพาหนะทราบ เช่น การติด
ป้ายประกาศข้างยานพาหนะ ประสานกับนายสถานีดังกล่าว เพื่อประกาศให้กาลังพลสารองที่โดยสาร
มากับรถไฟ , รถยนต์ ทราบ ฯลฯ
๒๖.๓.๒ รับรองแขกที่เชิญมาร่วมในพิธีต้อนรับกาลังพลสารอง
๒๖.๓.๓ จ่ายเครื่องแต่งกายให้กาลังพลสารองตามที่กาหนดไว้ในแผน
๒๖.๓.๔ เลี้ยงดูกาลังพลสารองในวันรานงานตัว
๒๖.๓.๕ จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูที่เหลือคืนให้กับกาลังพลสารอง
๒๖.๓.๖ จ่ายค่าพาหนะเหมาจ่ายในเที่ยวมารายงานตัว ให้กาลังพล
สารองตามอัตราที่กาหนด
๒๖.๓.๗ ประสานการปฏิบัติกับนายสถานีรถไฟ , รถยนต์โดยสาร
หรือหน่วยขนส่งอื่น ๆ เพื่อทาการเคลื่อนย้ายกาลังพลสารองไปยังหน่วยรับพล
๒๖.๓.๘ การปลดพ้นราชการทหารสาหรับกาลังพลสารองที่พิการทุพพล
ภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ให้ดาเนินการปลดพ้นราชการทหารได้ ทั้งนี้ ให้อยู่
ในความพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผบ.หน่วยเรียกพล , ผบ.หน่วยรับพล และนายทหาร
สัญญาบัตร ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ส่วนกาลังพลสารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร ให้
รายงานมายัง ทบ. ภายใน ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึก
ข้อ ๒๗ งำนของหน่วยรับพล
๒๗.๑ จัดเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวน ไปรับกาลังพลสารอง ณ หน่วยเรียกพล ในวันดาเนินกรรมวิธีรับพลและควบคุมการ
เคลื่อนย้ายมายังหน่วย
๒๗.๒ การดาเนินกรรมวิธีรับพลของหน่วยรับพล
๒๗.๒.๑ แยกบรรจุเข้าหน่วยรองตามบัญชีบรรจุกาลัง
๒๗.๒.๒ จ่ายเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และอื่น ๆ
๒๗.๒.๓ จัดระเบียบภายในเรือนโรง
๒๗.๒.๔ แนะนาให้รู้จักสถานที่
๒๗.๒.๕ จัดทาประวัติบุคคล

๒๘

บทที่ ๔
ขั้นกำรฝึกอบรม
------------------ข้อ ๒๘ ขั้นกำรฝึกอบรม เริ่มปฎิบัติเมื่อหน่วยรับพลได้ดาเนินกรรมวิธีรับพลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ปกติคือ วัน ต. + ๒๑ และให้ปฏิบัติถึงวันก่อนวันปลดปล่อยพล ๑ วัน
ข้อ ๒๙ งำนของหน่วยวำงแผนกำรเรียกพล
๒๙.๑ ควบคุมกากับดูแล และ/หรือ ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้
ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายที่กาหนด
๒๙.๒ จัดกรรมการควบคุมการฝึกอบรม ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วย
เรียกพลตลอดห้วงการฝึกอบรม โดยมีหน้าที่ประสานงาน กากับดูแลหน่วยรับพล ให้ปฏิบัติตาม
แผนการเรียกพล
๒๙.๓ จัดเจ้าหน้าที่วางแผนการเรียกพล ไปบรรยายสิทธิและหน้าที่ของ
กาลังพลสารองที่มีต่อประเทศชาติ
๒๙.๔ จัดเจ้าหน้าที่วางแผนการเรียกพล ไปสังเกตการณ์การปฏิบัติของ
หน่วยรับพล เพื่อให้ทราบผลการดาเนินการ และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย เพื่อจะได้นามา
ปรับปรุงการเรียกพลในครั้งต่อไป
๒๙.๕ วางแผนการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ข้อ ๓๐ งำนของหน่วยเรียกพล
๓๐.๑ แก้ไขบัญชี ตพ.๒ และ ตพ.๓ ให้ทันสมัย
๓๐.๒ เตรียมหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทหาร และการเบิกจ่ายเงิน
(ตพ.๒๑) ให้แก่กาลังพลสารองที่ทางานในส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
๓๐.๓ เตรียมหนังสือ ขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ่าง
(ตพ.๒๒) ให้แก่กาลังพลสารองที่ทางานในภาพเอกชน
๓๐.๔ เตรียมใบประกาศเกียรติคุณ (ตพ.๒๓) ให้แก่กาลังพลสารองทุก
นายที่เข้ารับการเรียกพล โดยประสานกับหน่วยรับพล
๓๐.๕ กาหนดหน้าที่ให้กาลังพลสารอง โดยประทับตราบันทึก (ตพ.๒๕)
ในสมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘) หรือใบสาคัญทหาร
กองเกินและใบสาคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๙)

๒๙

๓๐.๖ เตรียมสิ่งของและเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการที่จะมอบให้กาลังพลสารอง
๓๐.๗ เตรียมการเลื่อนยศให้กาลังพลสารอง ประเภท นายทหารสัญญา
บัตร และนายทหารประทวนที่เข้ารับการเรียกพล โดยปฏิบัติตามคาสั่งกระทรวงกลาโหมและคาสั่ง
กองทัพบกที่กาหนด
๓๐.๘ เตรียมการในเรื่องเงินตอบแทนเงินเดือนกาลังพลสารอง โดย
ปฏิบัตติ ามระเบียบที่กาหนด
๓๐.๙ เตรียมการในเรื่องค่าพาหนะเหมาจ่ายในเที่ยวกลับและค่าเช่าที่พัก
สาหรับกาลังพลสารองที่มีสิทธิจะได้รับ
๓๐.๑๐ ดำเนินกำรต่อกำลังพลสำรองที่ขำดกำรเรียกพลภำยใน ๗ วัน
หลังจำกวันกำหนดให้รำยงำนตัว ดังนี้.๓๐.๑๐.๑ กาลังพลสารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรที่ขาด
การเรียกพล ให้เป็นหน้าที่ของ ผบ.หน่วยเรียกพล ( ผบ.จทบ.) ดาเนินคดีในข้อหาขัดขืนหรือละเลยต่อ
คาสั่งผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญาทหาร เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ใน
อานาจศาลทหาร
๓๐.๑๐.๒ กาลังพลสารองประเภทนายทหารประทวนและพล
ทหารที่ขาดการเรียกพล ให้เป็นอานาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปกครองท้องที่จะดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยให้หน่วยเรียกพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการดังนี้.๓๐.๑๐.๒.๑ ให้หน่วยเรียกพลส่งรายชื่อกาลังพลสารองพร้อมทั้ง
สาเนาหลักฐานการเรียกพล ตาม ข้อ ๒๖.๑.๑ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่เกี่ยวข้องภำยใน ๗ วัน
หลังจำกวันกำหนดให้มำรำยงำนตัว เพื่อดาเนินคดีในข้อหาหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนการเรียกพล ตาม
มาตรา ๔๖ หรือ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้วแต่กรณี
สาหรับกาลังพลสารองที่ไปอยู่ตางท้องที่ในอาเภอเดียวกัน หรือต่างอาเภอเกินกว่า ๓๐ วัน โดยมิได้
แจ้งต่อนายอาเภอท้องที่ที่ตนเข้ามาอยู่ ให้หน่วยเรียกพลแจ้งดาเนินคดีตามมาตรา ๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เพิ่มอีกกระทงหนึ่งด้วย
๓๐.๑๐.๒.๒ ให้สัสดีจังหวัดดำเนินกำรแยกเรื่องตำมข้อ ๓๐.๑๐.๒.๑
แล้วส่งไปยังอำเภอภูมิลำเนำทหำร ภำยใน ๗ วัน หลังจำกรับเรื่องจำกหน่วยเรียกพล

๓๐

๓๐.๑๐.๒.๓ ให้สัสดีอาเภอ/กิ่งอาเภอ เป็นผู้ดาเนินการร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวน (แทนนายอาเภอซึ่งเป็นผู้ลงนามในเอกสารการเรียกพล)
๓๐.๑๐.๒.๔ ให้เจ้าหน้าที่สายงานสัสดี , หน่วยเรียกพล และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานการปฏิบัติพนักงานสอบสวน เพื่อให้สามารถติดตามตัวกาลังพล
สารองดังกล่าวมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๓๐.๑๐.๒.๕ ให้หน่วยเรียกพลเสนอบัญชีรายชื่อกาลังพลสารอง
ที่ขาดการเรียกพล พร้อมด้วยการปฏิบัติโดยสรุปถึง ทบ. ภำยใน ๑๕ วัน หลังจำกวันกำหนดให้
รำยงำนตัวและให้รำยงำนผลกำรกำเนินคดีดังกล่ำวโดยต่อเนื่องจนคดีถึงที่สุด
ข้อ ๓๑ งำนของหน่วยรับพล
๓๑.๑ พิธีเปิดการฝึกและต้อนรับกาลังพลสารอง
๓๑.๒ ดาเนินการฝึกอบรมกาลังพลสารองให้เป็นไปตามระเบียบหลักสูตรและ
นโยบายที่กาหนดไว้
๓๑.๓ เตรียมการเลื่อนยศให้กาลังพลสารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน ที่เข้ารับการเรียกพล โดยปฏิบัติตามคาสั่งกระทรวงกลาโหม และคาสั่ง
กองทัพบกที่กาหนดไว้
๓๑.๔ ปรับบัญชีบรรจุกาลัง แล้วส่งข้อมูลให้หน่วยเรียกพล เพื่อกาหนด
หน้าที่และแก้ไขในบัญชี ตพ.๒ และ ตพ.๓
๓๑.๕ ส่งใบรับรองผลการฝึกสาหรับกาลังพลสารอง ที่มีสิทธิในการเลื่อน
ยศให้แก่หน่วยเรียกพลหรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง
๓๑.๖ พิธีเปิดการฝึก โดยจัดให้มีการประชุมสรุปผลการฝึก
๓๑.๗ ในการระดมพล หลังจากหน่วยรับพล ได้ดาเนินการฝึกอบรมกาลัง
พลสารอง เสร็จสิ้นตามแผนแล้ว อาจใช้หน่วยกาลังพลสารองปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ
ซึ่งไม่มีกาหนดเวลาที่แน่นอน
-----------------------

๓๑

บทที่ ๕
ขั้นกำรปลดปล่อยพล
---------------------ข้อ ๓๒ ขั้นกำรปลดปล่อยพล เริ่มปฏิบัติจากพิธีปิดการฝึกจนกระทั่งปล่อยตัว
กาลังพลสารองกลับภูมิลาเนา ในขั้นการปลดปล่อยพล มี ๒ งาน คือ
๓.๑ กรรมวิธีปลดปล่อยพล ปกติให้กระทา ณ หน่วยรับพลก่อนวันปล่อย
ตัว ๑ วัน
๓.๒ การปล่อยตัว ให้กระทา ณ หน่วยเรียกพลในวันที่กาหนดไม่เกิน
เวลา ๑๗๐๐
ข้อ ๓๓ งำนของหน่วยวำงแผนกำรเรียกพล
๓๓.๑ ควบคุม กากับดูแล และ/หรือประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้
ปฏิบัติไปตามระเบียบและนโยบายที่กาหนด
๓๓.๒ จัดเจ้าหน้าที่วางแผนการเรียกพล ไปสังเกตการณ์การปฏิบัติหน่วย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบผลการดาเนินการ และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยเพื่อจะได้นามา
ปรับปรุงการเรียกพลในครั้งต่อไป
ข้อ ๓๔ งำนของหน่วยเรียกพล
๓๔.๑ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ให้ดาเนินการดังนี้.๓๔.๑.๑ มอบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทหาร และการเบิก
จ่ายเงิน (ตพ.๒๑) หรือหนังสือขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง (ตพ.๒๒)
๓๔.๑.๒ มอบใบประกาศเกียรติคุณ (ตพ.๒๓) แก่กาลังพลสารองทุกนาย
๓๔.๑.๓ จ่ายสมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ
ใบสาคัญทหารกองเกิน หรือใบสาคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งได้กาหนดหน้าที่ โดย
ใช้แบบฟอร์มบันทึก (ตพ.๒๕) เรียบร้อยแล้ว คืนแก่กาลังพลสารอง
๓๔.๑.๔ จ่ายค่าพาหนะเหมาจ่ายในเที่ยวกลับภูมิลาเนา แก่กาลังพล
สารองตามอัตราที่กาหนด
๓๔.๑.๕ จ่ายค่าที่พักตามอัตราที่กาหนดให้แก่กาลังพลสารอง ซึ่ง
จาเป็นต้องเดินทางมาก่อนกาหนดวันรายงานตัว ทั้งนี้ ให้จ่ายค่าเช่าที่พักไม่เกิน ๓ คืน โดย

๓๒

พิจารณาถึงระยะทางจากภูมิลาเนาทหารถึงสถานที่รายงานตัว ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนด โดยได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
๓๔.๑.๖ มอบสิ่งของหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการมอบให้เป็น
พิเศษแก่กาลังพลสารอง
๓๔.๑.๗ ปล่อยตัวกลับภูมิลาเนาไม่เกินเวลา ๑๗๐๐
๓๔.๒ การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร และการเตรียมพลประเภทอื่น ๆ
จัดเจ้าหน้าที่ไปดาเนินกรรมวิธีปลดปล่อยพล ณ หน่วยรับพล
โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยรับพล และมีหน้าที่ ดังนี้.๓๔.๒.๑ มอบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทหาร และการเบิก
จ่ายเงิน (ตพ.๒๑) หนังสือขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง (ตพ.๒๒)
๓๔.๒.๒ จ่ายสมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ
ใบสาคัญทหารกองเกิน หรือใบสาคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งได้กาหนดหน้าที่โดยใช้
แบบฟอร์มบันทึก (ตพ.๒๕) เรียบร้อยแล้ว คืนแก่กาลังพลสารอง
๓๔.๒.๓ จ่ายเงินตอบแทน ให้แก่กาลังพลสารองที่มีสิทธิจะได้รับ
ตามอัตราที่กาหนด
๓๔.๒.๔ จ่ายค่าพาหนะเหมาจ่าย ในเที่ยวกลับภูมิลาเนาแก่กาลัง
พลสารองตามอัตราที่กาหนด
๓๔.๑.๕ จ่ายค่าเช่าที่พักตามอัตราที่กาหนดให้แก่กาลังพลสารอง
ซึ่งจาเป็นต้องเดินทางมาก่อนกาหนดวันรายงานตัว ทั้งนี้ ให้จ่ายค่าเช่าที่พักไม่เกิน ๓ คืน โดย
พิจารณาถึงระยะทางจากภูมิลาเนาทหารถึงสถานที่รายงานตัว ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนด โดยได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
๓๔.๒.๖ ควบคุมการเคลื่อนย้ายกาลังพลสารอง กลับมายังหน่วย
เรียกพล และปล่อยกาลังพลสารองกลับภูมิลาเนา ไม่เกินเวลา ๑๗๐๐ ของวันที่กาหนด
ข้อ ๓๕ งำนของหน่วยรับพล
ดำเนินกรรมวิธีปลดปล่อยพล โดยประสำนกับหน่วยเรียกพล ดังนี้.๓๕.๑ พิธีเลื่อนยศให้แก่กาลังพลสารองที่มีสิทธิ โดยปฏิบัติตามคาสั่ง
กระทรวงกลาโหม และคาสั่งกองทัพบกที่กาหนด
๓๕.๒ มอบใบประกาศเกียรติคุณ (ตพ.๒๓) แก่กาลังพลสารองทุกนาย

๓๓

๓๕.๓ จ่ายค่าเลี้ยงดูที่เหลือคืนแก่กาลังพลสารอง
๓๕.๔ มอบสิ่งของหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการมอบให้เป็นพิเศษแก่
กาลังพลสารอง
๓๕.๕ เรียกเก็บสิ่งอุปกรณ์และเครื่องนอน
๓๕.๖ งานเลี้ยงรื่นเริง
๓๕.๗ ประสานการปฏิบัติกับนายสถานีรถไฟ, รถยนต์, หรือหน่วยขนส่ง
อื่น ๆ เพื่อทาการเคลื่อนย้ายกาลังพลสารองกลับไปยังหน่วยเรียกพล

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

๓๔

บทที่ ๖
ขั้นกำรปฏิบัติหลังกำรเรียกพล
----------------ข้อ ๓๖ ขั้นกำรปฏิบัติหลังกำรเรียกพล เริ่มปฏิบัติหลังจากปล่อยกาลังพลสารอง
กลับภูมิลาเนาแล้ว โดยงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้.๓๖.๑ การติดตามผลการดาเนินการต่อกาลังพลสารองที่ขาดการเรียกพล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยแยกรายงานเป็น ๒ ส่วน คือ
๓๖.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติการเรียกพลหรือการระดมพล
๓๖.๑.๒ รายงานผลการฝึกอบรม
๓๖.๒ การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณงานเตรียมพล
๓๖.๓ การปรับบัญชีบรรจุกาลัง
๓๖.๔ การแก้ไขบัญชีทหารกองหนุน
ข้อ ๓๗ งำนของหน่วยวำงแผนกำรเรียกพล
๓๗.๑ จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อทาการประเมินค่า และรายงานผลการ
เตรียมพลต่อ ผบ.ทบ. จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๗.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติการเรียกพล หรือการระดมพลถึง
ทบ. และ บก. ทหารสูงสุด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยเรียกพล และ
กรรมการควบคุมการปฏิบัติการเรียกพล หากมีการเรียกพลหรือระดมพลให้ บก.ทหารสูงสุด , ทร.
หรือ ทอ. ก็ให้แจ้งผลการดาเนินการต่อ บก.ทหารสูงสุด ทร. หรือ ทอ. ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยเรียกพลแล้วเช่นกัน
๓๗.๑.๒ รายงานผลการฝึกอบรมถึง ทบ. และ บก. ทหารสูงสุด
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยรับพลและกรรมการควบคุมการฝึกอบรม
๓๗.๒ ประสานงาน และกากับดูแลการดาเนินการต่อกาลังพลสารอง ที่
ขาดการเรียกพล เพื่อให้สามารถดาเนินคดีตามกฎหมายโดยด่วน
๓๗.๓ จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีบรรจุกาลัง บัญชีทหารกองหนุน
และการดาเนินการต่อกาลังพลสารองที่ขาดการเรียกพล ณ หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๘ งำนของหน่วยเรียกพล
๓๘.๑ ติดตามผลการดาเนินการต่อกาลังพลสารองที่ขาดการเรียกพล ตามข้อ
๓๐.๑๐ เพื่อให้สามารถดาเนินคดี ตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

๓๕

๓๘.๒ รายงานผลการปฏิบัติการเรียกพล หรือการระดมพลตามสายการ
บังคับบัญชาถึง ทบ. ภายใน ๑๕ วัน หลักจากวันกาหนดให้รายงานตัว โดยใช้แบบรายงาน
(ตพ.๒๐)
๓๘.๓ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณงานเรียกพล โดยใช้แบบฟอร์มตาม
ผนวก ก. ถึง ทบ. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันปลดปล่อยกาลังพลสารอง
๓๘.๔ ปรับบัญชีบรรจุกาลังให้ทันสมัย โดยปฏิบัติตามคาแนะนาในการ
ทาบัญชีบรรจุกาลังฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๓๘.๕ แก้ไขบัญชีทหำรกองหนุน (ตพ.๒ และ ตพ.๓) ให้ถูกต้องสมบูรณ์
โดยใช้ผลจากการตรวจสอบสภาพและการดาเนินกรรมวิธีรับผล เป็นข้อมูลในการแก้ไข รายการใดที่
แก้ไขในทันทีไม่ได้ เช่น ภูมิลาเนาทหาร ก็แจ้งให้กาลังพลสารองผู้นั้นดาเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และให้เก็บบัญชีเรียกพล , บัญชีรับพล กับบัญชีบรรจุกาลังไว้ด้วยกันเพื่อประโยชน์ใน
การเรียกพลครั้งต่อไป
ข้อ ๓๙ งำนของหน่วยรับพล
๓๙.๑ รายงานผลการฝึกอบรมตามสายการบังคับบัญชาถึง ทบ. ภายใน
๓๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม โดยให้มีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ ทบ. กาหนด
๓๙.๒ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณงานเรียกพล
โดยใช้แบบฟอร์ม
ตามผนวก ก. ถึง ทบ. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันปลดปล่อยกาลังพลสารอง
๓๙.๓ ปรับบัญชีบรรจุกำลังให้ทันสมัย โดยปฏิบัติตามคาแนะนาในการ
ทาบัญชีบรรจุกาลัง ฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
--------------------------------

๓๖

บทที่ ๗
กำรสนับสนุน
--------------------------ข้อ ๔๐ กำรส่งกำลัง
๔๐.๑ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๑
๔๐.๑.๑ ให้หน่วยเรียกพลหรือหน่วยรับพลดาเนินการเลี้ยงดูแก่
กาลังพลสารองโดยเริ่งตั้งแต่วันเข้ามารายงาตัว
๔๐.๑.๒ ให้แยกการเลี้ยงดูสาหรับกาลังพลสารอง
ประเภท
นายทหารสัญญาบัตร , นายทหารประทวน และพลทหาร การหักค่าประกอบเลี้ยง ให้หักวันละของ
ไม่เกินอัตรากาลังพลสารองที่ได้รับ สาหรับ ส.ต.กองประจาการและพลทหารกองหนุนให้หักเท่ากับ
ค่าประกอบเลี้ยงพลทหารกองประจาการปัจจุบัน
โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามสภาพ
ท้องถิ่น หรือปฏิบัติตามคาสั่งเฉพาะครั้งคราว
๔๐.๑.๓ การปฏิบัติอื่นๆ ให้ยึดถือระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการ
เลี้ยงดูทหาร ฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๔๐.๒ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ - ๔
๔๐.๒.๑ พธ.ทบ.รับผิดชอบในการจัดหา สป.๒ – ๔ สาย พธ.
ตามแผนที่ ทบ.อนุมัติแล้ว และแจกจ่ายให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนการเรียกพลให้แล้วเสร็จ
ก่อนวัน ต.- ๓๐
๔๐.๒.๒ สบ.ทบ.รับผิดชอบในการจัดหาแบบพิมพ์ตามแผนจัดหาที่
ทบ.อนุมัติแล้ว และแจกจ่ายให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนกการเรียกพล ให้แล้วเสร็จก่อนวัน ต. - ๖๐
๔๐.๒.๓ พบ.รับผิดชอบในการจัดหาเวชภัณฑ์ตามแผนจัดหาที่
ทบ.อนุมัติแล้ว และแจกจ่ายให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนการเรียกพล ให้แล้วเสร็จก่อน วัน ต. – ๓๐
๔๐.๒.๔ กรมฝ่ายยุทธบริการอื่น ๆ รับผิดชอบในการจัดหา สป.
๒ - ๔ ตามสายงานและตามแผนจัดหาที่ ทบ.อนุมัติแล้ว แจกจ่ายให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
แผนการเรียกพล ให้แล้วเสร็จก่อนวัน ต. – ๓๐

๓๗

๔๐.๓ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓
๔๐.๓.๑ พธ.ทบ.รับผิดชอบในการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามัน
อุปกรณ์ตามแผนจัดหาที่ ทบ.อนุมัติแล้ว แจกจ่ายให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนการเรียกพล ให้
แล้วเสร็จก่อนวัน ต. – ๓๐
๔๐.๓.๒ ให้คลังส่วนภูมิภาครองจ่าย สป.๓ ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ตามแผนการเรียกพล แล้วเสนอใบเบิกทดแทนตามจานวนที่รองจ่ายจริงไปยัง
พธ.ทบ. โดยไม่เกินจานวนเครดิต สป.๓ ที่หน่วยได้รับอนุมัติ
๔๐.๔ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
๔๐.๔.๑ สพ.ทบ.และ/หรือ วศ.ทบ.รับผิดชอบในการจัดหา สป.๕
ตามแผนจัดหาที่ ทบ.อนุมัติแล้ว และแจกจ่ายให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนการเรียกพลให้แล้ว
เสร็จก่อนวัน ต. – ๓๐
๔๐.๔.๒ ให้คลังส่วนภูมิภาครองจ่าย สป.๕ ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องในเขตพื้นที่ตามแผนการเรียกพล แล้วเสนอใบเบิกทดแทนตามจานวน รองจ่ายจริงไปยัง สพ.
ทบ. และ/หรือ วศ.ทบ. โดยไม่เกินจานวนเครดิตที่หน่วยได้รับอนุมัติ
ข้อ ๔๑ กำรซ่อมบำรุง
๔๑.๑ การเก็บซ่อม
๔๑.๑.๑ ยุทโธปกรณ์ที่ชารุด ให้ส่งซ่อมตามสายงานปกติ โดย
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน หลังจากจบการฝึก
๔๑.๑.๒ การส่งคืนยุทโธปกรณ์ที่ฝึกเสร็จแล้ว ให้ส่งคืนตามสาย
งานที่เบิกรับไป และยุทโธปกรณ์นั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ในกรณีที่สิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืนไม่
ครบตามรายการที่แจกจ่าย ให้หน่วยรับผิดชอบดาเนินการหักเงินชดใช้ หรือจาหน่ายตามระเบียบ ทบ.
ว่าด้วยการจาหน่าย สป. ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๔๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ที่ยึดได้ เก็บได้ หรือค้นพบ ในขณะทาการฝึก ให้ส่งคืน
ตามสายการส่งกาลัง ถ้าหากเป็นอุปกรณ์อันตราย เช่น วัตถุระเบิด ฯลฯ ถ้าหากอยู่ในสภาพดีให้
ส่งคืนตามสายการส่งกาลัง หากอยู่ในสภาพที่จะเป็นอันตรายทั้งการเคลื่อนย้าย และเก็บรักษา ให้
จัดการทาลาย
โดยรายงานขอรับการอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยในส่วนภูมิภาคที่มีอานาจอนุมัติตาม
ระเบียบกองทัพบก ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

๓๘

ข้อ ๔๒ กำรขนส่ง
๔๒.๑ การโดยสารยานพาหนะ ของกาลังพลสารอง จากภูมิลาเนาทหาร
หรือภูมิลาเนาที่ประกอบอาชีพ ไปรายงานตัวสถานที่ ที่ทางราชการกาหนด และการเดินทางกลับ
ภูมิลาเนานั้น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการเรียกพลให้ปฏิบัติตามข้อ ๔๘.๑
๔๒.๒ หน่วยวางแผนการเรียกพล วางแผนการเคลื่อนย้ายกาลังพลสารอง
จากหน่วยเรียกพลหรือสถานที่รายงานตัวไปยังหน่วยรับพล และเคลื่อนย้ายกลับหน่วยเรียกพล เมื่อ
เสร็จสิ้นภารกิจโดยให้หน่วยเรียกพลและหน่วยรับพล ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และกากับ
ดูแลการเคลื่อนย้าย ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย และระเบียบกองทัพบก ว่า
ด้วยการขอใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๔๒.๓ การเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขนส่งสิ่งอุป
กรณ์เพื่อสนับสนุนการฝึก ให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย และ
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ – ส่งสิ่งอุปกรณ์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
ข้อ ๔๓ กำรรักษำพยำบำลและกำรส่งกลับ กาลังพลสารอง ที่เข้ารับการเรียกพล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเจ็บป่วยคงได้รับการรักษาพยาบาล ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
รักษาพยาบาล และการส่งกลับ ฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
ข้อ ๔๔ กำรบริกำรอื่น ๆ
๔๔.๑ หน่วยเรียกพลและหน่วยรับพลรับผิดชอบในการดาเนินการต้อนรับ
การจัดอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับกาลังพลสารองที่เข้ารับการเตรียมพล
ตามความเหมาะสม
๔๔.๒ หน่วยที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดซื้อและจ้างตามระเบียบกองทัพบก
ที่กาหนด
ข้อ ๔๕ กำรงบประมำณและกำรเงิน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจาก
กระทรวงการคลัง และระเบียบกองทัพบก ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
ข้อ ๔๖ กำรรักษำควำมปลอดภัย
ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือและปฏิบัติตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

๓๙

ข้อ ๔๗ กำรประชำสัมพันธ์
๔๗.๑ หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดาเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้รับ
ความร่วมมือและสร้างความเข้าใจ ในเรื่องการเตรียมพลต่อกาลังพลสารอง ประชาชนทั่วไป , ส่วน
ข้าราชการ , รัฐวิสาหกิจ และบริษัทห้างร้านในภาคเอกชน
๔๗.๒ การประชาสัมพันธ์ ให้กระทาทุกขั้นตอน ของการเตรียมพล
ข้อ ๔๘ สิทธิของกาลังพลสารอง ในการเข้ารับการเรียกพล
๔๘.๑ การโดยสารยานพาหนะ จากภูมิลาเนา ที่ประกอบอาชีพ ไป
รายงานตัว ณ หน่วยเรียกพล หรือ ณ สถานที่ที่ทางราชการกาหนด และการเดินทางกลับภูมิลาเนานั้น
ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการเรียกพล ให้ได้รับสิทธิ ดังนี้.๔๘.๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลับเฉพาะ ด่วนมาก ที่ นว. ๒๑๙/๒๔๙๖ ลง ๒๔ ก.ย.๒๔๙๖ ให้ยกเว้นค่าโดยสารยานพาหนะ
สาหรับกาลังพลสารอง ในการโดยสารยานพานะของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยและจะต้อง
ปฏิบัติตามคาแนะนาการโดยสารยานพานะของกาลังพลสารองในการเรียกพล ตาม ผนวก ก.
๔๘.๑.๒ ให้จ่ายค่าพาหนะเหมาจ่าย สาหรับการโดยสาร
ยานพาหนะทั้งเที่ยวไปรายงานตัว และกลับภูมิลาเนาแก่กาลังพลสารองทุกนายที่เข้ารับการเรียกพล
ตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยให้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
๔๘.๒ ค่าเช่าที่พัก ให้จ่ายค่าเช่าที่พักสาหรับกาลังพลสารอง ในกรณีที่มี
ความจาเป็นต้องเดินทางก่อนกาหนดวันรายงานตัว เนื่องจากภูมิลาเนาทหารห่างไกลจากสถานที่ ซึ่ง
กาหนดให้ไปรายงานตัว แต่ไม่เกิน ๓ วัน ทั้งนี้ อัตราการเบิกให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๔๘.๓ ค่าเลี้ยงดูหรือเบี้ยเลี้ยง ให้หน่วยเรียกพลหรือหน่วยรับพลเบิก
จ่ายค่าเลี้ยงดู ให้แก่กาลังพลสารองที่เข้ารับการเรียกพลตรวจหรือการเรียกพลฝึกวิชาทหาร และ
เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กาลังพลสารองที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรือการระดมพล
โดยพิจารณาเบิกจ่ายตามชั้นยศ ดังนี้.๔๘.๓.๑ กาลังพลสารอง ประเภทพลทหาร และ ส.ต.กอง
ประจาการ ให้ได้รับค่าเลี้ยงดู หรือเบี้ยเลี้ยงในอัตราเบี้ยเลี้ยงของพลทหารกองประจาการที่ใช้ใน
ปัจจุบัน

๔๐

๔๘.๓.๒ กาลังพลสารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวน
ให้ได้รับค่าเลี้ยงดูหรือเบี้ยเลี้ยงเท่ากับเดินทางของทหารประจาการในชั้นยศ
เดียวกัน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๔๘.๔ เงินตอบแทน ให้หน่วยเรียกพล จ่ายเงินตอบแทนแก่กาลังพล
สารองที่เข้ารับการเตรียมพล ตามที่กระทรวงกลาโหมได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยถือปฏิบัติ
ดังนี้.๔๘.๔.๑ เงินตอบแทนไม่จ่ายให้บุคคลดังต่อไปนี้.๔๘.๔.๑.๑ ข้าราชการ และลูกจ้างประจารายเดือนของ
ส่วนราชการ โดยให้รับเงินเดือนจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ตลอดระยะเวลาที่ที่เข้ารับการเรียกพล
๔๘.๔.๑.๒ พนักงานและลูกจ้างประจารายเดือนของ
รัฐวิสาหกิจ โดยให้รับเงินเดือนจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการเรียกพล
๔๘.๔.๑.๓ กาลังพลสารอง ที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบและการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารในห้วงเวลา ๑๕ วัน หรือน้อยกว่า
๔๘.๔.๒ เงินตอบแทนเงินเดือนจ่ายให้เป็นบางส่วน ดังนี้.๔๘.๔.๒.๑ ลูกจ้างประจารายวัน และรายชั่วโมงคงรับ
เงินค่าจ้างจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ทางราชการจะพิจารณาจ่ายเงินตอบแทนเฉพาะในวันที่หน่วยต้น
สังกัดเดิมไม่จ่ายค่าจ้างให้ เช่นวันหยุดประจาสัปดาห์ เป็นต้น
๔๘.๔.๒.๒ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่เข้ารับการเรียก
พลเพื่อฝึกวิชาทหารปีละไม่เกิน ๒ เดือน ให้รับค่าจ้างจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ถ้าเกินจาก ๒ เดือนไป
แล้ว ทางราชการจะจ่ายเงินตอบแทนให้ สาหรับในการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและการ
ระดมพลปีละไม่เกิน ๓๐ วัน ให้รับค่าจ้างจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ถ้าเกินจาก ๓๐ วันไปแล้ว ทาง
ราชการจะจ่ายเงินตอบแทนให้
๔๘.๔.๒.๓ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และรายชั่วโมง คง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๔๘.๔.๒.๒ ทางราชการจะพิจารณาจ่ายเงินตอบแทนที่หน่วยต้นสังกัดเดิมไม่
จ่ายค่าจ้างให้ เช่นวันหยุดประจาสัปดาห์ เป็นต้น
๔๘.๔.๓ หลักเกณฑ์คานวณเงินตอบแทน
๔๘.๔.๓.๑ ให้จ่ายเงินตอบแทนในวันดาเนินกรรมวิธี
ปลดปล่อยพลโดยพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันมารายงานตัวจนถึงวันที่ปล่อยตัวกลับภูมิลาเนาโดยคิดเป็น
รายวัน ผลเฉลี่ยของเงินเดือนในเดือนนั้น ๆ ไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษอื่นใด

๔๑

๔๘.๔.๓.๒ กาลังพลสารอง ที่เคยเป็นทหารกอง
ประจาการหรือทหารประจาการ ให้คานวณจากอัตราเงินเดือนที่รับรับอยู่ในเดือนสุดท้ายก่อนออกจาก
ราชการ
๔๘.๔.๓.๓ กาลังพลสารอง ที่ไม่เคยเป็นทหารกอง
ประจาการหรือทหารประจาการให้คานวณจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในเดือนสุดท้ายก่อนออกจาก
ราชการ
๔๘.๕ สิทธิในเรื่องเครื่องแต่งกาย
๔๘.๕.๑ กาลังพลสารอง ที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบไม่ได้
รับจ่ายเครื่องแต่งกาย
๔๘.๕.๒ กาลังพลสารอง ที่เข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร
และเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม กองทัพบกจะพิจารณาจ่ายเครื่องแต่งกายให้ตามความจาเป็น
๔๘.๕.๓ กาลังพลสารองที่เข้ารับการระดมพล กองทัพบกจะจ่าย
เครื่องแต่งกายให้เช่นเดียวกับทหารกองประจาการโดยอนุโลม
๔๘.๖ สิทธิในเรื่องการรักษาพยาบาล
๔๘.๖.๑ กาลังพลสารอง ที่เข้ารับการเรียกพล เมื่อเจ็บป่วย
ในระหว่างเข้ารับราชการทหาร
จะได้รับการรักษาพยาบาลตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการรักษาพยาบาลและส่งกลับ ฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๔๘.๖.๒ เมื่อหยุดกาหนดระยะเวลา การเรียกพลแล้ว หากยังไม่
ทุเลาคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลต่อไปจนกว่าจะหายหรือไม่มีทางรักษาต่อไป
๔๘.๗ สิทธิในวงเงินช่วยเหลือค่าทาศพ
กาลังพลสารองที่เสียชีวิตในระหว่างเข้ารับการเรียกพล กองทัพบก
จะช่วยเหลือค่าทาศพในวงเงินจานวนหนึ่งตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
๔๘.๘ สิทธิในการเลื่อนยศ

๔๒

๔๘.๘.๑ กาลังพลสารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารประทวน ที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและ
การระดมพลจะได้รับการเลื่อนยศให้สูงขึ้น
๔๘.๘.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนยศ ตามข้อ ๔๘.๘.๑
ให้เป็นไปตามคาสั่งกระทรวงกลาโหมและคาสั่งกองทัพบก ซึ่งบังคับใช้ในปัจจุบัน
๔๘.๙ สิทธิอื่น ๆ
๔๘.๙.๑ เงินเบี้ยหวัดบานาญ ของผู้ถูกเรียกพลหรือระดมพลให้ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้.๔๘.๙.๑.๑ ผู้ถูกเรียกพล คงได้รับต่อไปตามเดิม
๔๘.๙.๑.๒ ผู้ถูกระดมพล ให้งด
๔๘.๙.๒ ในการระดมพล กระทรวงกลาโหมจะพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบให้กาลังพลสารองตามข้อบังคับที่ถือปฏิบัติสาหรับกาลังพลสารองภายนอก
กระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงกลาโหมแจ้งไปยังหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน
หรือค่าจ้าง
๔๘.๙.๓ กาลังพลสารองอาจได้รับสิทธิอื่น ๆ นอกจากที่กล่าว
มาแล้วตามที่กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพบกกาหนด
ข้อ ๔๙ ให้ กรมกำรกำลังสำรองทหำรบก เป็นผู้รักษำระเบียบนี้ และ
กาหนดรายละเอียดในการปฏิบัติ โดยให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ได้ตามความจาเป็น.
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