
( สําเนา ) 
ระเบียบกองทัพบก 

วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง 
พ.ศ.2531 

……………………….. 
  โดยท่ีเหน็เปนการสมควรท่ีจะปรับปรุงแกไขระเบียบกองทัพบก วาดวยการจัดทํา
บัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.2527 เสียใหม  ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาระบบกําลังสํารองของ
กองทัพบกเพ่ือใหการจดัทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน  จึงกําหนดระเบียบปฏิบัติไวดังตอไปนี.้- 
  ขอ  1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพบก วาดวยการจดัทําบัญชีบรรจุกําลัง 
พ.ศ.2531” 
  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหบังคับแกสวนราชการในสังกัดกองทัพบก 
  ขอ  3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
  ขอ  4 ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบก วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.2527 
  ขอ  5 ใหยกเลิก บรรดาระเบียบ คําช้ีแจง คําแนะนํา รวมทั้งคูมือท่ีจัดทําข้ึนเพื่อ
ประกอบกับระเบียบกองทัพบก วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.2527 และอนุมัติหลักการของ 
ผูบัญชาการทหารบก อันเกีย่วกับเร่ืองกําลังสํารองท้ังหลายท่ีจะเปนการขัดแยงกับระเบียบนี้โดยใหใช
ระเบียบนีแ้ทน 
  ขอ  6 ใหผูบัญชาการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  
และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาเกีย่วกบัการปฏิบัติตามระเบียบนี้   รวมท้ังการแกไข และกําหนด
รายละเอียดเพ่ิมเติมโดยจดัทําเปนภาคผนวก หรือคําอธิบายเพิ่มเติมโดยไมขัดตอระเบียบนี้ไดตาม
ความจําเปน 
  ขอ  7 ในระเบียบนี ้
           “กําลังสํารอง”  หมายถึง กําลังท่ีมิใชกําลังประจําการ  เตรียมไวสําหรับใชใน
ยามสงคราม, ประกาศกฎอัยการศึก, ประกาศภาวะฉุกเฉิน ,หรือในขณะปฏิบัติดวยการใชกําลังทหาร
ขนาดใหญ เพื่อปกปองคุมครองเอกราชและอธิปไตยของชาติ    เพื่อปราบปรามคอมมิวนิสตหรือเพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 
           “กําลังพลสํารอง”  หมายถึง  นายทหารสัญญาบัตรกองหนนุ, นายทหาร 
สัญญาบัตรนอกราชการ, นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง, นายทหารประทวนกองหนนุ, พลทหาร-
กองหนนุประเภทท่ี 1, พลทหารกองหนนุประเภทท่ี 2 และพลทหารกองเกินท่ีจดัเตรียมไว 
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           “การเตรียมพล”  หมายถึง การเตรียมกําลังพลสํารองเพื่อการทหารและการ
ปองกันประเทศ ใหมีความพรอมตั้งแตยามปกติ 
           “การเรียกพล”  หมายถึง  การเรียกําลังพลสํารองเขามารับราชการทหารตาม
อํานาจและหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
           “การระดมพล”  หมายถึง  การระดมกําลังพลสํารอง เพื่อบรรจุเสริม, ทดแทน
การสูญเสียใหเต็มตามอัตราการจัด และขยายกําลังจัดต้ังหนวยใหม 
           “ทหารกองหนุน”  หมายถึง  ทหารซ่ึงรับราชการในกองประจําการครบตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือทหารกองเกนิซ่ึงสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการฝกวิชาทหารและไดข้ึนทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุน
ประเภทท่ี 1 หรือทหารกองเกินซ่ึงมีอายคุรบ 29 ปบริบูรณ  หรือทหารซ่ึงปลดจากกองประจําการโดย
ตองจําขัง หรือจําคุกมีกําหนดวันท่ีจะตองทัณฑหรือตองโทษรวมไดไมนอยกวา 1 ป หรือกระทํา
ความเสื่อมเสียใหแกราชการทหารแลวถูกปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี 2 
           “ภูมิลําเนา” หมายถึง    ถ่ินท่ีอยูอันเปนแหลงสําคัญท่ีตั้งทําการหาเล้ียงชีพ
ประจําอยูเปนหลักฐานตามทะเบียนบานท่ีออกตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร 
           “ภูมิลําเนาทหาร”  หมายถึง  ทองท่ีอําเภอซ่ึงไดไปแสดงตนเพ่ือลงบัญชีทหาร
กองเกินไว หรือทองท่ีอําเภอใหมซ่ึงไดรับอนุญาตใหยายมามีถ่ินท่ีอยูเปนหลักฐานตามกฎหมายวาดวย 
การรับราชการทหารแลว 

ตอนท่ี 1 
กลาวท่ัวไป 

  ขอ 8 ความมุงหมาย  
          8.1 เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการเตรียมพล 
พ.ศ.2515 
          8.2 เพื่อใชเปนหลักฐานแทนการออกคําส่ังบรรจุ โยกยายกําลังพลจํานวนมาก
เม่ือจะตองเขาปฏิบัติการรบตามแผนปองกันประเทศ 
           8.3 เพื่อใหทุกหนวยในกองทัพบกมีบัญชีบรรจุกําลังเพียงบัญชีเดยีว และบัญชี
บรรจุกําลังท่ีจัดทําข้ึน สามารถสนับสนุนและสนองตอบตอนโยบายการใชกําลังตามแผนปองกัน
ประเทศและแผนยุทธการของกองทัพบกไดทุกแผน โดยถืออัตราเต็มเปนมูลฐานในการจัดทําบัญชี
บรรจุกําลัง 
           8.4 เพื่อใหผูบังคับบัญชาทุกระดับหนวยไดกวดขัน เรงรัดและกํากับดูแล
เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวย รวมท้ังการใหการสนับสนุน 
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กําลังพลแตละประเภทแกหนวยท่ีรองขอรับการสนับสนุน ไดดําเนินการในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองสมบูรณ และทันสมัยอยูตลอดเวลาและเปนไปตามระเบียบการ
จัดทําบัญชีบรรจุกําลังตามท่ี ทบ.กําหนด ท้ังนี้ก็เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามนโยบายของ 
ทบ.  ในเร่ืองการพัฒนาระบบกําลังสํารอง 
  ขอ 9  แนวความคิดในการจดัทําบัญชีบรรจุกําลัง 
  9.1 ทุกหนวยท่ีจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง  เม่ือมีการประกอบกําลังท้ังกําลังพล
ประจําการ และกําลังพลสํารองแลวจะตองมีสถานภาพกําลังพลบรรจุในบัญชีบรรจุกาํลังต้ังแต 90% 
(ของอัตราเต็ม) ข้ึนไป  จึงจะถือวามีความพรอมรบเพียงพอท่ีจะปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธการท่ี
กองทัพบกกําหนดได 
  9.2 การจัดระดับความพรอมรบ 
      เพื่อใหหนวยใน ทบ. ไดมีอัตราสวนการบรรจุกําลังพลประจําการและ
กําลังพลสํารองในบัญชีบรรจุกําลังท่ีเหมาะสม  สามารถนาํไปปฏิบัตภิารกิจทางดานยุทธการท่ี
สนับสนุนและสนองตอบตอนโยบาย  การใชกําลังตามแผนปองกันประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด   กองทพับกจึงไดกําหนดใหหนวยมรีะดับความพรอมรบไวสําหรับกําหนดอัตรา/ ตําแหนง 
ในการบรรจุกาํลังพลประจําการและกําลังพลสํารองในบัญชีบรรจุกําลังตามแผนปองกันประเทศ 
  9.3 การจัดประเภทของกําลังพลสํารองตามระบบการควบคุม 
        เพื่อใหเปนการงายตอการควบคุม, การเรียก/ ระดมพล, การบรรจุกําลังพล
สํารอง, การจดัลําดับความเรงดวนในการฝกศึกษาและการกําหนดแนวทางในการรับราชการของกําลัง
พลสํารอง  จึงใหแบงประเภทของกําลังพลสํารองออกเปน  3  ประเภท   ดังนี.้- 
      9.3.1 กําลังพลสํารองพรอมรบ   หมายถึง   กําลังพลสํารองท่ีมีรายช่ือบรรจุ
อยูในบัญชีบรรจุกําลังของสวนกําลังรบของกองทัพบก  ตามแผนปองกันประเทศ 
        9.3.2 กําลังพลสํารองเตรียมพรอม   หมายถึง   กําลังพลสํารองท่ีมีรายช่ือ
บรรจุอยูในบัญชีบรรจุกําลังของสวนบัญชาการ , สวนสนับสนนุการรบ , สวนสงกําลังบํารุง  และสวน
ภูมิภาค   รวมทั้งกําลังพลสํารองท่ีปลดถายมาจากกําลังพลสํารองพรอมรบในรูปของหนวย 
        9.3.3 กําลังพลสํารองท่ัวไป   หมายถึง   กําลังพลสํารองท่ีเหลือจากการ
บรรจุเปนกําลังพลสํารองพรอมรบและเตรียมพรอม  ซ่ึงเตรียมไวทดแทนการสูญเสียตามกําลัง
ทดแทน  และจัดต้ังหนวยใหมตามแผนของ ทบ. 
  9.4 หลักการหนวยเงา  หมายถึง  การกาํหนดตําแหนงสําคัญบางตําแหนงใน
อัตรากาํลังพลของหนวยทหารกองหนุนท่ียังไมไดจัดตัง้  (มีสถานภาพเปนหนวยทางบัญชี)  เพือ่
คัดเลือกกาํลังพลท่ีมีประสบการณและขีดความสามารถสูงจากหนวยประจําการมาบรรจุไว  เชน  
ตําแหนง ผบ.หนวย  ตั้งแตระดับ หมู  หมวด  ข้ึนไป  และฝายอํานวยการบางตําแหนง  เปนตน      
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ท้ังนี้เพื่อเพ่ิมพนูประสิทธิภาพของหนวยดงักลาว  รวมท้ังการพัฒนาระบบกําลังสํารองใหเปนไปตาม
เปาหมายโดยเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการฝกศึกษายามปกติและการปฏิบัติการรบเปนหนวยเม่ือ 
ประกาศระดมพล 

ตอนท่ี 2 
ระบบการบรรจุและการใชกาํลังพลสํารอง 

 ขอ 10  การกําหนดตําแหนงและอัตราสวนของการบรรจุกําลังพลสํารอง 
  ใหทุกหนวยในกองทัพบกบรรจุกําลังพลประจําการและกําลังพลสํารองลงใน
บัญชีบรรจุกําลังใหเปนไปตามตําแหนงใน อจย.และ อฉก.ตามท่ีกองทัพบกกําหนด  โดยมีอัตราสวน
ของการบรรจุ  ดังนี.้- 
  10.1 บรรจุกําลังพลประจําการตามอัตรากําลังพลใน อจย. หรือ อฉก. ท่ีหนวย
นั้นใชตามระดับความพรอมรบท่ี ทบ.กําหนด  สําหรับกองพลหนุนและหนวยท่ีบรรจุกําลังพลตาม
อัตราโครงทุกระดับหนวย  บรรจุกําลังพลประจําการตามอัตราโครงใน อจย. ท่ีหนวยนั้นใช 
  10.2 กําลังพลที่เหลือจากการบรรจุตามขอ 10.1  ใหบรรจุกําลังพลสํารองให
ครบตามอัตราเต็ม 
  10.3 เม่ือมีการประกอบกําลังท้ังกําลังพลประจําการและกําลังพลสํารองแลว
ทุกหนวย  จะตองมีสถานภาพกําลังพลไมนอยกวา 90% ของอัตราเต็ม 
  10.4 เม่ือดําเนนิการตามขอ 10.3 แลว  หนวยยังขาดกําลังพลประจําการอยู   
ใหรายงานขอกําลังพลดังกลาวไปยังเหลาสายวิทยาการและ กพ.ทบ.  เม่ือ กพ.ทบ.ไมมีกําลังพล
ประจําการสนับสนุน   เนื่องจากใหการสนับสนุนกับหนวยอ่ืนไปหมดส้ินแลวใหถือวาการจัดทํา
บัญชีบรรจุกําลังของหนวยตาง ๆ  เปนอันยุติหรือเสร็จส้ินโดยหนวยจะมีความพรอมรบในระดับหนึ่ง 
 ขอ 11 หลักการบรรจุกําลังพลประจําการ 
  11.1 หนวยระดับกองพนั/  เทียบเทา  หรือสวนแยกข้ึนไปรับผิดชอบบรรจุกําลัง
พลประจําการใหครบตามอัตรากําลังพลที่ ทบ.กําหนดในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง  กําลังพลท่ีเหลือ 
(เกินอัตรากําลังพลที่กําหนด)  ใหสงรายช่ือพรอมท้ัง ชกท. คืนหนวยเหนือตามสายการบังคับบัญชา 
  11.2 หนวยบังคับบัญชา (แตละระดบั)  พิจารณาบรรจกุําลังพลประจําการท่ี
ไดรับการสงคืนตามสายการบังคับบัญชาของหนวยรองเปนกําลังพลประจําการเสริมใหกับ นขต.
ของหนวยจนครบตามเกณฑท่ีกําหนด  กาํลังพลสวนท่ีเหลือสงรายช่ือคืนหนวยตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงระดับ ทภ. 
  11.3 ทภ. รับผิดชอบควบคุมรายช่ือกําลังพลประจําการท่ีเหลือจากการสงคืน
ของหนวยรอง  เพื่อดําเนนิการบรรจุใหกับหนวยดังนี.้- 
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          11.3.1 บรรจุเปนกําลังพลประจําการเสริมใหกับ นขต.ทภ.ท่ียังไมครบ
ตามเกณฑท่ีกาํหนด  หากไมเพียงพอใหขอรับการสนับสนุนจาก กพ.ทบ. โดย ทภ. เปนผูรายงาน
ขอรับการสนับสนุนกําลังพลประจําการเสริม และกําลังพลตามเหลาสายวิทยาการท่ียังบรรจุไมครบ
ไปยัง  ทบ. (ผาน กพ.ทบ.) 
        11.3.2 บรรจุเปนกําลังพลประจําการเสริมใหกับหนวยท่ีจัดต้ังใหมตาม
แผนยุทธการของกองทัพบกหรือแผนปองกันประเทศ 
          11.3.3 เตรียมใหการสนับสนุนเปนกําลังพลประจําการเสริมใหกับ  
ทภ. อ่ืน  เม่ือไดรับการรองขอ 
  11.4 กําลังพลประจําการทีเ่หลือจากการบรรจุในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยสวน
บัญชาการ  สวนสนับสนุนการรบ  สวนสงกาํลังบํารุง  และสวนการศึกษา   ใหหนวยสงรายช่ือพรอมท้ัง 
ชกท.  ให  กพ.ทบ.  ควบคุมไวเปนสวนรวม   เพื่อเตรียมบรรจุเปนกําลังพลประจําการเสริมใหกับ
หนวยในระดบัของ ทบ.  ตอไป 
  11.5 สําหรับนักเรียนของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และโรงเรียนหรือ
แหลงผลิตนักเรียนนายสิบของกองทัพบก รวมท้ังโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ใหกรมกําลังพล
ทหารบก    พจิารณาใชไดตามความจําเปนโดยใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา    แหลงผลิต
นักเรียนนายสิบสังกัดกองทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สงรายช่ือนักเรียนนายรอย (ช้ันปท่ี 
3 ข้ึนไป)    นักเรียนนายสิบและนักเรียนเสนาธิการทหารบก ใหกรมกาํลังพลทหารบก ในเดือนแรกท่ี
กําลังพลเหลานี้เขารับการศึกษา 
  11.6 ใหทุกหนวยท่ีรับผิดชอบในการบรรจุกําลัง ดําเนนิการแกไขเปล่ียนแปลง
บัญชีบรรจุกําลัง และบัญชีรายช่ือกําลังพลประจําการใหถูกตองและทันสมัยอยูตลอดเวลา พรอมท้ัง
รายงานในสวนท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงใหหนวยท่ีเกีย่วของทราบทุกคร้ัง 
 ขอ 12 หลักการบรรจุกําลังพลสํารอง 
            12.1 หนวยรับการบรรจุระดับกองพนั/ เทียบเทา เปนหนวยดําเนินการบรรจุ
กําลังพลสํารอง โดยรองขอรับการสนับสนุนกําลังพลสํารองจาก จทบ./ มทบ.  ในเขตพื้นท่ีมาบรรจุ
ในบัญชีบรรจุกําลังโดยใหเปนไปตามอัตรากําลังพลที่ ทบ. กําหนด  และใหดําเนนิการกําลังพล/
จัดการกําลังพลตามแนวทางรับราชการของกําลังพลสํารอง 
           12.2 กําลังพลสํารองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนนุใหบรรจุไวในบัญชี
บรรจุกําลังจนกวาจะเปล่ียนประเภทเปนนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ หรือมีการเลื่อนลดปลด
ยายไปตามแนวทางรับราชการของกําลังพลสํารอง 
  12.3 กําลังพลสํารองประเภทนายทหารประทวนกองหนุนใหบรรจุไวในบัญชี
บรรจุกําลังจนกวาจะปลดพนราชการ (จนถึงอายุ 45 ปบริบูรณ) 
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  12.4 กําลังพลสํารองประเภทพลทหาร เม่ือ จทบ./  มทบ. ท่ีใหการสนับสนุน
กําลังพลสํารองประเภทพลทหารแกหนวยรับการบรรจุแลว  ใหบรรจุไวในบัญชีบรรจุกําลงของ
หนวยรับการบรรจุไดไมเกิน 5 ป (หนวยอาจขอสงคืนเปนรายบุคคลกอนครบวาระไดเม่ือพิจารณา
ความเหมาะสมแลว) เม่ือครบกําหนดตามวาระ  5  ปแลว ใหสงคืน จทบ. ตนสังกัด  แลวขอรับ 
กําลังพลสํารองชุดใหม (หรือเปนรายบุคคล)  จาก จทบ. ท่ีใหการสนับสนุนกําลังพลสํารอง  เพื่อนาํมา
ทดแทนโดยทันทีกองหนุนท่ีสงคืนกอนวาระให จทบ. จัดไวเปนกําลังพลสํารองท่ัวไป 
  12.5 จทบ. (หรือ มทบ.) รับผิดชอบในการสนับสนุนกําลังพลสํารองแกหนวย
ทหารในเขตพืน้ท่ี โดยมีขอพจิารณาในการบรรจุกําลังพลสํารองใหกับหนวยรับการบรรจุ ดังนี.้- 
          12.5.1 เปนกําลังพลสํารองท่ีปลดเปนกองหนุนในรุนปใหมๆ (ประเภทท่ี 
1 ช้ันที่ 1 รุนปท่ี 1-5) 
          12.5.2 เปนกําลังพลสํารองท่ีมีภูมิลําเนาหรือภูมิลําเนาทหารอยูในพ้ืนท่ี
หนวยรับการบรรจุตั้งอยู หรือใกลเคียงกบัหนวยรับการบรรจุ 
        12.5.3 เปนกําลังพลสํารองท่ีเคยรับราชการประจําการหรือกอง
ประจําการในหนวยท่ีรับการบรรจุมากอน (ถากระทําได) 
        12.5.4 ใหพิจารณาบรรจกุําลังพลสํารองท่ีปลดเปนกองหนนุในรุนปใหมๆ 
(ประเภทท่ี 1 ช้ันท่ี 1 รุนปท่ี 1-5)  ใหกับหนวยกําลังรบหรือหนวยท่ีมีลําดับความเรงดวนสูงเปนลําดบั
แรก 
        12.5.5 กําลังพลสํารองประเภท นศท. ใหพิจารณาบรรจุผูท่ีสําเร็จการศึกษา
วิชาทหารและเพ่ิงปลดเปนกองหนุนในรุนปใหมๆ ใหกบัหนวยกําลังรบหรือหนวยท่ีมีลําดับความ
เรงดวนสูงเปนลําดับแรก 
        12.5.6 จัดกําลังพลสํารองทดแทนใหกับหนวยรับการบรรจุ (ท้ังเปน
รายบุคคลและเปนหนวย)  เพื่อทดแทนกําลังพลสํารองเดิมท่ีตองพนสภาพไปตามวาระ โดย 
พิจารณาตามหลักเกณฑ หรือขอพิจารณา ตามขอ 12.5.1 ถึง 12.5.4 

ตอนท่ี 3 
การควบคุมกําลังพลสํารอง 

 ขอ 13  ความรับผิดชอบในการควบคุมกําลังสํารอง 
             13.1 กําลังพลสํารองพรอมรบ ใหหนวยรับการบรรจุรับผิดชอบการ
ดําเนินการควบคุมโดยตอเนือ่ง 
            13.2 กําลังพลสํารองเตรียมพรอม ใหหนวยรับการบรรจุดําเนินการควบคุม
โดยตอเนื่องหรืออาจขอให จทบ. ท่ีใหการสนับสนุนกําลังพลสํารองนั้นๆ  เปนผูควบคุมแทน     



 7 

หากหนวยรับการบรรจุไมสามารถดําเนินการควบคุมได สําหรับหนวยที่ยังมิไดจัดต้ังใหเปนความ
รับผิดชอบของ จทบ. เปนผูดําเนินการควบคุม 
            13.3 กําลังพลสํารองท่ัวไป จทบ. เปนผูรับผิดชอบดําเนินการควบคุม 
 ขอ 14  วิธีการควบคุมกําลังพลสํารอง 
              14.1 กําลังพลสํารองพรอมรบ – เตรียมพรอม 
                    14.1.1 ควบคุมกาํลังพลสํารองตามสายการบังคับบัญชาต้ังแตระดับหมู/
เทียบเทา เพื่อใหสามารถทราบขอมูลและสถานภาพของกาํลังพลสํารองทุกนาย 
                    14.1.2 หนวยรับการบรรจจุะตองดํารงการติดตอกับกาํลังพลสํารองของตน
เปนประจําทุกเดือนโดยตอเนื่อง  โดยการติดตอทางเอกสาร และอาศัยประโยชนจากการติดตอ เพื่อ
ปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง หนาท่ี และสิทธิของกําลังพลสํารองท่ีมีตอประเทศชาติ ตลอดท้ังหา
วิธีการท่ีจะใหกําลังพลสํารองไดมีการติดตอกับหนวยตนสังกัด โดยตอเนื่องเชนเดยีวกัน 
                    14.1.3 หนวยรับการบรรจุจะตองใหความสําคัญในเร่ืองหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของกําลังพลสํารอง  โดยเฉพาะเร่ืองการแจงยายท่ีอยูใหหนวยรับการบรรจุกําลังตนสังกดั 
(จทบ./ มทบ.) ทราบ  ภายใน 30 วัน  ท้ังนี้  เพื่อผลตอการเรียกพลหรือระดมพลใหพรอมภายใน 72 
ช่ัวโมง      
                    14.1.4 ดําเนินการทางดานการ ปจว.โดยตอเนือ่ง เพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดี
ตอกองทัพ หรือเชิญกําลังพลสํารองมารวมในกิจกรรมของหนวยในโอกาสตาง ๆ สงบัตรอวยพรเนื่อง
ในโอกาสสําคัญ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาและกําลังพลสํารอง ซ่ึงเปนกําลัง
พลสํารองของหนวยอยางตอเนื่องและแนนแฟนยิ่งข้ึน  
              14.2 กําลังพลสํารองท่ัวไป 
                      14.2.1 จทบ.  ดาํเนินการทางดานการประชาสัมพันธเปนสวนรวมใน
เขตพ้ืนท่ีเพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดีระหวางกําลังพลสํารองกับ จทบ.ตนสังกัด โดยอาศยัเคร่ืองมือ
ประชาสัมพันธทุกรูปแบบในเขตพ้ืนท่ีและอาศัยเจาหนาท่ีสายงานสัสดีของ จทบ., จังหวัด, อําเภอ, 
รวมท้ัง  จนท.โครงการ กนช. และโครงการอ่ืน ๆ 
                      14.2.2 ให จทบ.มีการพบปะเยีย่มเยยีนกาํลังพลสํารองท่ัวไปในความ
ควบคุมของ จทบ.โดยปรับแผนการดําเนนิงานใหมีกิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ รวมดวย 
                      14.2.3 ให จทบ./ มทบ.ทําการตรวจสอบสภาพกําลังพลสํารองใน
ความรับผิดชอบของตนเปนประจําทุกป  เพื่อใหรูสถานภาพ และภูมิลําเนาที่แทจริงของกําลังพล
สํารองเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง 
              14.3 การควบคุมกําลังพลสํารองประเภทสิบตรีกองประจําการและพล
ทหารกองหนุน แลวสงรายช่ือใหกับหนวยเพื่อบรรจุในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยท่ี จทบ. ใหการ
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                     14.3.1 รุนปท่ี 2, 3, 4 สวนใดท่ี ทบ.กําหนดใหโอนสังกัดใหกองพลหนุน
ให จทบ. สงมอบใหกองพลหนุน สวนท่ีเหลือเปนกองหนุนของ จทบ. 
                     14.3.2 รุนปท่ี 5, 6, 7 ใหกองพลหนุนสงคืน จทบ.เขตพ้ืนท่ีเดิมแลว
ควบคุมไว 
                     14.3.3 กองหนนุประเภทท่ี 1 ช้ันที่ 2 และ 3 คงให จทบ.ควบคุมได
ตามเดิม 
              14.4 นายทหารประทวนกองหนุน 
                      14.4.1 จทบ.  สนับสนุนใหกบัหนวยในพื้นท่ีตามคําขอ โดยใชพิจารณา
การใหการสนับสนุนกําลังพลสํารองตามขอ 12.5  กําลังพลสํารองสวนท่ีเหลือใหรวบรวมรายชื่อ
ควบคุมไวเปนสวนรวมพรอมกับสงบัญชีรายช่ือให มทบ. จํานวน 1 ชุด ดวย 
                      14.4.2 ยอดจํานวนท่ีเหลือจากการใชให 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. ใหการสนับสนนุใหกับหนวยตามคําขอ (เม่ือกรณีจําเปน)   
โดย จทบ.  ควบคุมยอดและบัญชีรายช่ือไวแลวแจง ทบ.(นสร.) ทราบ 
                      14.5.2 การสนับสนุนในระดบัตางๆ  เชนเดยีวกับนายทหารประทวน 
กองหนนุ 

ตอนท่ี 4 
การจัดทําบัญชีบรรจุกําลังและการแกไข 

 ขอ 15 ความรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง  ผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ี
รับผิดชอบการทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และทันสมัย 
อยูเสมอ  ท้ังนี ้ เพื่อใหบัญชบีรรจุกําลังของหนวยท่ีจดัทําข้ึนนั้น สามารถสนับสนุน และสนองตอบ
ตอนโยบายการใชกําลังตามแผนปองกันประเทศ หรือแผนยุทธการของ ทบ.ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ขอ 16 การแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง 
           16.1 บัญชีบรรจุกําลังของหนวย เปนเอกสารลับ ตองมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบการ
จัดทําและเก็บรักษา 
           16.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง คือ นายทหาร
ธุรการกําลังพลของหนวย หรือตามท่ีหนวยเหนือกําหนด 
           16.3 ใหหนวยท่ีรับผิดชอบในการจดัทําบัญชีบรรจุกําลัง แตงต้ังเจาหนาท่ี
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 หนวยท่ีจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง 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 จํานวนชุดท่ีจัดทําและการแจกจายใหหนวยท่ีเกี่ยวของ 
                  17.4.1 บัญชีบรรจุกําลังนายทหารสัญญาบัตร จัดทําจํานวน 4 ชุด สงให
หนวยท่ีเกี่ยวของ ดังนี.้- 
                             17.4.1.1 เกบ็ไวท่ีหนวยจดัทําบัญชี       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 บัญชีบรรจกุําลังนายทหารประทวน จดัทําจํานวน 4 ชุด สงใหหนวย
ท่ีเกีย่วของ ดังนี้.- 
                             17.4.2.1 เกบ็ไวท่ีหนวยจดัทําบัญชี       1  ชุด 
                             17.4.2.2 ใหหนวยบังคับบัญชาระดับกองพลข้ึนไป     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 เกบ็ไวท่ีหนวยจดัทําบัญชี       1  ชุด 
                             17.4.3.2 มทบ.  หรือ  จทบ.        1  ชุด 
                  17.4.4 แผนผังการแจกจายบัญชีบรรจุกําลัง ตามผนวก ก. 
 ขอ 18  วิธีการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง  คือ  กรรมวิธีการบรรจุกําลังท้ังนายทหาร
สัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหารใหเต็มตามอัตราเต็มของหนวย ท้ังนี้ เพื่อใหหนวยมี
ประสิทธิภาพในการรบสูงสุด  มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้.- 
             18.1 ข้ันท่ี 1  การบรรจุกําลังพลประจําการของหนวย 
                    18.1.1 บรรจุกําลังพลนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวนประจําการ
ของหนวย ลงในตําแหนงท่ี ทบ.กําหนด ในบัญชีบรรจุกาํลังโดยใหเปนไปตามอัตรากําลังพลใน อจย.
หรือ อฉก.  ท่ีหนวยนัน้ใช รวมท้ังหลักการหนวยเงาท่ี ทบ.กําหนด การบรรจุกําลังพลดังกลาว ให
พิจารณาถึงประสบการณและขีดความสามารถของกําลังพลเปนปจจัยหลักอีกประการหนึ่งดวย 
โดยเฉพาะตําแหนงผูบังคับหนวยและตําแหนงฝายอํานวยการที่มีความสําคัญ   ท้ังนี้ เพื่อความ
เหมาะสมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของหนวยในการที่จะตองปฏิบัติภารกิจตามแผนปองกันประเทศ 
              18.1.2  บัญชีบรรจุกําลังสิบตรีกองประจําการและพลทหารใหบรรจุ 
สิบตรีกองประจําการ  และพลทหารของหนวยท่ีมีอยูในปจจุบัน  ลงในบัญชีบรรจกุําลังสิบตรีกอง
ประจําการและพลทหาร หากมีจํานวนไมเพียงพอ  ใหขอรับการสนับสนุนจาก มทบ. และ จทบ.  
ในเขตพืน้ท่ีมาบรรจุเสริมใหเต็มตามอัตราเต็ม 
         18.2 ข้ันท่ี 2  การบรรจุประจําเสริม 
          18.2.1 หลังจากท่ีหนวยไดดําเนนิการตามขอ 18.1.1 แลว ยังไมสามารถ
บรรจุกําลังพลประจําการประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนใหครบตามเกณฑท่ี 
ทบ.กําหนด  ใหหนวยรายงานขอรับการสนับสนุนกําลังพลประจําการเสริมตามสายการบังคับบัญชา  
เพื่อนํามาบรรจุใหครบตามจาํนวนท่ี ทบ.กาํหนด 
          18.2.2 หนวยบังคับบัญชาแตละระดับพจิารณา บรรจกุําลังพลประจาํการ
เสริมใหกับ นขต. ของตนตามท่ีไดรับการรองขอใหครบตามเกณฑท่ี ทบ.กําหนด  สําหรับกําลังพลใน
เหลาสายวิทยาการ และเหลาท่ีตองการความชํานาญพิเศษเฉพาะเหลา   หากภายในหนวยไมสามารถที่
จะจดัสนับสนนุได  ใหรองขอรับการสนับสนุนกําลังพลเหลาสายวิทยาการที่เกี่ยวของไปยัง ทบ.  
(กพ.ทบ.) 
          18.2.3 ใหหนวยตามสายการบังคับบัญชาแตละระดับ (จนถึง ทภ.) 
และเหลาสายวิทยาการพิจารณาจัดกาํลังพลประจําการเสริมสนับสนุนใหกับหนวยท่ีรองขอตามความ
เหมาะสม 
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          18.2.4 หลังจากท่ีหนวยดาํเนินการตามขอ 18.1 และ 18.2  แลว  ยังไม
สามารถบรรจุกําลังพลประจาํการประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนใหครบตาม
จํานวนหลักเกณฑท่ี ทบ.กําหนดไว  ใหพิจารณาปรับบรรจุกําลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนาย
ทหารประทวนจากตําแหนงต่ําข้ึนไปตามลําดับ  ดังนี้.- 
          18.2.4.1 ใหปรับบรรจุ จ.ส.อ. (จ.ส.อ. ท่ีปฏิบัติหนาท่ีนายทหาร
สัญญาบัตรตามคําส่ังฯ)   ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูบังคับหมวดในหนาท่ีนายทหารสัญญาบัตรของ
หนวยตามความเหมาะสม 
          18.2.4.2 ใหปรับบรรจุ ส.ต. กองประจําการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงผูบังคับหมู 
                18.2.5 เม่ือหนวยดําเนินการตามขอ 18.2.1 – 18.2.4 แลว  กําลังพล
ประจําการประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนท่ียังไมไดรับตามเกณฑท่ี ทบ.
กําหนด  ใหรายงานถึง ทบ. (กพ.ทบ.)  เพื่อพิจารณาดําเนนิการใหตอไป 
                18.2.6 แบบบัญชีท่ีใชขอรับการสนับสนุนกําลังพลประจําการเสริม  
ใชแบบบัญชีตําแหนงท่ีขาด  ทบ.100 – 103 
        18.3 ข้ันท่ี 3  การบรรจุกาํลังพลสํารอง  ใหบรรจุไปตามอัตรากําลังพลที่ ทบ.
กําหนด 
       18.3.1 ขอรับการสนับสนุนกําลังพลสํารองจาก มทบ./ จทบ.ในเขตพืน้ท่ี  
โดยหนวยรับการบรรจุรองขอรับการสนบัสนุนจาก จทบ. โดยตรง  แลวรายงานใหหนวยบังคับบัญชา ( 
เหนือตน 1 ระดับ ) ทราบดวย 
       18.3.2 ตรวจสอบสภาพกําลังพลสํารองท่ีขอรับการสนบัสนุนเปนประจาํ
ทุกป โดยเฉพาะหนวยท่ีเปนสวนกาํลังรบและหนวยท่ีมีลําดับความเรงดวนสูงใหมีกําลังพลสํารองท่ี
เปนกองหนุนในรุนปใหมๆ  ซ่ึงยังมีความพรอมและสมบูรณเพียงพอบรรจุอยู ( ไมเกินประเภทท่ี 1 
ช้ันที่ 1 รุนปท่ี 1-5 )  สําหรับกําลังพลสํารองประเภท นศท. ใหบรรจุ นศท. ท่ีมีสภาพกองหนนุไมเกนิ 
10 ป  กองหนนุท่ีเกินรุนปหรือประเภท นศท. ดังกลาวแลว  ใหสงคืน จทบ.หรือ มทบ. ควบคุมไวเปน
สวนรวมจนกวาจะพนราชการหรือจนกวาจะเปล่ียนประเภทตามแนวทางรับราชการของกําลังพล-
สํารอง 
       18.3.3 เม่ือหนวยสงกําลังพลสํารองตามขอ 18.3.2 คืน จทบ. หรือ 
มทบ.แลว   ให จทบ. หรือ มทบ. จัดกําลังพลสํารองทดแทนใหทันที 
       18.3.4 แบบบัญชีท่ีใชขอรับการสนับสนนุ ใชแบบบัญชีตําแหนงท่ีขาด  
ทบ.100 - 103 
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        18.4 ข้ันท่ี 4  การปรับบรรจุข้ันสุดทาย เปนการปรับบรรจุกําลังพลระหวาง
กําลังพลประจาํการและกําลังพลสํารองข้ันสุดทาย  ภายในหนวยอีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีและบังคับบัญชาตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
 ขอ 19  การรายงานหลังจากจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง 
        19.1 เม่ือหนวยไดดําเนินการตามข้ันตอนในขอ 18 แลว  ใหถือวาเสร็จส้ินการ
ทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวย 
        19.2 ในกรณีท่ีหนวยไมสามารถบรรจุกําลังพลใหครบตามอัตรากําลังพล
ตามท่ี ทบ.กําหนดในขอ 10 หรือบรรจุไมเต็มตามอัตราเต็ม  ใหรายงาน ทบ. (นสร.)  พรอมดวย
หลักฐาน ดังนี.้- 
         19.2.1 สรุปยอดกําลังพลตามแบบบัญชี  ทบ. 100 – 102 
         19.2.2 รายงานตําแหนงท่ีขาดตามบัญชี  ทบ. 100 – 103 
         19.2.3 บัญชีสถานภาพกําลังพลของหนวยตาม  ผนวก ข. 
         19.2.4 บัญชีสถานภาพกําลังพลแยกเหลากองหนนุตาม  ผนวก ค. 
 ขอ 20  การแกไขบัญชีบรรจุกําลัง   หนวยรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง
ตองตรวจสอบและแกไขรายช่ือและรายการอ่ืนๆ  ในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยใหถูกตอง  
ครบถวน  และทันสมัยอยูเสมอ  การแกไขดังกลาวจะกระทําเม่ือมีการเปล่ียนแปลง  ดังนี.้- 
       20.1 ยอดกําลังพลภายในหนวย   เชน   การบรรจุโยกยาย   ลาออก   ปวย   
ไปราชการตางประเทศ  ฯลฯ 
       20.2 การจําหนายกําลังพลขาดการบังคับบัญชาไปจากหนวย 
       20.3 แกไขอัตราการจัด 
       20.4 รายละเอียดทางดานขอมูลของกําลังพล  เชน  เปล่ียนช่ือ–สกุล  
การเล่ือนยศ  ฯลฯ 
       20.5 ประเภทช้ันและรุนปของกองหนุน  (เม่ือเกินช้ันและรุนปท่ีกําหนด) 
       20.6 ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  (เปล่ียนประเภทตามเกณฑอาย)ุ 
   ขอ 21 วิธีการแกไข 
        21.1 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงและตองแกไขบัญชีบรรจุกําลังตามขอ 20   
ใหหนวยจดัทําบัญชีบรรจุกําลัง   รายงานขอแกไขตามแบบบัญชี  ทบ. 100 – 104 และสงใหหนวย
เกี่ยวของตามขอ 17.4 
        21.2 การแกไขประจําเดอืน 
         21.2.1 หนวยจดัทําบัญชีบรรจุกําลัง  รายงานการแกไขประจําเดือนให 
ทบ. (นสร.) ทราบ    ตามแบบบัญชี  ทบ.100 – 104  ทุกวันท่ี 1 ของเดือน 
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         21.2.2 ถาไมมีการเปล่ียนแปลงจะตองยนืยันใหทราบดวย 
        21.3 หนวยท่ีเกี่ยวของตามขอ 17.4  เม่ือรับรายงานการแกไขตามขอ 21.1  
จากหนวยรับผิดชอบจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง แลวดําเนินการแกไขใหถูกตองตรงกันดวย 
 

ตอนท่ี 5 
การตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลัง 

 
 ขอ 22  ความมุงหมาย 
       22.1  เพื่อใหผูบังคับหนวยทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาไดทราบ
สถานภาพการทําบัญชีบรรจุกําลังของหนวยรอง 
       22.2  เพื่อรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาและขอขัดของของหนวยในการ
จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง 
       22.3  เพื่อใหคําแนะนําและแกไขการจดัทําบัญชีบรรจุกําลัง 
 ขอ 23  ประเภทของการตรวจสอบ 
       23.1 การตรวจสอบภายในหนวยระดับข้ึนตรงกองทัพบก  เปนการตรวจสอบ
หนวยตามสายการบังคับบัญชา  ตามลําดับจาก  กรม- กองพล- กองทัพภาค/ หนวยข้ึนตรงกองทัพบก 
       23.2  การตรวจสอบของกองทัพบก  ดําเนินการ โดยหนวยบัญชาการกําลัง-
สํารอง  หลังจากท่ีหนวยไดรับการตรวจตามขอ 23.1 แลว 
 ขอ 24  การตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลัง ภายในหนวยระดบัหนวยข้ึนตรงกองทัพบก 
       24.1  หนวยเหนือตรวจหนวยรองตามสายการบังคับบัญชา   ดังนี.้- 
         24.1.1 หนวยระดับกรมตรวจหนวยระดบักองพัน  หรือเทียบเทา   
ในเดือนตุลาคมของทุกป 
         24.1.2 หนวยระดับกองพล  ตรวจหนวยระดับกรม  ในเดือนธันวาคม
ของทุกป 
         24.1.3 หนวยระดับกองทัพภาค/ หนวยข้ึนตรงกองทัพบก  ตรวจกองพล 
และหนวยรองของหนวยข้ึนตรงกองทัพบก  ในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
         24.2 รายละเอียดในการตรวจ  ผนวก ง. 
             24.3  การรายงานผลการตรวจสอบ  ใหผูบังคับบัญชาหนวยท่ีรับผิดชอบ 
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  รายงานตําแหนงท่ีขาดตามแบบบัญชี  ทบ. 100 – 103 
          24.3.4  บัญชีสถานภาพกําลังพลของหนวยตาม  ผนวก ข. 
          24.3.5  บัญชีสถานภาพกําลังพลแยกเหลากองหนนุตาม  ผนวก ค. 
 ขอ 25  การตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลังของกองทัพบก 
            25.1 ดําเนินการตรวจสอบโดย  หนวยบัญชาการกาํลังสํารอง   ทําการ
ตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลังของหนวยในกองทัพบกเปนสวนรวม 
            25.2 หวงระยะเวลาในการตรวจ  มีนาคม – กันยายน 
            25.3 หนวยรับตรวจเตรียมหลักฐานตามขอ 24.3 
 ขอ 26  มณฑลทหารบก/ จังหวัดทหารบก ในเขตพื้นท่ี  เขารวมตรวจสอบบัญชี 
บรรจุกําลังกับผูรับผิดชอบในการตรวจทุกระดับหนวย 

ตอนท่ี 6 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 27  แบบพมิพ  ซ่ึงมีอยูกอนวันระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหใชไดตอไป 

     ประกาศ      ณ      วันท่ี          7          มีนาคม        2531 

          (ลงช่ือ)   พลเอก  ชวลิต  ยงใจยุทธ 

           (ชวลิต  ยงใจยุทธ) 

         ผูบัญชาการทหารบก 

หนวยบัญชาการกําลังสํารอง 

หมายเหต ุ 9.2   ขอความเดิม ยกเลิก  และใชขอความใหมตามหนังสือ  กสร.ทบ.  ท่ี  กห 0426/ 340  
ลง  27 พ.ย.32  เร่ือง   การแกไขระเบียบ ทบ.วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง  พ.ศ.2531 
 25.2 ขอความเดิม ยกเลิก  และใชขอความใหมตามหนังสือ  กสร.ทบ.  ท่ี  กห 0426/ 3656  
ลง  1 ธ.ค.34  เร่ือง  การแกไขระเบียบ ทบ.วาดวย การจดัทําบัญชีบรรจกุําลัง  พ.ศ.2531 
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ผนวก ก.   แผนผงัการแจกจายบัญชีบรรจุกําลัง 
 
1. 
                                                                                                  หนวยเหนอืตน    1    ชุด 
 
             ทบ. (นสร.)       1     ชุด 
 
                                     มทบ. / จทบ.      1     ชุด 
 
                           เกบ็ไวท่ีหนวย    1     ชุด 
 
2. 
             ระดับกองพล        1     ชุด 
 
             ทบ. (นสร.)           1     ชุด 
 
                 มทบ. / จทบ.        1      ชุด 
 
             เก็บไวท่ีหนวย       1      ชุด 
 
 
 
3. 
            มทบ. / จทบ.         1      ชุด 
 
 
 
            

นายทหารสัญญาบัตร 
จัดทํา  4  ชุด 

นายทหารประทวน 
จัดทํา  4  ชุด 

พลทหารฯ 
จัดทํา  2  ชุด 

เก็บไวท่ีหนวย        1      ชุด 
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