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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 ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามข้อบังคับนี้  และมีอํานาจออกระเบียบ

ประกาศ  เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้   
  ๔.๑ “กําลังพลสํารอง”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งเป็นกําลังสํารองประเภทหนึ่ง  

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมท่ีมีการบรรจุในบัญชีบรรจุกําลัง 
ตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง  ซึ่งประกอบด้วย  กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  และกําลังพลสํารอง
เตรียมพร้อม 

  ๔.๒ “กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน”  หมายความว่า  กําลังพลสํารองที่มีรายชื่อ 
อยู่ในบัญชีบรรจุกําลัง  คราวละ  ๖  ปี   

  ๔.๓ “กําลังพลสํารองเตรียมพร้อม”  หมายความว่า  กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน 
ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจกํุาลังครบระยะเวลาที่กําหนดและเป็นกําลังพลสํารองเตรียมพร้อมอีกระยะเวลา
ไม่เกิน  ๖  ปี 

  ๔.๔ “กําลังสํารอง”  หมายความว่า  กําลังที่มิใช่กําลังทหารประจําการ  และทหาร
กองประจําการที่เตรียมไว้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม  ซึ่งได้แก่  
กําลังก่ึงทหาร  กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง  กลุ่มพลังมวลชนอื่น  กําลังพลสํารองที่เป็นทหารกองเกินและทหารกองหนุน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  และกําลังพลสํารองตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง 

  ๔.๕ “กําลังกึ่งทหาร”  หมายความว่า  กําลังในส่วนที่บรรจุเข้าในหน่วยตามอัตรา
การจัดและยุทโธปกรณ์  ในลักษณะคล้ายคลึงกับหน่วยทหาร  มีขีดความสามารถเข้าทําการรบได้ในระดับหนึ่ง  
เช่น  กองอาสารักษาดินแดน  ตํารวจตระเวนชายแดน  เป็นต้น   
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  ๔.๖ “กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง”  หมายความว่า  กลุ่มพลังมวลชนที่มีการจัดตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี  ที่เก่ียวข้อง 

  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  การดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียม
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
จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง  หรือหน่วยรับการบรรจุ  หรือหน่วยฝึกกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยรับพล   
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  และกระทรวงกลาโหมส่ังให้เป็นนายทหารประเภทน้ี  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  และกระทรวงกลาโหมส่ังให้เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประเภทน้ี  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  และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรประเภทน้ี 
  ๔.๑๙ “ทหารกองหนุนประเภทท่ี  ๑”  หมายความว่า  ทหารที่ปลดจากกองประจําการ  

โดยรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนด  หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝึกวิชาทหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  และได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้วปลดเป็นกองหนุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

  ๔.๒๐ “ทหารกองหนุนประเภทที่  ๒”  หมายความว่า  ทหารที่ปลดจากกองเกิน  
เม่ืออายุครบ  ๓๐  ปีบริบูรณ์  หรือทหารที่ปลดจากกองประจําการโดยต้องจําขังหรือจําคุกมีกําหนดวันที่ต้องทัณฑ์
หรือต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  หรือกระทําให้เสื่อมเสียแก่ราชการทหารแล้วถูกปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทท่ี  ๒ 

  ๔.๒๑ “ทหารกองเกิน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยัง 
ไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์  ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

  ๔.๒๒ “รุ่นปี”  หมายความว่า  ปีพุทธศักราชที่ทหารกองประจําการ  หรือทหารกองเกิน  
ซึ่งสําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียน 
กองประจําการแล้วถูกปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี  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  ถิ่นที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งสําคัญที่ตั้งทําการ 
หาเลี้ยงชีพประจําอยู่เป็นหลักฐานตามทะเบียนบ้านที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ 

  ๔.๒๖ การนับอายุ  ตามข้อบังคับนี้ให้นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง  ดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ๕.๑ ปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก   

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

เก่ียวกับกิจการกําลังพลสํารองตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง 
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  การเปล่ียนแปลงการบรรจุรายชื่อกําลังพลสํารอง  การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ 
ของกําลังพลสํารอง  การเปล่ียนชื่อตัว - ชื่อสกุล  หรือแก้ไขเลขประจําตัวประชาชนของกําลังพลสํารอง  
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ  ข้างต้นให้หน่วยที่เก่ียวข้องทราบ 

  ๖.๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๕.๑ - ๕.๓  เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อในคําสั่ง 
เรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหาร  แล้วแต่กรณี 

  ๖.๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๕.๖ - ๕.๑๑  ส่งหรือปิดหนังสือแจ้งการบรรจุ
รายชื่อกําลังพลสํารองในบัญชีบรรจุกําลัง  หรือส่งหรือปิดคําสั่งเรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหาร
ให้กับกําลังพลสํารอง  ณ  สถานที่ที ่กําลังพลสํารองระบุไว้ในขณะสมัครเข้าเป็นกําลังพลสํารอง   
หรือตามภูมิลําเนาทหาร  แล้วแต่กรณี 

  ๖.๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๕ .๒ - ๕ .๖  ข้อ  ๕ .๘  และข้อ  ๕ .๑๑  
ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกําลังพลสํารองที่หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเรียกกําลังพลสํารอง
เข้ารับราชการทหาร  หรือมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง  มาเพื่อให้ถ้อยคํา  ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งเอกสาร  ข้อมูล  
หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 

  ๖.๖ ดําเนินการในเร่ืองอื่น ๆ  ตามที่กฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารองกําหนด   
หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย 

ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นจากอํานาจหน้าที่ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  ๗.๑ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิด  

อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๗.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งให้พ้นหน้าที่ 

หมวด  ๓ 
การบรรจุและการใช้กําลังพลสํารอง 

 
 

ข้อ ๘ การบรรจุและการใช้กําลังพลสํารอง  หมายถึง  การดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัคร
หรือคัดเลือกกําลังพลสํารองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  เหมาะสม  เพื่อบรรจุในตําแหน่งต่าง  ๆ  ในหน่วยทหาร  
ตามลักษณะการใช้กําลังพลสํารอง  คือ  เสริมกําลัง  เพิ่มเติมกําลัง  ทดแทนกําลัง  และขยายกําลัง   
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  หรือมีโรคท่ีขัดต่อการเป็น
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 เป็นทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน   

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) เป็นทหารกองหนุน
ประเภทท่ี  ๑  ที่รับราชการทหารในกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป็นกองหนุน  และมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ตามที่กระทรวงศึกษาธกิารกําหนด 

       ๙.๒.๑.๑ (๑.๔) เป็นทหารกองเกิน 
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) เป็นทหารกองหนุน

ประเภทท่ี  ๑  ที่รับราชการทหารในกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป็นกองหนุน  และมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

       ๙.๒.๑.๑ (๒.๓) เป็นทหารกองเกิน 
ที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ  หรือทหารกองหนุน
ประเภทที่  ๒  และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

       ๙.๒.๑.๑ (๒.๔) เป็นหญิงหรือทหารหญิง
พ้นราชการที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

     ๙.๒.๑.๑ (๓) กําลังพลสํารองประเภทพลทหาร 
       ๙.๒.๑.๑ (๓.๑) เป็นทหารกองหนุน

ประเภทท่ี  ๑  ที่รับราชการทหารในกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป็นกองหนุน 
       ๙.๒.๑.๑ (๓.๒) เป็นทหารกองเกิน 

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 กําลังพลสํารองซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  สําหรับหน่วยกําลังพลสํารอง  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางทหาร 
และกิจกรรมพลเรือน 

    ๙.๒.๓.๑ เป็นผู้ที่อ ยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๕   
เพื่อทําหน้าที่ในตําแหน่งรองผู้บังคับหมวดหรือผู้บังคับหมวดแล้วแต่กรณี 
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    ๙.๒.๓.๒ เป็นผู้ที่อ ยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๔   
เพื่อทําหน้าที่ในตําแหน่งผู้บังคับหมู่   

    ๙.๒.๓.๓ เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๑ - ๓  
เพื่อทําหน้าที่ในตําแหน่งลูกแถวหรือหัวหน้าชุด  แล้วแต่กรณี 

    การกําหนดคุณสมบัติของกําลังพลสํารอง  สําหรับหน่วยกําลังพลสํารอง  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางทหารและกิจกรรมพลเรือนให้กองทัพเรือและกองทัพอากาศ  ยึดถือตามข้อ  ๙.๒.๓  
โดยอนุโลม 

  ๙.๓ การรับสมัครกําลังพลสํารอง   
   ๙.๓.๑ กรณีสมัครคร้ังแรกของกําลังพลสํารอง  ตามข้อ  ๙.๒.๑  และ  ๙.๒.๒ 
    ๙.๓.๑.๑ เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่  ๑๘  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
    ๙.๓.๑.๒ เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี

บริบูรณ์ 
    ๙.๓.๑.๓ เป็นนายทหารประทวนกองหนุน  อัตรา  สิบเอก  จ่าเอก  

จ่าอากาศเอก  อายุไม่เกิน  ๓๐  ปีบริบูรณ์  อัตรา  จ่าสิบเอก  พันจ่าเอก  พันจ่าอากาศเอก  อายุไม่เกิน  
๓๕  ปีบริบูรณ์   

    ๙.๓.๑.๔ เป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี  ๑  ที่รับราชการทหาร 
ในกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป็นกองหนุน  อายุไม่เกิน  ๓๐  ปีบริบูรณ์ 

    ๙.๓.๑.๕ เป็นทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจําการ  อายุไม่เกิน  ๒๓  ปีบริบูรณ์   

    ๙.๓.๑.๖ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่  ๒  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี
บริบูรณ์ 

    ๙.๓.๑.๗ เป็นหญิงและทหารหญิงพ้นราชการ  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี
บริบูรณ์ 

    สําหรับการรับสมัครกําลังพลสํารองตามข้อ  ๙.๒.๓  ต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อ  ๙.๒.๓.๑ - ๙.๒.๓.๓  แล้วแต่กรณี 

   ๙.๓.๒ กรณีสมัครต่อ  กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  อาจสมัครต่อได้คราวละ  
๖  ปี  ไม่เกิน  ๒  คร้ัง 



 หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

    ๙.๓.๒.๑ เป็นกําลังพลสํารองพร้อมใช้งานประเภทนายทหารสัญญาบัตร  
อายุไม่เกินนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  ตามอัตราชั้นยศที่กําหนด 

    ๙.๓.๒.๒ เป็นกําลังพลสํารองพร้อมใช้งานประเภทนายทหารประทวน  
อายุไม่เกินทหารกองหนุนประเภทท่ี  ๑  ชั้นที่  ๒   

    ๙.๓.๒.๓ เป็นกําลังพลสํารองพร้อมใช้งานประเภทพลทหารอายุไม่เกิน
ทหารกองหนุนประเภทท่ี  ๑  ชั้นที่  ๒  หรือทหารกองหนุนประเภทท่ี  ๒  ชั้นที่  ๒ 

    สําหรับกําลังพลสํารองพร้อมใช้งานที่เป็นทหารหญิง  ให้ใช้เกณฑ์อายุ
เช่นเดียวกับทหารชายโดยอนุโลม 

    กรณีการสมัครต่อของกําลังพลสํารองตามข้อ  ๙.๒.๓  ให้เป็นไป  
ตามที่ส่วนราชการกําหนด 

  ๙.๔ วิธีการรับสมัคร 
   ๙.๔.๑ ให้ส่วนราชการที่กําหนดประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นกําลังพลสํารอง

ก่อนกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 
   ๙.๔.๒ บุคคลท่ีประสงค์จะสมัครเข้าเป็นกําลังพลสํารอง  ให้ย่ืนใบสมัคร 

ที่หน่วยทหารที่ส่วนราชการกําหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
    ๙.๔.๒.๑ ใบสมัคร  และสัญญาคํ้าประกัน  
    ๙.๔.๒.๒ หลักฐานแสดงวิทยฐานะ 
    ๙.๔.๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    ๙.๔.๒.๔ ใบสําคัญความเห็นของแพทย์ทหารประจําการ  ซึ่งมีผลการตรวจ

ไม่เกิน  ๓  เดือน 
    ๙.๔.๒.๕ ใบสําคัญทางทหาร  หรือหนังสือรับรองแทนใบสําคัญ 

ที่ทางราชการออกให้  กรณีผู้สมัครเป็นชาย 
   ๙.๔.๓ ให้หน่วยทหารที่ส่วนราชการกําหนด  แต่งตั้ งคณะกรรมการ   

เพื่อดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกกําลังพลสํารองเพื่อบรรจุรายชื่อลงในบัญชีบรรจุกําลังของหน่วยทหาร 
   การดําเนินการตามข้อ  ๙.๔.๑  และ  ๙.๔.๓  ให้หน่วยทหารที่ส่วนราชการ

กําหนดรายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เพื่อทราบ 



 หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกําลังพลสํารองให้กับหน่วยกําลังพลสํารอง 
  ๑๐.๑ คุณสมบัติทั่วไป   
   ๑๐.๑.๑ มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
   ๑๐.๑.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
   ๑๐.๑.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ  ทุพพลภาพ  หรือมีโรคที่ขัดต่อการเป็น

กําลังพลสํารองตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง 
   ๑๐.๑.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
   ๑๐.๑.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   ๑๐.๑.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือปลดออกจากราชการ  เพราะมีความผิด

หรือมีมลทิน  หรือมัวหมอง 
   ๑๐.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ 
   ๑๐.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา  

หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินคดีของศาล  เว้นความผิดฐานประมาท  หรือลหุโทษ 
   ๑๐.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นเป็นกําลังพลสํารอง  ตามกฎกระทรวง 

ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง 
  ๑๐.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
   ๑๐.๒.๑ กําลังพลสํารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร  คัดเลือกจาก

นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   
   ๑๐.๒.๒ กําลังพลสํารองประเภทนายทหารประทวน  คัดเลือกจากทหารกองหนุน

ประเภทท่ี  ๑  ชั้นที่  ๑  และทหารกองหนุนประเภทท่ี  ๑  ชั้นที่  ๒ 
   ๑๐.๒.๓ กําลังพลสํารองประเภทพลทหาร  คัดเลือกจากทหารกองหนุน

ประเภทที่  ๑  ที่รับราชการทหารในกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป็นกองหนุน  หรือทหารกองหนุน
ประเภทท่ี  ๒  หรือทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 

  ๑๐.๓ วิธีการคัดเลือก  ให้มณฑลทหารบก  หรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนด  
ดําเนินการ  ดังนี้ 

   ๑๐.๓.๑ ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม  
ว่าด้วยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน  หรือวิธีอื่นตามที่ส่วนราชการกําหนดโดยอนุโลม 

   ๑๐.๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุรายชื่อ 
ลงในบัญชีบรรจุกําลังของหน่วยทหาร  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกําหนด   

   ๑๐.๓.๓ รายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เพื่อทราบ 



 หน้า   ๖๗ 
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ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุรายชื่อกําลังพลสํารองในบัญชีบรรจุกําลัง 
  ๑๑.๑ กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน 
   ๑๑.๑.๑ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปีบริบูรณ์   

เว้นแต่นายทหารกองหนุนที่ลาออกจากประจําการ  อายุไม่เกินชั้นยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   
กรณีสมัครต่ออายุไม่เกินนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  ตามอัตราชั้นยศที่กําหนด 

   ๑๑.๑.๒ ประเภทนายทหารประทวน  อัตราชั้นยศ  สิบเอก  จ่าเอก   
จ่าอากาศเอก  อายุไม่เกิน  ๓๐  ปีบริบูรณ์  อัตราชั้นยศ  จ่าสิบเอก  พันจ่าเอก  พันจ่าอากาศเอก   
อายุไม่เกิน  ๓๕  ปีบริบูรณ์  กรณีสมัครต่ออายุไม่เกินทหารกองหนุนประเภทที่  ๑  ชั้นที่  ๒ 

   ๑๑.๑.๓ ประเภทพลทหาร  อายุไม่เกิน  ๓๐  ปีบริบูรณ์  กรณีสมัครต่ออายุ 
ไม่เกินทหารกองหนุนประเภทท่ี  ๑  ชั้นที่  ๒  หรือทหารกองหนุนประเภทท่ี  ๒  ชั้นที่  ๒ 

   สําหรับทหารกองเกินที่พ้นหน้าที่ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจําการ  หรือหญิงและทหารหญิงพ้นราชการ  การกําหนดอายุและประเภทกองหนุน
ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกําหนด 

  ๑๑.๒ กําลังพลสํารองเตรียมพร้อม   
   ให้กําลังพลสํารองพร้อมใช้งานท่ีมีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกําลังครบระยะเวลา 

ที่กําหนด  และเป็นกําลังพลสํารองเตรียมพร้อมอีกระยะเวลาไม่เกิน  ๖  ปี  ตามประเภทต่าง ๆ  ดังนี้   
   ๑๑.๒.๑ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร  อายุไม่เกินนายทหารสัญญาบัตร

นอกราชการ 
   ๑๑.๒.๒ ประเภทนายทหารประทวน  อายุไม่เกินทหารกองหนุนประเภทท่ี  ๑  

ชั้นที่  ๓   
   ๑๑.๒.๓ ประเภทพลทหาร  อายุไม่เกินทหารกองหนุนประเภทที่  ๑  ชั้นที่  ๓  

หรือทหารกองหนุนประเภทท่ี  ๒  ชั้นที่  ๓   
  ๑๑.๓ ระยะเวลาการเป็นกําลังพลสํารอง  ให้มีกําหนดเวลาคราวละ  ๖  ปี  โดยให้

นับตั้งแต่วันที่มีการบรรจุรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกําลังเป็นกําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  หรือกําลังพลสํารอง
เตรียมพร้อมแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง   
  ให้จัดทําตามอัตราเต็มและแยกบัญชีบรรจุกําลังของแต่ละส่วนราชการออกเป็น   

๒  ลักษณะ  คือ  บัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  และบัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารอง
เตรียมพร้อม  ดังนี้ 

  ๑๒.๑ บัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  ประกอบด้วย 
   ๑๒.๑.๑ บัญชีบรรจุกําลัง  นายทหารสัญญาบัตร 
   ๑๒.๑.๒ บัญชีบรรจุกําลัง  นายทหารประทวน 
   ๑๒.๑.๓ บัญชีบรรจุกําลัง  พลทหาร 
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  ๑๒.๒ บัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองเตรียมพร้อม  ประกอบด้วย 
   ๑๒.๒.๑ บัญชีบรรจุกําลัง  นายทหารสัญญาบัตร 
   ๑๒.๒.๒ บัญชีบรรจุกําลัง  นายทหารประทวน 
   ๑๒.๒.๓ บัญชีบรรจุกําลัง  พลทหาร 
  ๑๒.๓ รูปแบบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  กระทําได้  ๓  แบบ 
   ๑๒.๓.๑ กองทัพบก   
    ๑๒.๓.๑ (๑) แบบที่  ๑  ระยะเวลา  ๖  ปี  หน่วยจัดทําบัญชี

บรรจุกําลังจัดทําทุกปี  โดยกําหนดชื่อบัญชีบรรจุกําลัง  ดังนี้   
       ๑๒.๓.๑ (๑.๑) ปีที่  ๑  เรียกว่า  “กําลังพลสํารอง

พร้อมใช้งานบัญชี  ๑/ปีงบประมาณท่ีจัดทํา” 
       ๑๒.๓.๑ (๑.๒) ปีที่  ๒  เรียกว่า  “กําลังพลสํารอง

พร้อมใช้งานบัญชี  ๒/ปีงบประมาณท่ีจัดทําบัญชี  ๑”   
       ๑๒.๓.๑ (๑.๓) ปีที่  ๓  เรียกว่า  “กําลังพลสํารอง

พร้อมใช้งานบัญชี  ๓/ปีงบประมาณท่ีจัดทําบัญชี  ๑”   
       ๑๒.๓.๑ (๑.๔) ปีที่  ๔ - ๖  เรียกว่า  “กําลัง

พลสํารองพร้อมใช้งานบัญชี  ๔/ปีงบประมาณท่ีจัดทําบัญชี  ๑  ระยะเวลา  ๓  ปี” 
    ๑๒.๓.๑ (๒) แบบที่  ๒  ระยะเวลา  ๖  ปี  หน่วยจัดทําบัญชี

บรรจุกําลังจัดทําทุก  ๖  ปี  โดยกําหนดชื่อบัญชีบรรจุกําลัง  เรียกว่า  “กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน/ 
บัญชีปีงบประมาณท่ีจัดทําปีแรก” 

    ๑๒.๓.๑ (๓) แบบที่  ๓  หน่วยจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง  จัดทําทุกปี
เฉพาะประเภทนักศึกษาวิชาทหาร  โดยกําหนดชื่อบัญชีบรรจุกําลัง  เรียกว่า  “กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน/
บัญชีปีการศึกษาที่จัดทํา”  หรือส่วนราชการอาจตั้งชื่อเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่นได้ 

    ๑๒.๓.๒ สําหรับกองทัพเรือและกองทัพอากาศ  รูปแบบการจัดทํา
บัญชีบรรจุกําลัง  ให้ปฏิบัติตามข้อ  ๑๒.๓.๑  (๑) - ๑๒.๓.๑  (๓)  โดยอนุโลม 

  ๑๒.๔ บัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองเตรียมพร้อม  เป็นบัญชีบรรจุกําลังที่แปรสภาพ 
มาจากบัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองพร้อมใช้งานที่อยู่ครบกําหนดระยะเวลา  ตามข้อ  ๑๒.๓.๑  (๑.๔)  
เรียกว่า  “กําลังพลสํารองเตรียมพร้อมบัญชี  ๔/ปีงบประมาณที่จัดทําบัญชี  ๑  ระยะเวลาไม่เกิน  ๖  ปี”
  

  ๑๒.๕ วิธีการจัดทําบัญชีบรรจุ กําลังและการแก้ไข  ให้ เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ส่วนราชการกําหนด 
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ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีการขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุกําลัง 
  ๑๓.๑ หลักเกณฑ์ 
   ๑๓.๑.๑ ในกรณีที่กําลังพลสํารองไปประกอบอาชีพ  หรือไปศึกษาหรือมี

เหตุจําเป็นที่ต้องย้ายไปในจังหวัดที่มิใช่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยกําลังพลสํารองที่ตนมีรายชื่ออยู่ในบัญชี
บรรจุกําลัง  โดยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  ซึ่งมีการแจ้งย้ายภูมิลําเนาไว้เป็นหลักฐานแล้ว  และไม่มีเจตนา 
ที่จะหลีกเลี่ยงการเข้ารับราชการทหาร   

   ๑๓.๑.๒ มีหนังสือยินยอมการขอเปล่ียนการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุ
กําลังจากหน่วยกําลังพลสํารองที่กําลังพลสํารองประสงค์จะย้ายไปสังกัด  และหน่วยกําลังพลสํารองเดิม 
ไม่ขัดข้อง 

  ๑๓.๒ วิธีการ 
   ๑๓.๒.๑ ให้กําลังพลสํารองที่ประสงค์จะย้ายการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุกําลัง  

นําหนังสือยินยอมจากหน่วยกําลังพลสํารองใหม่  ไปย่ืนความจํานงต่อหน่วยกําลังพลสํารองเดิม  ภายใน  
๑๕  วันนับจากวันที่ผู้บังคับหน่วยกําลังพลสํารองใหม่ลงชื่อในหนังสือยินยอมการขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อ 
ในบัญชีบรรจุกําลัง 

   ๑๓.๒.๒ ให้หน่วยกําลังพลสํารองเดิม  ดําเนินการส่งรายชื่อพร้อมประวัติ
กําลังพลสํารอง  ส่งให้หน่วยกําลังพลสํารองใหม่  ภายใน  ๓๐  วัน  นับจากวันที่กําลังพลสํารองได้ย่ืน
ความจํานงขอย้ายการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุกําลัง 

   ๑๓.๒.๓ ให้หน่วยกําลังพลสํารองใหม่บรรจุรายชื่อกําลังพลสํารองลงใน
บัญชีบรรจุกําลัง  โดยรายงานให้มณฑลทหารบกหรือหน่วยทหารที่สว่นราชการกําหนดทราบ  และให้กําลัง
พลสํารองที่ขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุกําลังไปรายงานตัวยังหน่วยกําลังพลสํารองใหม่  
ภายใน  ๗  วัน  นับจากวันที่กําลังพลสํารองได้รับหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุกําลัง
จากหน่วยกําลังพลสํารองใหม่ 

ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  การแก้ไขเลขประจําตัวประชาชน  
และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อของกําลังพลสํารอง 

  ๑๔.๑ หลักเกณฑ์ 
   ๑๔.๑.๑ กรณีกําลังพลสํารองได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  

หรือแก้ไขเลขประจําตัวประชาชนจากกระทรวงมหาดไทย  หรือได้รับอนุมัติให้แก้ไขข้อมูลรายละเอียด
บุคคลอื่น   

   ๑๔.๑.๒ กรณีกําลังพลสํารองมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ 
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  ๑๔.๒ วิธีการ 
   ๑๔.๒.๑ กรณีตามข้อ  ๑๔.๑.๑  ให้กําลังพลสํารองนําหลักฐานที่ราชการ

ออกให้ไปย่ืนต่อหน่วยกําลังพลสํารองที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยน
ชื่อตัวหรือชื่อสกุล  หรือแก้ไขเลขประจาํตัวประชาชน  หรือข้อมูลรายละเอียดบุคคลอื่น   

   ๑๔.๒.๒ กรณีตามข้อ  ๑๔.๑.๒  ให้กําลังพลสํารองที่ประสงค์ต้องการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ  ไปแจ้งยังหน่วยกําลังพลสํารองที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่  โดยใช้แบบ 
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อท้ายข้อบังคับนี้ 

   ๑๔.๒.๓ ให้หน่วยกําลังพลสํารองที่กําลังพลสํารองมีรายชื่อบรรจุอยู่ใน
บัญชีบรรจุกําลัง  ดําเนินการแก้ไขการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  การแก้ไขเลขประจําตัวประชาชน   
หรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อของกําลังพลสํารองให้ถูกต้องและทันสมัย 

ข้อ ๑๕ การใช้กําลังพลสํารอง  การใช้กําลังพลสํารองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
ของกระทรวงกลาโหมตามที่กฎหมายกําหนด  กระทําได้ใน  ๔  ลักษณะ  ดังนี้   

  ๑๕.๑ เสริมกําลัง  หมายถึง  การบรรจุกําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  ในบัญชีบรรจุ
กําลังให้กับหน่วยกําลังพลสํารองให้ครบตามอัตราเต็ม 

  ๑๕.๒ เพิ่มเติมกําลัง  หมายถึง  การบรรจุกําลังพลสํารองพร้อมใช้งานให้ครบ 
ตามอัตราเต็มให้กับหน่วยกําลังพลสํารองที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุทหารประจําการ  และทหารกองประจําการ
ในอัตราโครงหรือบางตําแหน่ง  เพื่อให้ได้หน่วยกําลังพลสํารองที่มีลักษณะแบบเดียวกันเพิ่มมากข้ึน 

  ๑๕.๓ ทดแทนกําลัง  หมายถึง  การบรรจุกําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  ให้กับหน่วย
กําลังพลสํารองทั้งในกรณีเป็นรายบุคคลหรือเป็นหน่วยกําลังทดแทน  เช่น  กองร้อยกําลังทดแทนกองพัน
กําลังทดแทน  หรือศูนย์ฝึกกําลังทดแทน 

  ๑๕.๔ ขยายกําลัง  หมายถึง  การบรรจุกําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  และกําลังพล
สํารองเตรียมพร้อม  ให้กับหน่วยทางบัญชีประเภทหน่วยกําลังพลสํารองที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ตามแผน
ป้องกันประเทศ 

หมวด  ๔ 
การผลิตกําลังพลสํารอง 

 
 

ข้อ ๑๖ การผลิตกําลังพลสํารอง  หมายถึง  กรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
ที่จะเป็นกําลังพลสํารอง 

ข้อ ๑๗ แหล่งที่มาของกําลังพลสํารอง  มีดังนี้ 
  ๑๗.๑ เป็นผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  

รวมถึงผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ  ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ากับ 
ผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  และสําเร็จการศึกษา   
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า   
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  ๑๗.๒ เป็นทหารประจําการที่ลาออกจากราชการทหาร  ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการทหาร   

  ๑๗.๓ เป็นทหารกองประจําการที่รับราชการครบกําหนดแล้วปลดเป็นกองหนุน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

  ๑๗.๔ เป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนประเภทที่  ๒  ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร 

  ๑๗.๕ เป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
ข้อ ๑๘ ให้ศูนย์การกําลังสํารอง  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  

หรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนด  ดําเนินการเพื่อให้ได้มาของบุคคลตามข้อ  ๑๗.๑ - ๑๗.๕  
ตามระเบียบหลักสูตรที่ส่วนราชการกําหนด 

หมวด  ๕ 
การฝึกศึกษากําลังพลสํารอง 

 
 

ข้อ ๑๙ การฝึกศึกษากําลังพลสํารอง  หมายถึง  การฝึกศึกษา  อบรม  ให้แก่กําลังพลสํารอง
พร้อมใช้งาน  กําลังพลสํารองเตรียมพร้อม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  ตามตําแหน่งหน้าที่ที่บรรจุ  
การปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ความรู้  ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ  รวมทั้ง  การให้การศึกษาแก่กําลังพลสํารอง
ตามแนวทางการรับราชการทหาร 

ข้อ ๒๐ การฝึกศึกษากําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน   
  ๒๐.๑ การฝึกศึกษากําลังพลสํารอง  เม่ือมีการเรียกกําลังพลสํารองเพื่อตรวจสอบ  

ให้มีการฝึกศึกษา  อบรม  ในเร่ืองที่กําลังพลสํารองควรทราบ  เป็นการกระตุ้นเตือนหรือเพิ่มพูนความรู้  
ความเข้าใจ  เพื่อให้กําลังพลสํารองตื่นตัวและม่ันใจว่าตนยังเป็นกําลังพลสํารองอยู่เสมอ  โดยมอบให้ 
หน่วยกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนด  ทําหน้าที่เป็นหน่วยฝึกกําลังพลสํารอง 

  ๒๐.๒ การฝึกศึกษากําลังพลสํารอง  เม่ือมีการเรียกกําลังพลสํารองเพื่อฝึกวิชาทหาร   
ให้มีการฝึกศึกษา  อบรม  ในเรื่องดังต่อไปนี้   

   ๒๐.๒.๑ การฝึกหรือทบทวนวิชาทหาร   รวมทั้ งการปฏิบัติหน้ าที่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  ในแต่ละตําแหน่ง  เป็นรายบุคคล   
หรือเป็นหน่วยให้มีความรู้  ความสามารถ  พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมอบให้
หน่วยกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนด  ทําหน้าที่เป็นหน่วยฝึกกําลังพลสํารอง 
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   ๒๐.๒.๒ การฝึกศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการทหาร   
ให้กําลังพลสํารองได้รับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการทหารและหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
เช่นเดียวกับทหารประจําการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารโดยอนุโลม  และปรับลดเวลา
การฝึกศึกษาเพื่อให้กําลังพลสํารองมีความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งที่บรรจุ  โดยมอบให้หน่วยทหาร
ตามที่ส่วนราชการกําหนด  ทําหน้าที่เป็นหน่วยฝึกศึกษากําลังพลสํารอง 

  ๒๐.๓ การฝึกศึกษากําลังพลสํารอง  เม่ือมีการเรียกกําลังพลสํารองเพื่อปฏิบัติราชการ  
ให้มีการฝึกศึกษา  อบรม  ในเรื่องดังต่อไปนี้   

   ๒๐.๓.๑ การฝึกปฏิบัติหน้าที่ รักษาความปลอดภัยที่ตั้ งหน่วยทหาร   
โดยมอบให้หน่วยกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนด  ทําหน้าที่เป็นหน่วยฝึก 
กําลังพลสํารอง 

   ๒๐.๓.๒ การฝึกปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ  
โดยมอบให้หน่วยกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนด  ทําหน้าที่เป็นหน่วยฝึก 
กําลังพลสํารอง   

   ๒๐.๓.๓ การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมอบให้หน่วยกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยทหาร
ตามที่ส่วนราชการกําหนดทําหน้าที่เป็นหน่วยฝึกกําลังพลสํารอง 

  ๒๐.๔ การฝึกศึกษากําลังพลสํารอง  เม่ือมีการเรียกกําลังพลสํารองเพื่อทดลอง 
ความพร่ังพร้อม  ให้มีการฝึกศึกษา  อบรม  ในเรื่องการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  ในการปฏิบัติการทางทหาร  
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์  หรือเม่ือมีการระดมพล  โดยมอบให้หน่วยกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยทหาร
ตามที่ส่วนราชการกําหนดทําหน้าที่เป็นหน่วยฝึกกําลังพลสํารอง 

ข้อ ๒๑ การฝึกศึกษากําลังพลสํารองเตรียมพร้อม  เป็นการเรียกกําลังพลสํารองเข้ารับ
ราชการทหาร  ในการระดมพล  เพื่อให้กําลังพลสํารองมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกําลัง
ประจําการได้อย่างมีประสิทธิภาพเม่ือมีการระดมพล  โดยมอบให้หน่วยกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยทหาร
ตามที่ส่วนราชการกําหนดทําหน้าที่เป็นหน่วยฝึกกําลังพลสํารอง 

หมวด  ๖ 
การควบคุมกําลังพลสํารอง 

 
 

ข้อ ๒๒ การควบคุมกําลังพลสํารอง  หมายถึง  การปฏิบัติเพื่อดํารงการติดต่อกับกําลังพลสํารอง
เพื่อให้ทราบสถานภาพต่าง ๆ  อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในงานด้านกิจการกําลังพลสํารอง 
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ข้อ ๒๓ การควบคุมกําลังพลสํารองทางบัญชี 
  ๒๓.๑ กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  ให้หน่วยกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยทหาร

ตามที่ส่วนราชการกําหนด  ดําเนินการควบคุมกําลังพลสํารองทางบัญชีตามแบบบัญชีบรรจุกําลัง   
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล  พ.ศ.  ๒๕๑๕  เป็นระยะเวลาคราวละ  ๖  ปี  
โดยอนุโลม 

  ๒๓.๒ กําลังพลสํารองเตรียมพร้อม  ให้มณฑลทหารบก  หรือหน่วยทหารตามที่
ส่วนราชการกําหนด  ดําเนินการควบคุมกําลังพลสํารองทางบัญชีตามแบบบัญชีบรรจุกําลัง  ที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล  พ.ศ.  ๒๕๑๕  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  ๖  ปี  โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๔ การควบคุมกําลังพลสํารองทางการปฏิบัติ 
  ๒๔.๑ กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  ให้หน่วยกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยทหาร

ตามที่ส่วนราชการกําหนด  ดําเนินการดังนี้ 
   ๒๔.๑.๑ ดํารงการติดต่อกับกําลังพลสํารองของตนเป็นประจําทุกเดือน

อย่างต่อเนื่องด้วยเคร่ืองมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ  และอาศัยประโยชน์จากการติดต่อ  เพื่อให้กําลังพลสํารอง
ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของกําลังพลสํารองที่มีต่อประเทศชาติ  ตลอดทั้งหาวิธีการที่จะให้กําลังพลสํารอง 
ได้ติดต่อกับหน่วยต้นสังกัดโดยต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 

   ๒๔.๑.๒ จัดชุด เจ้ าหน้ าที่พบปะ   และเ ย่ียมเ ยียนกําลั งพลสํ ารอง   
ที่มีรายชื่อบรรจุอยู่ในบัญชีบรรจุกําลัง  กําหนดแผนงานให้กําลังพลสํารองมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล  
และเชิญกําลังพลสํารองมาร่วมกิจกรรมของหน่วยในโอกาสต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและกําลังพลสํารองของหน่วยอย่างต่อเนื่องและแน่นแฟ้น  ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยต้นสังกัด 

  ๒๔.๒ กําลังพลสํารองเตรียมพร้อม  ให้มณฑลทหารบก  หรือหน่วยทหารตามที่
ส่วนราชการกําหนด  ดําเนินการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนรวมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  เพื่อให้กําลังพลสํารอง
เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างกําลังพลสํารองกับหน่วยต้นสังกัด  โดยอาศัยเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ  
เพื่อทราบสถานภาพและภูมิลําเนาที่แท้จริงของกําลังพลสํารองเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง   

หมวด  ๗ 
การเรียกกําลังพลสํารองหรือการระดมพล 

 
 

ข้อ ๒๕ การเรียกกําลังพลสํารองหรือการระดมพล  หมายถึง  กรรมวิธีในการเรียกกําลังพลสํารอง
เข้ารับราชการทหารตามความมุ่งหมายของการเรียกกําลังพลสํารอง  เพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวิชาทหาร  
เพื่อปฏิบัติราชการ  หรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อม  และการระดมพล 
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ข้อ ๒๖ การเรียกกําลังพลสํารองเพื่อตรวจสอบ  ให้กระทําในเวลาปกติ  ปีละไม่เกิน  ๑  วัน  
มีความมุ่งหมาย  ดังนี้ 

  ๒๖.๑ ทดสอบผลการเรียก  โดยให้กําลังพลสํารองซึ่งถูกเรียกเข้ามารายงานด้วยตนเอง  
ณ  ตําบล  วันและเวลาที่กําหนดให้  เพื่อตรวจสอบการเดินทาง  เพื่อให้เกิดความคุ้นชินต่อการเรียก   
และเพื่อทราบสถิติที่เรียกได้ 

  ๒๖.๒ ตรวจสอบบัญชีเป็นรายบุคคลเพื่อทราบว่า  ยังมีตัวจริงและหลักฐานถูกต้อง
หรือไม่ 

  ๒๖.๓ ทดสอบและตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกาย 
  ๒๖.๔ ตรวจร่างกาย 
  ๒๖.๕ อบรมและบรรยายเรื่องที่ควรทราบ  หรือชี้แจง   และทบทวนหน้าที่ 

ของกําลังพลสํารอง 
  ๒๖.๖ ซักซ้อมวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องในการเรียกกําลังพลสํารอง 

เข้ารับราชการทหาร 
ข้อ ๒๗ การเรียกกําลังพลสํารองเพื่อฝึกวิชาทหาร  ให้กระทําตั้งแต่ในเวลาปกติ  ปีละไม่เกิน  

๖๐  วัน  เว้นแต่  ผู้ที่เข้าเป็นกําลังพลสํารอง  ตามข้อ  ๙  ส่วนราชการอาจเรียกกําลังพลสํารองเพื่อฝึก 
วิชาทหารได้ตามความเหมาะสม  มีความมุ่งหมายดังนี้ 

  ๒๗.๑ ฝึกทบทวนวิชาทหาร  รวมถึงการฝึกศึกษากําลังพลสํารองตามแนวทาง 
การรับราชการทหาร 

  ๒๗.๒ ฝึก  ศึกษา  อบรมตามความชํานาญการทางทหาร  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

  ๒๗.๓ ซักซ้อมวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องในการเรียกกําลังพลสํารอง 
เข้ารับราชการทหาร 

ข้อ ๒๘ การเรียกกําลังพลสํารองเพื่อปฏิบัติราชการ  ให้กระทําเป็นการชั่วคราวและเท่าที่จําเป็น  
ตามที่ส่วนราชการกําหนด  มีความมุ่งหมายดังนี้ 

  ๒๘.๑ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยทหาร  
  ๒๘.๒ ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ   
  ๒๘.๓ ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  ๒๘.๔ ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นการปฏิบัติทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
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ข้อ ๒๙ การเรียกกําลังพลสํารองเพื่อทดลองความพร่ังพร้อม  ให้กระทําได้ตั้งแต่ในเวลาปกติ
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์  มีความมุ่งหมาย  ดังนี้ 

  ๒๙.๑ เพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  ในการปฏิบัติการทางทหาร  เพื่อเตรียมรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดในระยะอันใกล้  เม่ือมีการระดมพล 

  ๒๙.๒ ทดสอบแผนป้องกันประเทศ  หรือแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๒๙.๓ ฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ ๓๐ การระดมพล  ให้กระทําได้ในเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศ 

ใช้กฎอัยการศึก  หรือกรณีที่มีการรบหรือการสงคราม  จนถึงขั้นที่ต้องมีการระดมสรรพกําลังของชาติ   
มีความมุ่งหมาย  ดังนี้ 

  ๓๐.๑ ป้องกันประเทศตามแผนป้องกันประเทศ 
  ๓๐.๒ แก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติสาธารณะ 
  ๓๐.๓ ป้องกันหรือปราบปรามการจลาจล 
  ๓๐.๔ ขยายกําลังตามอัตราสงคราม 
  การระดมพล  กระทําได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
ข้อ ๓๑ ให้กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  มีหน้าที่เข้ารับราชการทหารตามข้อ  ๒๖ - ๓๐ 
ข้อ ๓๒ ให้กําลังพลสํารองเตรียมพร้อม  มีหน้าที่เข้ารับราชการทหารตามข้อ  ๓๐ 
ข้อ ๓๓ ผู้มีอํานาจสั่งการและลงชื่อในคําสั่งเรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหารตามข้อ  ๒๖ - ๒๙  

คือ  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๕.๑ - ๕.๓ 

หมวด  ๘ 
การจัดเตรียม  อํานวยการ  และดําเนินการในกิจการกําลังพลสํารอง 

 
 

ข้อ ๓๔ ให้กรมการสรรพกําลังกลาโหม  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จัดทําแผนแม่บท
การพัฒนากิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม  ห้วงระยะเวลา  ๕  ปี  เพื่อกําหนดเป็นนโยบาย
การพัฒนากิจการกําลังพลสํารองในระดับกระทรวงกลาโหม  ในการจัดเตรียม  อํานวยการ  ประสานงาน  
และดําเนินการในกิจการกําลังพลสํารองให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
ของกระทรวงกลาโหมในห้วงระยะเวลา  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์  สนับสนุนกิจการกําลังพลสํารอง  
รวมถึงดําเนินการรวบรวมแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกิจการกําลังพลสํารอง   
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  ในการสนับสนุนให้กับส่วนราชการ   



 หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๓๕ ให้กองบัญชาการกองทัพไทย  จัดทํานโยบายหรือแผนแม่บทการพัฒนากิจการ 
กําลังพลสํารองของกองทัพไทยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนากิจการกําลังพลสํารอง 
ของกระทรวงกลาโหม  และแผนนโยบายของหน่วยเหนือทุกระดับ  เพื่อกําหนดเป็นนโยบายการพัฒนากิจการ
กําลังพลสํารองของกองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ  ในการจัดเตรียม  อํานวยการ   
และดําเนินการในกิจการกําลังพลสํารองเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ข้อ ๓๖ ให้กองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ  จัดทําแผนแม่บทการพัฒนากิจการ
กําลังพลสํารองของส่วนราชการ  ห้วงระยะเวลา  ๕  ปี  ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนากิจการ
กําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม  เพื่อเป็นการจัดเตรียมกําลังพลสํารอง  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
การจัดเตรียมกําลัง  และแนวทางการใช้กําลังของเหล่าทัพ  ที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ 
ในแต่ละระดับ  และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมในห้วงระยะเวลา  รวมทั้ง  
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
กิจการกําลังพลสํารอง 

หมวด  ๙ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๓๗ แบบบัญชีเรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหารประเภทต่าง ๆ  ใช้แบบบัญชีเตรียมพล
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล  พ.ศ.  ๒๕๑๕  และที่กําหนดเพิ่มเติมโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๘ ให้ส่วนราชการ  มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  ได้ตามความจําเป็น  
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๙ บรรดา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  และหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกําหนด  ที่อ้างถึง
ในข้อบังคับนี้  ให้มีผลใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 



                        แบบขอเปลี่ยนแปลงสถานทีติ่ดต่อหรือข้อมูลอ่ืนของกําลังพลสํารอง 

เขียนที่......................................... 
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ....................... 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงสถานทีติ่ดต่อหรือข้อมูลอ่ืน 
เรียน  ................................................................... 
 ข้าพเจ้า (ยศ ช่ือ)...............................................................................................เป็นกําลังพลสํารอง 
สังกัด........................................................................................................รุ่นปี...................................................... 
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีบรรจุกําลังของข้าพเจ้า ดังน้ี       
 ๑. เปลี่ยนแปลง สถานที่ติดต่อ จากเดิม.......................................................................................... 
เป็น........................................................................................................................................................................   
 ๒. เปลี่ยนแปลง ช่ือตัว ช่ือสกุล จากเดิม......................................................................................... 
เป็น................................................................................. 
.......................................................................................   
 ๓. ข้อมูลอ่ืน.................................................................................................................................... 
เป็น........................................................................................................................................................................   
 ทั้งน้ี ได้แนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมน้ี 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
                                                     (ลงช่ือ)...........................................   
                                                             (                               )  ตัวบรรจง 
________________________________________________________________________________ 
สําหรบัเจ้าหนา้ที ่
        ได้รับคําขอและเอกสาร                                           อนุมัติให้มีการแก้ไขหรือแปลง 
ประกอบคําขอข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว                                  รายละเอียดบุคคล 
   ลงช่ือ.........................................                                         ลงช่ือ......................................... 
         (                              ) ตัวบรรจง                                   (                              ) ตัวบรรจง 
     .....................................................                                       ..................................................... 
 
  
 


