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ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยกิจการกําลังพลสํารอง
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการกําลังพลสํารอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ (๑) มาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
กําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ป ลั ด กระทรวงกลาโหมรั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และมี อํ า นาจออกระเบี ย บ
ประกาศ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
๔.๑ “กําลังพลสํารอง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นกําลังสํารองประเภทหนึ่ง
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ระเบี ย บราชการกระทรวงกลาโหมที่ มี ก ารบรรจุ ใ นบั ญ ชี บ รรจุ กํ า ลั ง
ตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง ซึ่งประกอบด้วย กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน และกําลังพลสํารอง
เตรียมพร้อม
๔.๒ “กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน” หมายความว่า กําลังพลสํารองที่มีรายชื่อ
อยู่ในบัญชีบรรจุกําลัง คราวละ ๖ ปี
๔.๓ “กําลังพลสํารองเตรียมพร้อม” หมายความว่า กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน
ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกําลังครบระยะเวลาที่กําหนดและเป็นกําลังพลสํารองเตรียมพร้อมอีกระยะเวลา
ไม่เกิน ๖ ปี
๔.๔ “กําลังสํารอง” หมายความว่า กําลังที่มิใช่กําลังทหารประจําการ และทหาร
กองประจําการที่เตรียมไว้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้แก่
กําลังกึ่งทหาร กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง กลุ่มพลังมวลชนอื่น กําลังพลสํารองที่เป็นทหารกองเกินและทหารกองหนุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และกําลังพลสํารองตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง
๔.๕ “กําลังกึ่งทหาร” หมายความว่า กําลังในส่วนที่บรรจุเข้าในหน่วยตามอัตรา
การจัดและยุทโธปกรณ์ ในลักษณะคล้ายคลึงกับหน่วยทหาร มีขีดความสามารถเข้าทําการรบได้ในระดับหนึ่ง
เช่น กองอาสารักษาดินแดน ตํารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น
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๔.๖ “กลุ่ม พลัง มวลชนจัด ตั้ง ” หมายความว่า กลุ่ม พลัง มวลชนที่มีก ารจัด ตั้ง
ตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
๔.๗ “กลุ่มพลังมวลชนอื่น” หมายความว่า กลุ่มพลังมวลชนที่มีการจัดตั้งนอกเหนือจาก
ข้อ ๔.๖ เช่น กลุ่มพลังมวลชนที่จัดตั้งโดยองค์กร หรือส่วนราชการต่าง ๆ
๔.๘ “กําลังพลสํารองที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง” หมายความว่า บุคคล
ที่ประกอบอาชีพที่มีความสําคัญต่อกิจกรรมทางทหารและกิจกรรมพลเรือนและเป็นอาชีพสําคัญที่ต้องมี
ความชํานาญเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติการในอาชีพนั้นต้องใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ ๒ ปี หรือผู้ปฏิบัติการ
ในอาชีพนั้นต้องมีคุณสมบัติของตัวบุคคลเป็นพิเศษ หรือมีการขาดแคลนสถาบันการฝึกอบรมอาชีพนั้น
หรือมีการขาดแคลนบุคลากรประเภทนั้น ๆ ในปัจจุบัน หรือเป็นวิชาชีพที่มีความจําเป็นต่อกิจกรรมสําคัญ
ในการเตรียมพร้อมของชาติ
๔.๙ “กิจการกําลังพลสํารอง” หมายความว่า การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียม
และการใช้กําลังพลสํารอง เช่น การบรรจุและการใช้กําลังพลสํารอง การผลิตกําลังพลสํารอง การฝึก
ศึกษากําลังพลสํารอง การควบคุมกําลังพลสํารอง และการเรียกกําลังพลสํารองหรือการระดมพล
๔.๑๐ “ส่วนราชการ” หมายความว่า สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
๔.๑๑ “หน่วยทหาร” หมายความว่า หน่วยทหารตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม
๔.๑๒ “หน่วยกําลังพลสํารอง” หมายความว่า หน่วยทหารที่ทําหน้าที่เป็นหน่วย
จัด ทํา บัญ ชีบ รรจุกํา ลัง หรือ หน่ว ยรับ การบรรจุ หรือ หน่ว ยฝึก กํา ลัง พลสํา รอง หรือ หน่ว ยรับ พล
หรือหน่วยเรียกพล ที่มีการบรรจุรายชื่อทหารประจําการ ทหารกองประจําการ และกําลังพลสํารอง
ลงในบัญชีบรรจุกําลังให้ครบอัตราเต็ม
๔.๑๓ “หน่วยกําลังประจําการ” หมายความว่า หน่วยทหารซึ่งมีการบรรจุรายชื่อ
ทหารประจําการ และทหารกองประจําการลงในบัญชีบรรจุกําลังตามอัตราที่กําหนด
๔.๑๔ “หน่วยสนับสนุนกําลังประจําการเสริม” หมายความว่า หน่วยทหารที่ทําหน้าที่
สนับสนุนกําลังประจําการเสริมให้กับหน่วยกําลังพลสํารอง
๔.๑๕ “หน่วยทางบัญชี” หมายความว่า หน่วยกําลังพลสํารองที่ยังไม่มีการจัดตั้ง
โดยมีการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังไว้ตั้งแต่ในยามปกติ
๔.๑๖ “นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน” หมายความว่า นายทหารซึ่งไม่มีตําแหน่ง
ราชการประจําในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้ โดยถืออายุเป็นเกณฑ์
คือ
ยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึง ยศ ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
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ยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ถึง ยศ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
ยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ถึง ยศ นายพล อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
๔.๑๗ “นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร
ซึ่งไม่มีตําแหน่งราชการประจําในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประเภทนี้ โดยจะอยู่ในประเภทนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการได้ไม่เกินกําหนดอายุ ดังนี้
ยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึง ยศ ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
ยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ถึง ยศ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
ยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ถึง ยศ นายพล อายุไม่เกิน ๖๕ ปี
๔.๑๘ “นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรซึ่งไม่มี
ตําแหน่งราชการประจําในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้
๔.๑๙ “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑” หมายความว่า ทหารที่ปลดจากกองประจําการ
โดยรั บ ราชการในกองประจํ า การจนครบกํ า หนด หรื อ ทหารกองเกิ น ซึ่ ง สํ า เร็ จ การฝึ ก วิ ช าทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้วปลดเป็นกองหนุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๔.๒๐ “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒” หมายความว่า ทหารที่ปลดจากกองเกิน
เมื่ออายุครบ ๓๐ ปีบริบูรณ์ หรือทหารที่ปลดจากกองประจําการโดยต้องจําขังหรือจําคุกมีกําหนดวันที่ต้องทัณฑ์
หรือต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือกระทําให้เสื่อมเสียแก่ราชการทหารแล้วถูกปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๒
๔.๒๑ “ทหารกองเกิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยัง
ไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๔.๒๒ “รุ่นปี” หมายความว่า ปีพุทธศักราชที่ทหารกองประจําการ หรือทหารกองเกิน
ซึ่ ง สํ า เร็ จ การฝึ ก วิ ช าทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การฝึ ก วิ ช าทหารและได้ ขึ้ น ทะเบี ย น
กองประจําการแล้วถูกปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ เช่น คนซึ่งถูกปลดในพุทธศักราช ๒๕๕๙
จะเป็นวัน เดือน ใดก็ตาม ให้เรียกว่า “ทหารกองหนุน รุ่นปี ๒๕๕๙”
๔.๒๓ “ชั้นปี” หมายความว่า ปีพุทธศักราชที่ชายผู้นั้นมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์
เช่น คนเกิดในพุทธศักราช ๒๕๔๑ จะเป็น วัน เดือนใดก็ตาม อายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในพุทธศักราช ๒๕๕๙
ให้เรียกว่า “คนชั้นปี ๒๕๕๙”
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๔.๒๔ “ภูมิลําเนาทหาร” หมายความว่า ท้องที่อําเภอหรือเขตซึ่งได้ไปแสดงตน
เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไว้ หรือท้องที่อําเภอหรือเขตใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ย้ายมามีถิ่นที่อยู่เป็นหลักฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๔.๒๕ “ภูมิลําเนา” หมายความว่า ถิ่นที่อ ยู่อันเป็นหลักแหล่งสําคัญที่ตั้งทําการ
หาเลี้ยงชีพประจําอยู่เป็นหลักฐานตามทะเบียนบ้านที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์
๔.๒๖ การนับอายุ ตามข้อบังคับนี้ให้นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
โดยอนุโลม
หมวด ๒
พนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๕ ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
๕.๑ ปลั ด กระทรวงกลาโหม ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู้ บั ญ ชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
๕.๒ เจ้ากรมการสรรพกําลังกลาโหม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ และเจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
๕.๓ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
๕.๔ ผู้อํานวยการกองที่รับผิดชอบสายงานกิจการกําลังพลสํารอง
๕.๕ นายทหารสรรพกําลังกองทัพภาค และสัสดีกองทัพภาค
๕.๖ หัวหน้าฝ่ายสรรพกําลังมณฑลทหารบก และสัสดีมณฑลทหารบก
๕.๗ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
หรือผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
๕.๘ สัสดีจังหวัด หรือสัสดีกรุงเทพมหานคร
๕.๙ ผู้ช่วยสัสดีจังหวัด หรือผู้ช่วยสัสดีกรุงเทพมหานคร
๕.๑๐ สัสดีอําเภอ หรือสัสดีเขต และผู้ช่วยสัสดีอําเภอหรือผู้ช่วยสัสดีเขต
๕.๑๑ ผู้บังคับหน่วยทหารระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามที่ส่วนราชการกําหนด
๕.๑๒ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับกิจการกําลังพลสํารองตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง
ข้อ ๖ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๖.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕.๑ - ๕.๘ และข้อ ๕.๑๑ ดําเนินการรับบุคคล
เข้าเป็นกําลังพลสํารอง
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๖.๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕.๑๑ ดําเนินการบรรจุรายชื่อกําลังพลสํารอง
ในบัญชีบรรจุกําลัง การเปลี่ยนแปลงการบรรจุรายชื่อกําลังพลสํารอง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ
ของกําลังพลสํารอง การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล หรือแก้ไขเลขประจําตัวประชาชนของกําลังพลสํารอง
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
๖.๓ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามข้ อ ๕.๑ - ๕.๓ เป็ น ผู้ มี อํา นาจลงชื่ อ ในคํา สั่ ง
เรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหาร แล้วแต่กรณี
๖.๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕.๖ - ๕.๑๑ ส่งหรือปิดหนังสือแจ้งการบรรจุ
รายชื่อกําลังพลสํารองในบัญชีบรรจุกําลัง หรือส่งหรือปิดคําสั่งเรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหาร
ให้กับ กํา ลัง พลสํา รอง ณ สถานที่ที่กํา ลัง พลสํา รองระบุไ ว้ใ นขณะสมัค รเข้า เป็น กํา ลัง พลสํา รอง
หรือตามภูมิลําเนาทหาร แล้วแต่กรณี
๖.๕ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามข้ อ ๕.๒ - ๕.๖ ข้ อ ๕.๘ และข้ อ ๕.๑๑
ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกําลังพลสํารองที่หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกกําลังพลสํารอง
เข้ า รั บ ราชการทหาร หรื อ มี ห นั ง สื อ สอบถามหรื อ เรี ย กบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระทํา ความผิ ด
ตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง มาเพื่อให้ถ้อยคํา ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล
หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้
๖.๖ ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยกํ า ลั ง พลสํ า รองกํ า หนด
หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นจากอํานาจหน้าที่ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๗.๑ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิด
อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งให้พ้นหน้าที่
หมวด ๓
การบรรจุและการใช้กําลังพลสํารอง
ข้อ ๘ การบรรจุและการใช้กําลังพลสํารอง หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร
หรือคัดเลือกกําลังพลสํารองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม เพื่อบรรจุในตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยทหาร
ตามลักษณะการใช้กํา ลังพลสํารอง คือ เสริมกําลั ง เพิ่มเติมกําลัง ทดแทนกํา ลัง และขยายกําลั ง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหมตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นกําลังพลสํารอง
๙.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๙.๑.๑ มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
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๙.๑.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๙.๑.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการเป็น
กําลังพลสํารองตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง
๙.๑.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๙.๑.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๙.๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือถูกปลดจากราชการ เพราะมีความผิด
หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
๙.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๙.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา
หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินคดีของศาล เว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
๙.๑.๙ เป็ น ทหารกองเกิ น ที่ พ้ น หน้ า ที่ ใ นการตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น
เข้ารับราชการทหารกองประจําการ เว้นแต่เป็นผู้ที่สมัครเข้าเป็นกําลังพลสํารอง ตามข้อ ๙.๒.๓
๙.๑.๑๐ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น
๙.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๙.๒.๑ กําลังพลสํารองสําหรับหน่วยกําลังพลสํารอง
๙.๒.๑.๑ กองทัพบก
๙.๒.๑.๑ (๑) กําลังพลสํารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร
๙.๒.๑.๑ (๑.๑) เป็นนายทหารสัญญาบัตร
กองหนุนที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
๙.๒.๑.๑ (๑.๒) เป็นนายทหารประทวน
กองหนุนที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๙.๒.๑.๑ (๑.๓) เป็ น ทหารกองหนุ น
ประเภทที่ ๑ ที่รับราชการทหารในกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป็นกองหนุน และมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๙.๒.๑.๑ (๑.๔) เป็ น ทหารกองเกิ น
ที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ หรือทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๒ และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
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๙.๒.๑.๑ (๑.๕) เป็นหญิงหรือทหารหญิง
พ้นราชการที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๙.๒.๑.๑ (๒) กําลังพลสํารองประเภทนายทหารประทวน
๙.๒.๑.๑ (๒.๑) เป็นนายทหารประทวน
กองหนุนที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
๙.๒.๑.๑ (๒.๒) เป็ น ทหารกองหนุ น
ประเภทที่ ๑ ที่รับราชการทหารในกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป็นกองหนุน และมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๙.๒.๑.๑ (๒.๓) เป็ น ทหารกองเกิ น
ที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ หรือทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๒ และมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๙.๒.๑.๑ (๒.๔) เป็นหญิงหรือทหารหญิง
พ้นราชการที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๙.๒.๑.๑ (๓) กําลังพลสํารองประเภทพลทหาร
๙.๒.๑.๑ (๓.๑) เป็ น ทหารกองหนุ น
ประเภทที่ ๑ ที่รับราชการทหารในกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป็นกองหนุน
๙.๒.๑.๑ (๓.๒) เป็ น ทหารกองเกิ น
ที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
๙.๒.๑.๒ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของกําลังพลสํารองสําหรับ
หน่วยกําลังพลสํารอง ให้กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ยึดถือตามข้อ ๙.๒.๑.๑ (๑) - ๙.๒.๑.๑ (๓)
โดยอนุโลม
๙.๒.๒ กําลังพลสํารองที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง สําหรับหน่วย
กําลังพลสํารอง ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกําหนด
๙.๒.๓ กํ า ลั ง พลสํ า รองซึ่ ง อยู่ ใ นระหว่ า งการฝึ ก วิ ช าทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร สําหรับหน่วยกําลังพลสํารอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางทหาร
และกิจกรรมพลเรือน
๙.๒.๓.๑ เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการฝึ ก วิ ช าทหาร ชั้ น ปี ที่ ๕
เพื่อทําหน้าที่ในตําแหน่งรองผู้บังคับหมวดหรือผู้บังคับหมวดแล้วแต่กรณี

