บทที่ ๑

ข้ อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่ าด้ วยการเตรียมพล
พ.ศ. ๒๕๑๕
--------------โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งข้อบังคับของทหารเกี่ยวกับการเตรี ยมพลให้เหมาะสม
ยิง่ ขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า "ข้ อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้ วย การเตรียมพล พ .ศ.
๒๕๑๕"
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อบังคับทหารบกว่าด้วยการเตรี ยมพล ๘๑ ซึ่ งให้ใช้ตามคาสั่ง
ชี้แจงของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๘๑ และข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้อบังคับทหารบกว่าด้วยการเตรี ยมพล ๘๑ (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๐๓
บรรดาความในข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งใด ในส่ วนที่ได้นามากาหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้ หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ความในข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
๓.๑ "ภูมิลาเนาทหาร" ได้แก่ทอ้ งที่อาเภอซึ่ งได้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหาร
กองเกินไว้ หรื อท้องที่อาเภอใหม่ ซึ่ งได้รับอนุญาตให้ยา้ ยมามีถิ่นที่อยูเ่ ป็ นหลักฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๓.๒ "ภูมิลาเนา " ได้แก่ถิ่นที่อยูอ่ นั เป็ นแหล่งสาคัญที่ต้ งั ทาการหาเลี้ยงชีพ
ประจาอยู่ เป็ นหลักฐานตามทะเบียนบ้านที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
๓.๓ "รุ่ นปี " หมายความว่า ปี พุทธศักราชที่ทหารกองประจาการ หรื อทหาร
กองเกิน ซึ่ งสาเร็ จการฝึ กวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการฝึ กวิชาทหารและได้ข้ ึน
ทะเบียนกองประจาการแล้ว ถูกปลดเป็ นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ เช่น คนซึ่ งถูกปลดใน
พุทธศักราช ๒๕๐๙ จะเป็ นวัน เดือน ใดก็ตาม ให้เรี ยกว่า "ทหารกองหนุนรุ่ นปี ๒๕๐๙"
๓.๔ "ชั้นปี " หมายความว่า ปี พุทธศักราชที่ชายผูน้ ้ นั มีอายุครบ ๑๘ ปี บริ บูรณ์

-๒เช่น คนเกิดในพุทธศักราช ๒๔๙๑ จะเป็ น วัน เดือนใดก็ตาม อายุครบ ๑๘ ปี บริ บูรณ์ ในพุทธศักราช
๒๕๐๙ ให้เรี ยกว่า "คนชั้นปี ๒๕๐๙"
๓.๕ "เงินรายเดือน" หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากงบประมาณรวมทั้ง
เงินเพิม่ ค่าวิชาและหรื อเงินเพิม่ การเลื่อนฐานะและหรื อเงินเพิม่ ค่าฝ่ าอันตรายและหรื อเงินเพิม่ พิเศษ
สาหรับการสู ้รบ แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ
๓.๖ "ส่ วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรื อทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเท่า หรื อสานักงานหรื อหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
๓.๗ "รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า
๓.๗.๑ องค์การของรัฐบาลหรื อหน่วยงานธุ รกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้าของ
๓.๗.๒ บริ ษทั จากัดหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการมีทุน
รวมอยูด่ ว้ ยเกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
๓.๗.๓ บริ ษทั จากัดหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการและ
หรื อรัฐวิสาหกิจ ตาม ๓.๗.๑ และหรื อ ๓.๗.๒ มีทุนรวมอยูด่ ว้ ยเกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
๓.๗.๔ บริ ษทั จากัดหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการและ
หรื อรัฐวิสาหกิจตาม ๓.๗.๓ และหรื อ ๓.๗.๑ และหรื อ ๓.๗.๒ มีทุนรวมอยูด่ ว้ ยเกินกว่าร้อยละห้า
สิ บ
๓.๗.๕ บริ ษทั จากัดหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการและ
หรื อรัฐวิสาหกิจตาม ๓.๗.๔ และหรื อ ๓.๗.๑ และหรื อ ๓.๗.๒ และหรื อ ๓.๗.๓ มีทุนรวมอยูด่ ว้ ยเกิน
กว่าร้อยละห้าสิ บ
๓.๘ "ทหารกองเกิน" หมายความว่า ผูม้ ีอายุต้ งั แต่สิบแปดปี บริ บูรณ์และยังไม่ถึง
สามสิ บปี บริ บูรณ์ ซึ่ งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๓.๙ "ทหารกองประจาการ " หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งขึ้นทะเบียนกองประจาการ
และได้รับราชการในกองประจาการ จนกว่าจะได้ปลดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓.๑๐ "ทหารประจาการ "
หมายความว่า ทหารซึ่ งรับราชการตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด ซึ่ งไม่ใช่ทหารกองประจาการ
๓.๑๑ "ทหารกองหนุน" หมายความว่า
๓.๑๑.๑ ทหารซึ่ งรับราชการในกองประจาการครบกาหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรื อทหารกองเกินซึ่ งสาเร็ จการฝึ กวิชาทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่ งเสริ มการฝึ กวิชาทหารและได้ข้ ึนทะเบียนกองประจาการแล้ว ปลดเป็ นทหารกองหนุน

-๓ประเภทที่ ๑ หรื อ
๓.๑๑ .๒ ทหารซึ่ งปลดจากกองเกิน หรื อทหารซึ่ งปลดจากกอง
ประจาการ โดยต้องจาขังหรื อจาคุกมีกาหนดวันที่จะต้องทัณฑ์หรื อต้องโทษรวมได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑
ปี หรื อกระทาความเสื่ อมเสี ยให้แก่ราชการทหาร แล้วถูกปลดเป็ นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๓.๑๒ "ทหารนอกประจาการ " หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรนายทหาร
ประทวน และพลทหาร ซึ่งถูกปลดจากประจาการหรื อกองประจาการ และนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน และพลทหาร ซึ่ งสาเร็ จการฝึ กวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการฝึ ก
วิชาทหาร และได้ข้ ึนทะเบียนกองประจาการแล้วถูกปลด

หมวด ๑
ประเภทการเตรียมพล
ข้อ ๔ การเตรี ยมพล แบ่งออกเป็ น ๔ ประเภท คือ
๔.๑ การเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ
๔.๒ การเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร
๔.๓ การเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
๔.๔ การระดมพล
ข้อ ๕ การเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ คือการเรี ยกบุคคลตามข้อ ๑๓
. เข้ารับการ
ตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชี และ ซักซ้อมระเบียบการ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดผลสมบูรณ์ในการที่จะ
ปฏิบตั ิการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อการเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรื อการระดมพล
ตามแผน
การเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบนี้ โดยธรรมดากระทาในยามปกติ
ข้อ ๖ การเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร คือการเรี ยกบุคคลตามข้อ ๑๙ เข้ารับการฝึ กหรื อ
ทบทวนวิชาทหาร เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหารนี้ โดยธรรมดากระทาในยามปกติ
ข้อ ๗ การเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม คือการเรี ยกบุคคลตามข้อ ๒๔ เข้ามา
ทดสอบแผนหรื อเตรี ยมรับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามแผนที่กาหนด

-๔ข้อ ๘ การระดม คือการเรี ยกบุคคลตามข้อ ๒๙ เข้าบรรจุหน่วยทหารในเมื่อ
ประเทศชาติอยูใ่ นสถานการณ์คบั ขัน เพื่อขยายกาลังตามอัตราสงคราม
ข้อ ๙ การเรี ยกพลตามข้อบังคับนี้ ผูม้ ีอานาจสั่งการเรี ยกพลผูใ้ ดประสงค์จะสั่งการ
เรี ยกพลให้รายงาน ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้นจนถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมเพื่อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมจะได้แจ้งให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยดาเนินการเรี ยก
ให้ ตามนัยแห่งกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยสั่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในรายละเอียดของการเรี ยกพลให้เป็ นไปตามความประสงค์ของทาง
ราชการทหาร

หมวด ๒
การเรียกพลเพือ่ ตรวจสอบ
ข้อ ๑๐ การเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ คือการเรี ยกบุคคลตามข้อ ๑๓ มีความมุ่ง
หมายสาคัญเพื่อ
๑๐.๑ ทดสอบผลการเรี ยก โดยให้ผถู้ ูกเรี ยกเข้ามารายงานตัวเอง ณ ตาบล วัน
และเวลาที่กาหนดให้ เพื่อตรวจสอบการเดินทาง เพื่อให้เกิดความเคยชินต่อการเรี ยกและเพื่อทราบ
สถิติที่เรี ยกได้
๑๐.๒ ตรวจสอบบัญชีเป็ นรายบุคคลเพื่อทราบว่า ยังมีตวั จริ งและหลักฐาน
ถูกต้องหรื อไม่
๑๐.๓ ทดสอบและตรวจสอบขนาดเครื่ องแต่งกาย เพื่อเตรี ยมไว้จ่ายได้ถูกต้อง
๑๐.๔ ตรวจร่ างกาย โดยให้แพทย์ตรวจว่า ผูใ้ ดมีร่างกายสมบูรณ์หรื อไม่
เพียงใด ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การเตรี ยมพล
๑๐.๕ อบรมและบรรยายเรื่ องที่ทหารควรทราบ เป็ นการกระตุน้ เตือนหรื อ
เพิ่มพูน ความรู ้ ความเข้าใจ เพื่อให้ทหารตื่นตัวและมัน่ ใจว่า ตนยังเป็ นทหารอยูเ่ สมอ
๑๐.๖ ชี้แจงและทบทวนหน้าที่ของทหาร
การเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบนี้ ก่อให้เกิดผลสมบูรณ์ในการที่จะปฏิบตั ิการเรี ยกพลเพื่อ
ฝึ กวิชาทหารหรื อการ เรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมหรื อการระดมพล

-๕ข้อ ๑๑ ภายใต้บงั คับแห่งข้อ ๙ ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบก หรื อผูบ้ งั คับการจังหวัด
ทหารบกที่ข้ ึนตรงต่อกองทัพภาค เป็ นผูม้ ีอานาจสั่งการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ และเป็ นผูว้ างแผนโดย
ตลอด
การเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบนี้มุ่งหมายให้กระทาทุกปี โดยจะกระทาพร้อมกัน ครั้ง
เดียวตลอดพื้นที่หรื อจะเรี ยกเฉพาะบางจังหวัดทหารบก หรื อบางจังหวัด หรื อบางอาเภอหมุนเวียน
กันไปก็กระทาได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และงบประมาณที่จะสนับสนุนได้
ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ คือ
๑๒.๑ เจ้าหน้าที่เตรี ยมการ เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบก หรื อผู้
บังคับการจังหวัดทหารบกที่ข้ ึนตรงต่อกองทัพภาค ที่จะวางแผนและเตรี ยมการโดยตลอด แต่ในบาง
โอกาสผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบกที่ข้ ึนตรงต่อมณฑลทหารบกอาจได้รับมอบหน้าที่ให้วางแผนและ
เตรี ยมการเฉพาะในเขตพื้นที่จงั หวัดทหารบกของตน
สาหรับกองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ หากจะทาการ
เรี ยกพลเพื่อตรวจสอบด้วย ก็ให้แจ้งความต้องการไปยังกองทัพบก เพื่อดาเนินการให้โดยระบุความ
ประสงค์ลงไปให้แน่ชดั เช่น ต้องการเรี ยกทหารรุ่ นปี หรื อชั้นปี ใด ในท้องที่จงั หวัดใด เมื่อใด
นอกจากนี้จะต้องทาความตกลงในรายละเอียดทางธุ รการต่าง ๆ ด้วย เช่นงบประมาณค่าใช้จ่ายจะให้
ดาเนินการอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรี ยมการดังกล่าวสามารถวางแผนและเตรี ยมการ ใน
รายละเอียดต่อไปได้
๑๒.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ เป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบกที่จะ
จัดตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเพื่อปฏิบตั ิการ โดยมีผอู ้ านวยการทัว่ ไป ๑ คน กับนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวนและพลทหาร เป็ นผูช้ ่วยเหลือตามสมควร ถ้าแยกปฏิบตั ิการพร้อมกันหลายสาย
ทุก ๆ สาย ต้องมีผอู้ านวยการประจาสาย ๑ คน กับมีนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ
พลทหาร เป็ นผูช้ ่วยเหลือตามสมควร
สาหรับกองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ ซึ่งต้องการเรี ยกพล
เพื่อตรวจสอบ จะได้ส่งนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนและพลทหารเข้าร่ วมกับเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการของกองทัพบกตามที่เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการร้องขอ เพื่อให้งานในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ
ดาเนินการไปตามความต้องการของตน
หากการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบในครั้งคราวนั้น ต้องเรี ยกนายทหารสัญญาบัตรนอก
ประจาการต่ากว่าชั้นนายพลด้วย ก็ให้กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศดาเนินการเรี ยกนายทหารเหล่านี้
เอง ส่ วนนายทหารนอกประจาการชั้นจอมพลและนายพล ให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ดาเนินการให้การดาเนินกรรมวิธีต่อนายทหารสัญญาบัตรทั้งหมดดังกล่าวให้แต่ละส่ วนราชการ

-๖พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่ งอาจแยกกระทา ณ หน่วยต้นสังกัด หรื อ ณ บริ เวณที่จงั หวัด
ทหารบกทาการเรี ยกพลกาหนดก็ได้ หากกระทาแยก ณ หน่วยต้นสังกัดให้ผบู ้ งั คับหน่วยที่เรี ยกจัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการดังกล่าวข้างต้น และเจ้าหน้าที่รับคนตาม ข้อ ๑๒
.๓ โดยอนุโลมตามความ
เหมาะสมและจาเป็ น
๑๒.๓ เจ้าหน้าที่รับคน เป็ นเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับทหารของกองบัญชาการ
ทหารสู งสุ ด กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ ซึ่ งส่ งมาติดต่อขอรับตัวทหารที่ถูกเรี ยกจาก
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการภายหลังการดาเนินกรรมวิธี เกี่ยวกับการเรี ยกเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อนาไป
ดาเนินการตามความมุ่งหมายแห่งการเรี ยกในครั้งนั้น ๆ ของแต่ละกองทัพต่อไป
ข้อ ๑๓ ผูม้ ีหน้าที่เข้ารับการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบได้แก่
๑๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๑๓.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
๑๓.๓ นายทหารประทวน และพลทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑
๑๓.๔ พลทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒ ซึ่งเคยเข้ารับราชการกองประจาการ
๑๓.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งเคยเข้ารับการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร
แล้ว
๑๓.๖ ทหารกองเกินซึ่ งเคยเข้ารับการเรี ยกพล เพื่อฝึ กวิชาทหารแล้ว
ในบางท้องที่ ที่มีผมู้ ีหน้าที่เข้ารับการเรี ยกพล เพื่อตรวจสอบเป็ นจานวนมาก บุคคล
เหล่านี้อาจถูกเรี ยกแต่เฉพาะบางประเภท หรื อ บางชั้นก็ได้
ข้อ ๑๔ การเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ กระทาโดยวิธีประกาศให้ผซู้ ่ ึงทางราชการ
ทหารต้องการเรี ยกมารายงานตนเองต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ณ สถานที่หรื อตาบลหนึ่ง ตามภูมิลาเนา
ทหารในวันเวลาที่กาหนด เพื่อให้ผถู ้ ูกเรี ยกได้รับการตรวจสอบ ให้แล้วเสร็ จในวันเดียว สาหรับใน
บางท้องที่ซ่ ึ งเกรงว่าจะใช้วธิ ี การประกาศไม่ได้ผล ก็ให้ใช้วธิ ี ออกหมายเรี ยก
เมื่อมีผถู ้ ูกเรี ยกเข้ารับการตรวจสอบซึ่ งไปทามาหาเลี้ยงชีพอยูใ่ นท้องที่อาเภออื่น
ชัว่ คราว ถ้าไม่สามารถจะไปรายงานตนตามที่ถูกเรี ยกดังกล่าว ได้มาชี้แจงต่อนายอาเภอท้องที่ที่ไป
อยูช่ วั่ คราวนั้นก่อนถึงกาหนดวันเรี ยก และสอบสวนเห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็อนุญาตให้ได้รับการ
ผ่อนผันได้ แล้วแจ้งไปยังนายอาเภอท้องที่ที่เรี ยกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการชี้แจง
ในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ ต้องจัดเตรี ยมการเรื่ องอาหารที่จะจัดเลี้ยงหรื อให้ผถู ้ ูก
เรี ยกซื้ อรับประทาน น้ าดื่ม น้ าใช้ ส้วม การป้ องกันการเจ็บไข้ และอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ตลอดจนสิ่ งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ ไว้ให้พร้อม อย่าให้เป็ นการยากลาบากแก่ผเู ้ ข้ารับการตรวจสอบได้
ข้อ ๑๕ การปฏิบตั ิในการตรวจสอบนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินกรรมวิธีในการ

-๗ตรวจสอบครบถ้วนตามความมุ่งหมายในข้อ ๑๐ แล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๖๔.๑

หมวด ๓
การเรียกพลเพือ่ ฝึ กวิชาทหาร
ข้อ ๑๖ การเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร คือการเรี ยกบุคคลตามข้อ ๑๙ เข้ารับการฝึ กหรื อ ทบทวน
วิชาทหาร เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหารนี้โดยธรรมดากระทาในยามปกติและให้กระทาโดยแยกฝึ ก
ตามหน่วยทหาร หรื อจะให้หน่วยหนึ่งหน่วยใดทาการฝึ กเป็ นส่ วนรวมก็ได้ ทั้งนี้ มุ่งหมายให้กระทาทุก ๆ ปี และ
ควรเรี ยกผูซ้ ่ ึ งถูกปลดจากประจาการหรื อออกจากประจาการไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
ข้อ ๑๗ ภายใต้บงั คับแห่งข้อ ๙ ผูบ้ ญั ชาการทหารบก เป็ นผูม้ ีอานาจสั่งการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชา
ทหาร และเป็ นผูว้ างแผนโดยตลอด
สาหรับกองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศหากจะกระทาการ
เรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหารก็ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๒
ข้อ ๑๘ ผูบ้ ญั ชาการทหารบก จัดตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเพื่อปฏิบตั ิการเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้
สาหรับการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๒
สาหรับกองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศหากจะกระทาการ
เรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหารให้ดาเนินการเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้สาหรับการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๒
เมื่อผูถ้ ูกเรี ยกมารายงานตัวแล้ว การปฏิบตั ิข้ นั ต้นต้องมีการตรวจสอบตามความมุ่งหมาย
สาคัญเช่นเดียวกับที่ได้กาหนดไว้สาหรับการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๐ แล้ว จึงส่ งตัวเข้าหน่วยรับทหาร และ
เมื่อการฝึ กเสร็ จสิ้ นแล้วให้ดาเนินการตามข้อ ๖๔.๒
ข้อ ๑๙ ผูม้ ีหน้าที่เข้ารับการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหารได้แก่
๑๙.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๑๙.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
๑๙.๓ นายทหารประทวนกองหนุน
๑๙.๔ พลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๑๙.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๑๙.๕ ทหารกองเกิน

-๘จานวนกาลังพลที่จะเข้ารับการฝึ กครั้งคราวหนึ่งจะมีมากน้อยเท่าใดและบุคคลประเภทใด
จะถูกเรี ยกบ้าง ย่อมขึ้นอยูก่ บั ความมุ่งหมายและขีดความสามารถในการฝึ ก
ข้อ ๒๐ การเรี ยกบุคคลตามข้อ ๑๙ เข้ารับการฝึ กวิชาทหาร จะทาการเรี ยกโดยวิธีประกาศนัด
หมายให้ผถู ้ ูกเรี ยกมารายงานตนเองตาม วัน เวลา และสถานที่ ซึ่ งกาหนดให้แล้วส่ งตัวเข้ารับการฝึ กวิชาทหารตาม
แผนซึ่ งเตรี ยมไว้ สาหรับในบางท้องที่ซ่ ึ งเกรงว่าจะใช้วธิ ี ประกาศไม่ได้ผล ก็ให้ใช้วธิ ี ออกหมายเรี ยก
เมื่อมีผถู ้ ูกเรี ยกเข้ารับการฝึ กวิชาทหารไปทามาหาเลี้ยงชีพอยูใ่ นท้องที่อาเภออื่นชัว่ คราว
ได้ทราบประกาศเรี ยกพลหรื อได้รับหมายเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหารของอาเภอที่เป็ นภูมิลาเนาทหาร ณ อาเภอท้องที่
ที่ไปอยูช่ วั่ คราว และไม่สามารถจะไปรายงานตนตามที่ถูกเรี ยกได้ เพราะไม่มีค่าพาหนะหรื อจะไปไม่ทนั ได้มา
ชี้แจงต่อนายอาเภอ เมื่อนายอาเภอสอบสวนได้ความจริ งแล้ว ก็ให้ส่งผูน้ ้ นั ไปเข้ารับการฝึ กวิชาทหารยังหน่วยที่
เรี ยกเข้ารับการฝึ กวิชาทหารหรื อถ้าไม่สามารถ ก็ให้ส่งไปยังหน่วยทหารที่ใกล้เคียง หรื อจังหวัดทหารบกที่มีการ
เรี ยกเฉพาะการเรี ยกและรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่ งยังไม่เคยเข้ารับการเรี ยกพลเพื่อฝึ ก
วิชาทหาร ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ โดยอนุโลม

หมวด ๔
การเรียกพลเพือ่ ทดลองความพรั่งพร้ อม
ข้อ ๒๑ การเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม คือการเรี ยกบุคคลตามข้อ ๒๔ ตามบัญชีบรรจุ
กาลังเข้าประจาหน่วยแล้วทาการฝึ กเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อทดสอบแผนหรื อเตรี ยมรับสถานการณ์
ข้อ ๒๒ ภายใต้บงั คับแห่งข้อ ๙ ผูบ้ ญั ชาการทหารบกเป็ นผูม้ ีอานาจสั่งการเรี ยกพล เพื่อทดลอง
ความพรั่งพร้อมและเป็ นผูว้ างแผนโดยตลอด
สาหรับกองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ หากจะทาการเรี ยกพล
เพื่อทดลองความพรั่งพร้อมก็ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการเรี ยกพล เพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๒
ข้อ ๒๓ ผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบก จัดตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเพื่อปฏิบตั ิการเช่นเดียวกับที่
กาหนดไว้สาหรับการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๒
สาหรับกองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ หากจะทาการเรี ยก
พลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมก็ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้สาหรับการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ
๑๒

-๙เมื่อผูถ้ ูกเรี ยกมารายงานตัวแล้ว การปฏิบตั ิข้ นั ต้นต้องมีการตรวจสอบตามความมุ่ง
หมายสาคัญเช่นเดียวกับที่ได้กาหนดไว้สาหรับการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบในข้อ ๑๐ แล้วจึงส่ งตัวเข้าหน่วยรับ
ทหารและเมื่อการทดลองความพรั่งพร้อมเสร็ จสิ้ นแล้วให้ดาเนินการตามข้อ ๖๔.๒
ข้อ ๒๔ ผูม้ ีหน้าที่เข้ารับการเรี ยกพลเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมได้แก่
๒๔.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๒๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
๒๔.๓ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
๒๔.๔ นายทหารประทวนกองหนุนและพลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๒๔.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งเคยเข้ารับการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหารแล้ว
๒๔.๖ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่ งไม่เคยเข้ารับการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร
๒๔.๗ ทหารกองเกินซึ่ งเคยเข้ารับการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหารแล้ว
๒๔.๘ ทหารกองเกินซึ่ งยังไม่เคยเข้ารับการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร
การเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมครั้งคราวหนึ่ง ผูม้ ีหน้าที่เข้ารับการเรี ยกพล
เพื่อทดลองความพรั่งพร้อมอาจถูกเรี ยกเฉพาะผูซ้ ่ ึ งได้รับการรบรรจุไว้ในบัญชีบรรจุกาลังตามแผน และจะเรี ยก
เข้ามาเต็มตามแผนหรื อจะเรี ยกเข้ามาเฉพาะบางส่ วน แล้วแต่ความประสงค์ของทางราชการทหาร
ข้อ ๒๕ การเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม จะเรี ยกโดยวิธีประกาศให้ผถู ้ ูกเรี ยกรายงาน
ตน ณ หน่วยทหารที่เรี ยกเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม หรื อจังหวัดทหารบกที่ผนู ้ ้ นั สังกัด หรื อสถานที่ที่
กาหนด
สาหรับบางเหตุการณ์และบางท้องที่ซ่ ึ งเกรงว่าจะใช้วธิ ี ประกาศไม่ได้ผล ก็ให้ใช้วธิ ี ออก
หมายเรี ยก
เมื่อมีผถู ้ ูกเรี ยกเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมไปทามาหาเลี้ยงชีพอยูใ่ นท้องที่อาเภออื่นชัว่ คราว ได้
ทราบประกาศเรี ยกพลหรื อได้รับหมายเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมของอาเภอที่เป็ นภูมิลาเนาทหาร ณ
อาเภอท้องที่ที่ไปอยูช่ วั่ คราวและไม่สามารถจะไปรายงานตนตามที่ถูกเรี ยกได้ เพราะไม่มีค่าพาหนะหรื อจะไป
ไม่ทนั ได้มาชี้แจงต่อนายอาเภอ เมื่อนายอาเภอสอบสวนได้ความจริ งแล้ว ก็ให้ส่งผูน้ ้ นั เข้ารับการทดลองความ
พรั่งพร้อมยังหน่วยที่เรี ยกเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม หรื อถ้าไม่สามารถ ก็ให้ส่งไปยังหน่วยทหารที่
ใกล้เคียง หรื อจังหวัดทหารบกที่มีการเรี ยก

- ๑๐ -

หมวด ๕
การระดมพล
ข้อ ๒๖ การระดมพล คือการเรี ยกบุคคลตามข้อ ๒๙ เข้าบรรจุหน่วยในเมื่อ
ประเทศชาติอยูใ่ นสถานการณ์คบั ขัน เพื่อเตรี ยมป้ องกันหรื อเพื่อปราบปรามจลาจล หรื อเพื่อขยาย
กาลังตามอัตราสงคราม
ข้อ ๒๗ การระดมพล จะกระทาเมื่อมีพระบรมราชโองการให้ตราเป็ นพระราช
กฤษฎีกา
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการระดมพลแล้ว รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
จะได้สั่งดาเนินการต่อไป
ข้อ ๒๘ การดาเนินการระดมพล ให้กระทาโดยวิธีการทานองเดียวกับการเรี ยกพล
เพื่อทดลองความพรั่งพร้อมใน ข้อ ๒๕ โดยอนุโลม
สาหรับผูท้ ี่ถูกเรี ยกพลไว้แล้วก่อนมีการระดมพลและยังมิได้ปล่อยตัวกลับเมื่อได้มี
การระดมพลก็ให้ถือว่าบุคคลเหล่านี้ถูกเรี ยกระดมพล และไม่จาต้องดาเนินการระดมพลตามวรรค
ก่อน
ข้อ ๒๙ ผูม้ ีหน้าที่เข้ารับการระดมพล ได้แก่
๒๙.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๒๙.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
๒๙.๓ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
๒๙.๔ นายทหารประทวนกองหนุน และพลทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๒๙.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๒๙.๖ ทหารกองเกิน
การเรี ยกระดมพลครั้งคราวหนึ่ง ผูม้ ีหน้าที่เข้ารับการระดมพลอาจถูกเรี ยกเฉพาะ
บุคคลบางประเภท บางชั้นกองหนุน บางรุ่ นปี หรื อบางชั้นปี ก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของทาง
ราชการทหาร

- ๑๑ -

หมวด ๖
การเตรียมการเรียกบุคคลเพือ่ การเตรียมพล
ข้อ ๓๐ การเตรี ยมการการเรี ยกบุคคลเพื่อการเตรี ยมพลจะต้องเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
๓๐.๑ บัญชีบรรจุกาลัง
๓๐.๒ บัญชีเรี ยกพล
๓๐.๓ ประกาศ หรื อหมาย หรื อคาสั่งการเรี ยกพล
๓๐.๔ คาชี้แจงสาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่
๓๐.๕ บัตรโดยสารยานพาหนะ
๓๐.๖ แผนการรับทหารเข้าประจาหน่วย
ข้อ ๓๑ บัญชีบรรจุกาลัง (ตพ.๕) เป็ นบัญชีแสดงรายชื่อ และตาแหน่งหน้าที่ตาม
อัตราการจัดหน่วย
๓๑ .๑ บัญชีบรรจุกาลัง จัดทาขึ้นสาหรับหน่วยตามแผนการใช้กาลัง
ตามปกติประกอบด้วยหน่วยกาลังรบหลัก หน่วยสนับสนุน และหน่วยประจาถิ่น โดยเป็ นหน้าที่ของ
กองทัพบก กองทัพเรื อ และกองทัพอากาศ จะต้องกาหนดบัญชีหน่วยทหารขึ้นแล้วแจ้งให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อร่ วมดาเนินการทาบัญชีบรรจุกาลังต่อไป
๓๑.๒ บัญชีบรรจุกาลัง ให้จดั ทาตามอัตราเต็มและแยกบัญชีบรรจุกาลังของ
แต่ละหน่วยทหารออกเป็ น ๓ ประเภท คือ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนและพล
ทหาร สาหรับนายทหารประทวนกองประจาการให้รวมไว้ในบัญชีบรรจุกาลังพลทหาร โดยมีจานวน
ชุดและเก็บรักษาไว้ ณ ที่ต่าง ๆ ดังนี้
๓๑.๒.๑ บัญชีบรรจุกาลังนายทหารสัญญาบัตร
กองทัพบก ให้แยกส่ งไปเก็บไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัดกองพล
กองทัพภาค หรื อมณฑลทหารบก ที่ข้ ึนตรงต่อกองทัพบก เหล่าหรื อสายวิทยาการเกี่ยวข้องและกรม
ฝ่ ายเสนาธิ การ ของกองทัพบกที่เกี่ยวข้องหน่วยละ ๑ ชุด
กองทัพเรื อ ให้แยกส่ งไปเก็บไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัดเหล่าหรื อ
สายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และกรมฝ่ ายเสนาธิ การของกองทัพเรื อที่เกี่ยวข้องหน่วยละ ๑ ชุด
กองทัพอากาศ ให้แยกส่ งไปเก็บไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัด เหล่า
หรื อสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และกรมฝ่ ายเสนาธิ การกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องหน่วยละ ๑ ชุด
๓๑.๒.๒ บัญชีบรรจุกาลังนายทหารประทวน

- ๑๒ กองทัพบก ให้แยกส่ งไปเก็บรักษาไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัดกอง
พล กองทัพภาค หรื อมณฑลทหารบกที่ข้ ึนตรงต่อกองทัพบก หน่วยละ ๑ ชุด
กองทัพเรื อ ให้แยกส่ งไปเก็บรักษาไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัดเหล่า
หรื อสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และกรมฝ่ ายเสนาธิ การของกองทัพเรื อที่เกี่ยวข้องหน่วยละ ๑ ชุด
กองทัพอากาศ ให้แยกส่ งไปเก็บรักษาไว้ ณ หน่วยทหารต้นสังกัด
เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และกรมฝ่ ายเสนาธิ การของกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องหน่วยละ ๑ ชุด
๓๑.๒.๓ บัญชีบรรจุกาลังพลทหาร
กองทัพบก กองทัพเรื อ และกองทัพอากาศ ให้แยกส่ งไปเก็บรักษาไว้ ณ
หน่วยทหารต้นสังกัดจังหวัดทหารบกซึ่ งหน่วยทหารนั้นตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ หน่วยละ ๑ ชุด
๓๑.๓ การบรรจุกาลัง
กองทัพบก ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก หรื อกองทัพภาค หรื อ
มณฑลทหารบกที่ข้ ึนตรงต่อกองทัพบกรับผิดชอบการดาเนินการ โดยปฏิบตั ิน้ ี
๓๑.๓.๑ บรรจุกาลังประจาการลงในบัญชีบรรจุกาลังของแต่ละ
หน่วยทหารให้มากที่สุดตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
๓๑.๓.๑.๑ หน่วยกาลังรบหลักบรรจุให้ใกล้เคียง หรื อเต็มอัตราเต็ม
๓๑.๓.๑.๒ หน่วยสนับสนุนบรรจุให้ใกล้เคียงหรื อเต็มอัตราลด
๓๑.๓.๑.๓ หน่วยประจาถิ่นบรรจุให้ใกล้เคียงหรื อเต็มอัตราโครง
๓๑.๓.๒ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๓๑ .๓.๑ แล้ว ถ้ากาลังยังไม่เต็มตาม
อัตราให้ส่งบัญชีบรรจุกาลังให้จงั หวัดทหารบกทาการบรรจุกาลังกองหนุนและกาลังประเภทอื่นเพิ่มเติมให้
โดยมีหลักเกณฑ์การบรรจุ คือ
๓๑ .๓.๒.๑ บรรจุจากกาลังที่ออกจากประจาการ หรื อจาก
ประจาการครั้งหลังสุ ดเป็ นลาดับแรก แล้วจึงพิจารณาบรรจุกาลังที่เห็นว่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีเป็ นลาดับต่อ ๆ
ไป
๓๑ .๓.๒.๒ บรรจุให้กบั หน่วยทหารในข้อ ๓๑
.๓.๑ ตามลาดับ
๓๑.๓.๑.๑, ๓๑.๓.๑.๒ และ ๓๑.๓.๑.๓
สาหรับกองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ การบรรจุกาลัง
นายทหารประทวนและพลทหารให้ปฏิบตั ิตามที่กล่าวมาแล้วนี้โดยอนุโลม ส่ วนการบรรจุกาลัง
นายทหารสัญญาบัตรให้กรมฝ่ ายเสนาธิการของกองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศเป็ นผูด้ าเนินการเอง

- ๑๔ ๓๑.๓.๓ รายละเอียดในการปฏิบตั ินอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้
กองทัพบก กองทัพเรื อ และกองทัพอากาศกาหนดขึ้นได้ตามความจาเป็ นและประสานการปฏิบตั ิ
เพื่อให้มีความรวดเร็ วและสะดวกต่อการดาเนินการ รวมทั้งแก้ไขการบรรจุกาลังให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
๓๑.๔ เมื่อจังหวัดทหารบกได้ทาการบรรจุกาลังกองหนุนและกาลังประเภท
อื่นเพิ่มเติมตามข้อ ๓๑.๓.๒ แล้วให้จงั หวัดทหารบกคัดสาเนาบัญชีบรรจุกาลัง เฉพาะที่ได้บรรจุให้ไว้
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลฐานในการแก้ไขการบรรจุกาลังกองหนุนและกาลังประเภทอื่น และทาแผนการเรี ยก
พลเตรี ยมไว้ต่อไป
๓๑.๕ การทาบัญชีบรรจุกาลังของกองบัญชาการทหารสู งสุ ด ให้ปฏิบตั ิตามที่
กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยอนุโลม
ข้อ ๓๒ บัญชีเรี ยกพล (ตพ.๘) เป็ นบัญชีรายชื่อผูซ้ ่ ึงจะถูกเรี ยกพล
๓๒.๑ บัญชีเรี ยกพล เป็ นบัญชีที่จดั ทาต่อจากการทาบัญชีบรรจุกาลัง คือ เมื่อ
จังหวัดทหารบกได้ทาการบรรจุกาลังทหารตามข้อ ๓๑ .๓.๒ ลงในบัญชีบรรจุกาลังของหน่วยทหาร
ต่าง ๆ แล้วให้จงั หวัดทหารบกคัดเฉพาะรายชื่อผูถ้ ูกเรี ยกลงในบัญชีเรี ยกพล แยกเป็ นตาบลตาม
ภูมิลาเนาทหาร บัญชีละตาบล ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเรี ยก
๓๒.๒ บัญชีเรี ยกพลที่แยกเป็ นตาบลตามภูมิลาเนาทหารนี้ ให้จดั ทาเตรี ยมไว้ ๓
ชุด สาหรับเก็บไว้ที่จงั หวัดทหารบก ๑ ชุด ส่ งให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด ๒ ชุด เมื่อมีการเรี ยกพล เพื่อเป็ น
หลักฐานของจังหวัด ๑ ชุด และเพื่อส่ งให้กานันสาหรับให้ผซู ้ ่ ึ งถูกเรี ยกลงชื่อรับทราบประกาศเรี ยกพล
และหรื อรับหมายเรี ยกพลและรับบัตรโดยสารยานพาหนะ ๑ ชุด
๓๒.๓ รายชื่อผูถ้ ูกเรี ยกตามบัญชีเรี ยกพล จะต้องถูกต้องตรงตามรายชื่อซึ่ง
ปรากฏอยูใ่ นบัญชีบรรจุกาลังตลอดเวลา ถ้าคลาดเคลื่อนต้องจัดการแก้ไขทันที
ข้อ ๓๓ ประกาศเรี ยกพล และหมายเรี ยกพล
๓๓.๑ ประกาศเรี ยกพล (ตพ.๙) เป็ นเอกสารที่นายอาเภอเป็ นผูอ้ อกประกาศ
ให้บรรดาทหารกองหนุนและหรื อทหารกองเกินที่ถูกเรี ยกทราบการเรี ยก ตลอดจนทราบ วัน เวลา
และสถานที่กาหนดให้ไปรายงานตัว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็ นผูจ้ ดั ทาและส่ งมอบแก่ผวู ้ า่ ราชการ
จังหวัด
๓๓.๒ หมายเรี ยกพล (ตพ.๑๓) เป็ นเอกสารที่นายอาเภอมีถึงผูถ้ ูกเรี ยกเป็ น
รายบุคคล ให้ทราบการเรี ยกตลอดจนทราบ วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดให้ไปรายงานตัว ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็ นผูจ้ ดั ทาและส่ งมอบแก่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
๓๓.๓ การกาหนดว่าท้องที่ใดหรื อบุคคลใด หรื อเหตุการณ์ใดจะใช้ประกาศเรี ยก
พลหรื อหมายเรี ยกพลนั้น ย่อมอยูใ่ นดุลยพินิจของผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบกเป็ นผูก้ าหนด แต่อย่าง

- ๑๕ ใดก็ดีถา้ มีเวลาเตรี ยมการนานพอ ควรใช้หมายเรี ยกพล เพราะหวังผลได้แน่นอนกว่าการประกาศเรี ยก
พล
ข้อ ๓๔ คาสั่งเรี ยกพล (ตพ.๑๗) เป็ นเอกสารที่ผบู้ งั คับการจังหวัดทหารบกผู้
บัญชาการทหารเรื อ หรื อผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ เป็ นผูส้ งั่ นายทหารกองหนุน นายทหารนอก
ราชการ และนายนอกกอง ตั้งแต่ พันเอก นาวาเอก และนาวาอากาศเอก ลงมา ที่ถูกเรี ยกเป็ นรายบุคคล
ให้ทราบการเรี ยกตลอดจนทราบ วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดให้ไปรายงานตัว
คาสั่งเรี ยกพลสาหรับนายทหารชั้นจอมพลและนายพล ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็ นผู ้
สั่ง
ข้อ ๓๕ คาสัง่ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ เป็ นเอกสารของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
และนายอาเภอที่กาหนด ชี้แจงและแนะนาวิธีปฏิบตั ิในการเรี ยกพล ได้แก่
๓๕.๑ คาสั่งถึงนายอาเภอในการประกาศเรี ยกพล (ตพ.๑๐)
๓๕.๒ คาสั่งถึงกานันในการประกาศเรี ยกพล (ตพ.๑๑)
๓๕.๓ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรี ในการประกาศเรี ยกพล (ตพ.๑๒)
๓๕.๔ คาสัง่ ถึงนายอาเภอในการออกหมายเรี ยกพล (ตพ.๑๔)
๓๕.๕ คาสั่งถึงกานันในการออกหมายเรี ยกพล (ตพ.๑๕)
๓๕.๖ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรี ในการออกหมายเรี ยกพล (ตพ.๑๖)
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็ นผูจ้ ดั ทาและส่ งมอบแก่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
ข้อ ๓๖ บัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘) เป็ นบัตรที่ทางราชการทหารกาหนดขึ้น
เพื่อจ่ายให้ทหารกองหนุนและหรื อทหารกองเกินใช้โดยสารยานพาหนะของเอกชนในการเดินทางเข้า
มารายงานตัวโดยทางราชการทหารจะชดใช้เงินค่าโดยสารให้
อนึ่ง บัตรโดยสารยานพาหนะนี้จ่ายให้นายทหารนอกประจาการด้วยเช่นเดียวกัน
ส่ วนการโดยสารยานพาหนะของรัฐวิสาหกิจให้ใช้คาสั่งเรี ยกพล หมายเรี ยกพล
สมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสื อสาคัญ (แบบ สด.๘) หรื อใบสาคัญ (แบบ สด.
๙) แสดงขอยกเว้นค่าโดยสารได้
ข้อ ๓๗ แผนการรับทหารเข้าประจาหน่วย เป็ นกาหนดการของจังหวัดทหารบก
เพื่อให้สามารถรับทหารที่เข้ามารายงานตัว ตลอดจนการดาเนินกรรมวิธีต่าง ๆ จนกระทัง่ ส่ งตัวทหาร
เข้าประจาหน่วยได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและรวดเร็ ว
สาหรับกองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ ให้กรมฝ่ ายเสนาธิ
การ และหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องประสานกับจังหวัดทหารบก
ข้อ ๓๘ เอกสาร หลักฐานการเตรี ยมพลตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๓๒ ถึงข้อ ๓๖ เมื่อได้

- ๑๕ จัดทาขึ้นแล้วจะต้องจัดทาเป็ นชุด ๆ ชุดละตาบล แล้วแยกเก็บรักษาไว้เป็ นอาเภอ จังหวัด เพื่อให้
สามารถส่ งให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดได้ทนั ที เมื่อได้รับคาสั่งเอกสารที่ใช้ในการเตรี ยมพลนี้ เมื่อจัดเตรี ยม
ไว้แล้วมิใช่จะสาเร็ จเสร็ จสิ้ นและให้ได้ตลอดไป จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เอกสารทั้งหมดตรง
กับข้อเท็จจริ งอยูต่ ลอดเวลาจะเพิกเฉยละเลยไม่ได้เป็ นอันขาด
ข้อ ๓๙ เมื่อได้วางแผนเรี ยกพลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับการจังหวัด
ทหารบก จะต้องติดต่อนัดหมายและซักซ้อมทาความเข้าใจกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ทราบความมุ่ง
หมายของทางราชการทหารที่จะให้ปฏิบตั ิในเมื่อจะมีการเรี ยกพลโดยแน่ชดั
ข้อ ๔๐ เมื่อสถานการณ์ช้ ีชดั ว่าประเทศชาติจาเป็ นจะต้องใช้กาลังทหารนอก
ประจาการก็ให้ติดต่อกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพื่อแจ้งผูม้ ีหน้าที่เข้ารับการเรี ยกพลเตรี ยมตัวพร้อมอยู่ ณ
ภูมิลาเนาหรื อถ้าจาเป็ นจะต้องไปจากภูมิลาเนา ก็ให้ติดตามตัวได้สะดวก เพื่อให้สามารถเรี ยกตัวได้
รวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์

หมวด ๗
วิธีเรียกบุคคลเพือ่ การเตรียมพล
ข้อ ๔๑ วิธีเรี ยกบุคคลเพื่อการเตรี ยมพลโดยทัว่ ๆ ไป กระทาได้เป็ น ๔ วิธี คือ
๔๑.๑ วิธีเรี ยกอย่างทหารใหม่
๔๑.๒ วิธีประกาศ
๔๑.๓ วิธีออกหมายเรี ยก
๔๑.๔ วิธีออกคาสั่ง
ข้อ ๔๒ วิธีเรี ยกอย่างทหารใหม่ มีวธิ ี การเช่นกับการเรี ยกและการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับการเป็ นทหารกองประจาการ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร และแบบธรรมเนียมทหาร โดยอนุโลม
ข้อ ๔๓ วิธีประกาศ คือการส่ งประกาศเรี ยกพล (ตพ.๙) พร้อมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่ให้
ในการประกาศตามข้อ ๔๓ .๓ ไปประกาศตามภูมิลาเนาทหาร เพื่อให้ผถู้ ูกเรี ยกทราบและปฏิบตั ิตาม
ประกาศนั้น
๔๓.๑ วิธีประกาศนี้ กระทาโดยผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบก ซึ่ งมีหน้าที่ในการ
เรี ยกพลทาหนังสื อแจ้งไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดตามเขตท้องที่ที่จะทาการเรี ยก โดยแจ้งวัตถุประสงค์

- ๑๖ ในการเรี ยกให้ทราบพร้อมทั้งส่ งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกาศไปด้วย เมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ได้รับแจ้งดังกล่าวแล้วก็ให้ลงชื่อในคาสั่งถึงนายอาเภอในการประกาศเรี ยกพล (ตพ.๑๐) แล้วส่ งไปยัง
นายอาเภอท้องที่ที่มีผถู ้ ูกเรี ยกพร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ในการประกาศไปให้ดาเนินการ เมื่อนายอาเภอ
ได้รับคาสัง่ และเอกสารที่ใช้ในการประกาศตามข้อ ๔๓.๓ ก็ให้ลงชื่อในการประกาศเรี ยกพล (ตพ.
๙) และลงชื่อในคาสั่งถึงกานันในการประกาศเรี ยกพล(ตพ.๑๑) แล้วส่ งประกาศและคาสั่งพร้อมทั้ง
บัญชีเรี ยกพล (ตพ.๘) และบัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘) ให้ถึงกานันตาบลนั้น ๆ โดยเร็ ว
ที่สุด กรณี ที่ผถู ้ ูกเรี ยกเป็ นผูม้ ีภูมิลาเนาทหารอยูใ่ นเขตเทศบาลให้นายอาเภอลงชื่อในคาสั่งถึง
นายกเทศมนตรี ในการประกาศเรี ยกพล (ตพ.๑๒) แล้วส่ งมอบพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
แก่นายกเทศมนตรี ซึ่ งมีอานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับกานันและผูใ้ หญ่บา้ นดาเนินการต่อไป
อนึ่ง ในการประกาศให้ผถู ้ ูกเรี ยกทราบนั้น ให้กานันเรี ยกผูใ้ หญ่บา้ นมารับมอบ
หน้าที่ให้ช่วยกันออกไปนัดผูถ้ ูกเรี ยกมาประชุม เมื่อผูถ้ ูกเรี ยกมากันแล้ว ให้อ่านประกาศให้ทราบแล้ว
เรี ยกชื่อผูถ้ ูกเรี ยกเป็ นรายบุคคลตามบัญชีเรี ยกพล และจ่ายบัตรโดยสารยานพาหนะให้ทุกราย โดยให้
ลงชื่อรับทราบประกาศและรับบัตรโดยสารยานพาหนะไว้ในบัญชีเรี ยกพล ส่ วนในเขตเทศบาลให้
นายกเทศมนตรี เป็ นผูน้ ดั และดาเนินการโดยนัยเดียวกัน
๔๓.๒ หากมีความจาเป็ นเร่ งด่วน อาจกระทาด้วยการส่ งแต่ประกาศอย่างเดียว
โดยไม่ตอ้ งส่ งบัญชีเรี ยกพลและเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกาศตามข้อ ๔๓ .๓ พร้อมทั้งดาเนินการ
ประกาศทางสื่ อมวลชนหรื อถ้าจาเป็ นอาจดาเนินการประกาศทางสื่ อมวลชนอย่างเดียวก็ได้ โดย
กาหนดรายละเอียดตามความประสงค์ของทางราชการทหาร เพื่อให้ผถู ้ ูกเรี ยกมารายงานตนตาม
ประกาศ
๔๓.๓ เอกสารที่ใช้ในการประกาศมีดงั นี้
๔๓.๓.๑ บัญชีเรี ยกพล (ตพ.๘)
๔๓.๓.๒ ประกาศเรี ยกพล (ตพ.๙)
๔๓.๓.๓ คาสั่งถึงนายอาเภอในการประกาศเรี ยกพล (ตพ.๑๐)
๔๓.๓.๔ คาสั่งถึงกานันในการประกาศเรี ยกพล (ตพ.๑๑)
๔๓.๓.๕ คาสัง่ ถึงนายกเทศมนตรี ในการประกาศเรี ยกพล (ตพ.๑๒)
๔๓.๓.๖ บัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘)
ข้อ ๔๔ วิธีออกหมายเรี ยก คือการส่ งหมายเรี ยกพล (ตพ.๑๓) ไปถึงผูถ้ ูกเรี ยกตาม
ภูมิลาเนาทหารเป็ นรายบุคคลพร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการออกหมายเรี ยก ตามข้อ ๔๔.๒ ไปยัง

- ๑๗ ภูมิลาเนาทหารเพื่อให้ผถู ้ ูกเรี ยกทราบและปฏิบตั ิตามหมายนั้น
๔๔.๑ วิธีออกหมายเรี ยกนี้ กระทาโดยผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบก ซึ่ งมี
หน้าที่ในการเรี ยกพล ทาหนังสื อแจ้งไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัด ตามเขตท้องที่ที่จะทาการเรี ยก โดย
แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรี ยกให้ทราบพร้อมทั้งส่ งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกหมายเรี ยกไปด้วย
เมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้รับแจ้งดังกล่าวแล้ว ก็ให้ลงชื่อในคาสั่งถึงนายอาเภอในการออกหมายเรี ยก
พล (ตพ.๑๔) แล้วส่ งไปยังนายอาเภอท้องที่ที่ผถู ้ ูกเรี ยกพร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ในการออกหมายเรี ยกไป
ให้ดาเนินการ เมื่อนายอาเภอได้รับคาสั่งและเอกสารที่ใช้ในการออกหมายเรี ยกตามข้อ ๔๔ .๒ ก็ให้ลง
ชื่อในหมายเรี ยกพล (ตพ.๑๓) และลงชื่อในคาสั่งถึงกานันในการออกหมายเรี ยกพล (ตพ.๑๕) แล้ว
ส่ งหมายเรี ยกและคาสัง่ พร้อมทั้งบัญชีเรี ยกพล (ตพ.๘) และบัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘) ให้ถึง
ตาบลนั้น ๆ โดยเร็ วที่สุด กรณี ที่ผถู ้ ูกเรี ยกเป็ นผูม้ ีภูมิลาเนาทหารอยูใ่ นเขตเทศบาล ให้นายอาเภอลง
ชื่อในคาสั่งถึงนายกเทศมนตรี ซึ่ งมีอานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับกานันและผูใ้ หญ่บา้ นดาเนินการ
ต่อไป
อนึ่ง ในการมอบหมายเรี ยกพล (ตพ.๑๓) ให้แก่ผถู ้ ูกเรี ยกนั้น ให้กานันเรี ยก
ผูใ้ หญ่บา้ นมารับมอบหน้าที่ให้ดว้ ยกันออกไปนัดผูถ้ ูกเรี ยกมาประชุม เมื่อผูถ้ ูกเรี ยกมากันแล้วให้ช้ ีแจง
ความมุ่งหมายของทางราชการทหารให้ทราบ แล้วเรี ยกชื่อผูถ้ ูกเรี ยกเป็ นรายบุคคลตามบัญชีเรี ยกพล
และจ่ายหมายเรี ยกพลกับบัตรโดยสารยานพาหนะให้ทุกราย โดยให้ลงชื่อรับหมายเรี ยกพลกับบัตร
โดยสารยานพาหนะไว้ในบัญชีเรี ยกพล ส่ วนในเขตเทศบาลให้นายกเทศมนตรี เป็ นผูน้ ดั และ
ดาเนินการโดยนัยเดียวกัน
๔๔.๒ เอกสารที่ใช้ในการออกหมายเรี ยก มีดงั นี้คือ
๔๔.๒.๑ บัญชีเรี ยกพล (ตพ.๘)
๔๔.๒.๒ หมายเรี ยกพล (ตพ.๑๓)
๔๔.๒.๓ คาสั่งถึงนายอาเภอในการออกหมายเรี ยกพล (ตพ.๑๔)
๔๔.๒.๔ คาสั่งถึงกานันในการออกหมายเรี ยกพล (ตพ.๑๕)
๔๔.๒.๕ คาสั่งถึงนายกเทศมนตรี ในการออกหมายเรี ยกพล (ตพ.๑๖)
๔๔.๒.๖ บัตรโดยสารยานพาหนะ (ตพ.๑๘)
ข้อ ๔๕ ก่อนที่จะมีการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อการเรี ยกพลเพื่อทดลองความ
พรั่งพร้อม ถ้าเวลาเพียงพอจังหวัดทหารบกที่จะทาการเรี ยกพลอาจส่ งบัญชีรายชื่อผูท้ ี่จะถูกเรี ยกไป ให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ทาการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนตามระเบียบของ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนเสี ยก่อนก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบจานวนที่

- ๑๘ สามารถเรี ยกได้แน่นอนยิง่ ขึ้น ก่อนส่ งรายชื่อไปทาการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนที่จะทา
การเรี ยกนี้ จะส่ งไปเกินกว่าจานวนที่จะทาการเรี ยกเพื่อเป็ นสารองก็ได้

หมวด ๘
บัญชีสาหรับการเรียกพล
ข้อ ๔๖ บัญชีต่าง ๆ ที่จะต้องเตรี ยมไว้สาหรับการเตรี ยมพล ได้แก่
๔๖ .๑ บัญชีนายทหารประทวนกองหนุน บัญชี ส
.ต.หรื อ จ .ต.(กอง
ประจาการ ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่ งได้รับการฝึ กแล้ว หรื อบัญชี
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่ งเรี ยกชื่อรวมบัญชีท้ งั ๒ นี้วา่ (ตพ.๒)
๔๖.๒ บัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอก
ราชการ หรื อบัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ซึ่ งเรี ยกชื่อรวมบัญชีท้ งั ๓ นี้วา่ "ตพ.๓"
๔๖.๓ บัญชีจานวนทหารกองเกินซึ่ งยังไม่ได้รับการฝึ ก (ตพ.๔)
ข้อ ๔๗ บัญชีนายทหารประทวนกองหนุน บัญชี ส
.ต.หรื อ จ .ต. (กอง
ประจาการ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่ งได้รับการฝึ กแล้ว หรื อบัญชี
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (ตพ.๒) เป็ นบัญชีสาหรับจดรายชื่อนายทหารประทวนซึ่งปลดเป็ นทหาร
กองหนุน ส.ต.หรื อ จ.ต. และพลทหารหรื อตารวจซึ่ งปลดออกจากประจาการ ทหารกองเกินซึ่ งได้รับ
การฝึ กแล้ว และทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ โดยแยกบัญชีออกเป็ นบัญชีนายทหารประทวนกองหนุน
บัญชี ส .ต. หรื อ จ .ต.(กองประจาการ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่ งได้รับ
การฝึ กแล้ว และบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
ในแต่ละบัญชีดงั กล่าวข้างต้นจะต้องแยกบัญชีออกเป็ นแผนกทหารบก แผนก
ทหารเรื อ แผนกทหารอากาศ หรื อแผนกตารวจ ในแผนกหนึ่ง ๆ ให้แยกออกเป็ นจังหวัดและเป็ น
อาเภอ ในแต่ละอาเภอให้แยกบัญชีออกเป็ นกองหนุนชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ นอกจากนี้จะต้อง
จาแนกทหารกองหนุนในแต่ละชั้นออกเป็ นรุ่ นปี อีกด้วย
๔๗.๑ หลักฐานที่จะลงในบัญชี ให้ยดึ ถือตามประวัติประจาตัวกับทะเบียน
กองประจาการและหรื อหางว่าวนาปลด ส่ วนทหารกองเกินซึ่ งได้รับการฝึ กแล้ว ให้ใช้หลักฐานจากผล
การฝึ ก ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของจังหวัดทหารบกต้นสังกัดจัดทาบัญชีเหล่านี้ให้แก่แผนกสัสดีจงั หวัด
๔๗.๒ กรณี ที่ผถู ้ ูกปลดจากกองประจาการแล้วเป็ นทหารประจาการติดต่อกันไป
หรื อเข้าเป็ นทหารกองประจาการในเวลาต่อมา ก็ให้คงหรื อลงชื่อบุคคลผูน้ ้ นั ไว้ในบัญชี ต.พ.๒ แต่ให้

- ๑๙ หมายเหตุไว้วา่ เป็ นทหารประจาการสังกัดใดโดยไม่นบั ยอดเป็ นทหารกองหนุน
สาหรับผูท้ ี่ถูกปลดจากกองประจาการแล้ว เป็ นทหารประจาการติดต่อกันไปให้ส่วน
ราชการที่นาปลดหมายเหตุไว้ในทางว่าวจะนาปลดด้วย
๔๗.๓ ให้มณฑลทหารบกรับผิดชอบกากับดูแลให้เจ้าหน้าที่จงั หวัดทหารบก
และแผนกสัสดีจงั หวัด จัดทาบัญชีนายทหารประทวนกองหนุน บัญชี ส
.ต. หรื อ จ .ต.(กอง
ประจาการ ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่ งได้รับการฝึ กแล้ว หรื อบัญชี
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (ตพ.๒) ทั้งหมดภายในเขตพื้นที่มณฑลทหารบกนั้น ๆ
๔๗.๔ การจัดทาบัญชี ให้จดั ที่ทาขึ้น ณ ส่ วนราชการต่าง ๆ คือ
๔๗.๔.๑ จังหวัดทหารบก จัดทาบัญชีนายทหารประทวนกองหนุน
บัญชี ส.ต.หรื อ จ.ต.(กองประจาการ ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่ งได้รับ
การฝึ กแล้ว หรื อบัญชีทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (ตพ.๒) ทั้งหมดภายในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัด
ทหารบก ส่ วนจังหวัดทหารบกที่ไม่มีหน้าที่ให้เป็ นหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ต้ งั ร่ วมอยูเ่ ป็ นผูจ้ ดั ทา
๔๗.๔.๒ แผนกสัสดีจงั หวัด จัดทาบัญชีเช่นเดียวกับจังหวัดทหารบก แต่
ทาเฉพาะในเขตท้องที่จงั หวัดที่รับผิดชอบเท่านั้น
๔๗.๕ การจาหน่ายและแก้ไขบัญชี มี
๔๗.๕.๑ การจาหน่ายขาด ได้แก่ยา้ ยภูมิลาเนาทหาร ไม่มีสัญชาติเป็ น
ไทยตาย
๔๗.๕.๒ การจาหน่ายชัว่ คราว ได้แก่ ได้รับการผ่อนผัน สาปสู ญอยูใ่ น
ระหว่างต้องคดี หรื อต้องโทษ
๔๗.๕.๓ การแก้ไขบัญชี ได้แก่ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เปลี่ยนยศ ออก
จากประจาการ เปลี่ยนเหล่า เปลี่ยนสังกัด เข้าเป็ นทหารประจาการในแผนกทหารบก แผนกทหารเรื อ
แผนกทหารอากาศ หรื อเข้าในแผนกตารวจ หมดเหตุผอ่ นผัน ถอดยศ
๔๗.๕.๔ การจาหน่ายและแก้ไขเมื่อถึงกาหนดเช่น เปลี่ยนชั้นกองหนุน
ปลดพ้นราชการทหาร
๔๗.๖ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจาหน่ายและแก้ไขบัญชีให้เป็ นหน้าที่ของส่ วน
ราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๔๗.๖.๑ ในกรณี มีเหตุที่ตอ้ งจาหน่ายหรื อแก้ไขบัญชีเกี่ยวกับทหาร
กองหนุนเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล สาปสู ญ ย้ายภูมิลาเนาทหาร ได้รับการผ่อนผัน หมด
เหตุผอ่ นผันอยูใ่ นระหว่างต้องคดีหรื อต้องโทษ ตาย ให้เป็ นหน้าที่ของสัสดีจงั หวัดตามภูมิลาเนาทหาร

- ๒๐ แจ้งการจาหน่ายหรื อแก้ไขบัญชีต่อจังหวัดทหารบกที่สังกัด กรมกาลังพลทหารเรื อ หรื อกรมกาลังพล
ทหารอากาศ ตามแบบ ต.พ.๖ ซึ่ งต้องส่ งเป็ นประจาทุกเดือน
๔๗.๖.๒ ในกรณี มีเหตุตอ้ งจาหน่ายหรื อแก้ไขบัญชีเกี่ยวกับทหาร
กองหนุนเมื่อมีการบรรจุเข้าเป็ นทหารประจาการหรื อตารวจ เปลี่ยนยศ เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนเหล่า เปลี่ยนสังกัด ออกจากประจาการ ถอดยศ ตาย ให้เป็ นหน้าที่ของส่ วนราชการที่รับ
บรรจุ ส่ วนราชการต้นสังกัด ส่ วนราชการที่ได้รับมอบหมาย หรื อส่ วนราชการของกรมตารวจ แล้วแต่
กรณี แจ้งการจาหน่ายแก้ไขบัญชีดงั นี้
๔๗.๖.๒.๑ ทหารบก ตารวจ แจ้งการจาหน่าย หรื อแก้ไขบัญชีไป
ยังจังหวัดทหารบก ที่สังกัดเมื่อเป็ นทหารกองหนุน
๔๗.๖.๒.๒ ทหารเรื อ แจ้งการจาหน่าย หรื อแก้ไขบัญชี ไปยังกรม
กาลังพลทหารเรื อ แล้วให้กรมกาลังพลทหารเรื อแจ้งต่อไปยังจังหวัดทหารบก ที่ทหารเรื อผูน้ ้ นั มี
ภูมิลาเนาทหารอยูใ่ นเขตพื้นที่
๔๗.๖.๒.๓ ทหารอากาศ แจ้งการจาหน่ายหรื อแก้ไขบัญชี ไปยัง
กรมกาลังพลทหารอากาศ แล้วให้กรมกาลังพลทหารอากาศแจ้งต่อไปยังจังหวัดทหารบกที่ทหาร
อากาศผูน้ ้ นั มีภูมิลาเนาทหารอยูใ่ นเขตพื้นที่
เมื่อจังหวัดทหารบกได้รับแจ้งแล้ว ให้จดั การจาหน่ายหรื อแก้ไขบัญชีให้ตรงกัน แล้วแจ้ง
ต่อไปยังแผนกสัสดีจงั หวัดที่เป็ นภูมิลาเนาทหาร
ทั้งนี้ ให้แจ้งต่อกันเป็ นประจาเดือน ตามแบบ ตพ.๖
๔๗ .๖.๓ ในกรณี มีเหตุที่ตอ้ งจาหน่ายหรื อแก้ไขบัญชีเกี่ยวกับทหาร
กองหนุนตามข้อ ๔๗ .๖.๑ ในท้องที่อาเภอหรื อกิ่งอาเภอ ให้เป็ นหน้าที่ของสัสดีอาเภอ หรื อกิ่งอาเภอ
ดาเนินการจาหน่ายหรื อแก้ไขบัญชีต่อจังหวัดตามคาสัง่ หรื อระเบียบการต่าง ๆ ที่ได้สงั่ การหรื อกาหนดวิธีฏิบตั ิ
ไว้แล้ว
๔๗ .๖.๔ การย้ายภูมิลาเนาของทหารกองหนุน ต้องปฏิบตั ิตามข้อ
๔๗.๖.๑ และต้องปฏิบตั ิเพิ่มขึ้นเฉพาะบางกรณี ดงั ต่อไปนี้.๔๗.๖.๔.๑ ทหารกองหนุน ย้ายภูมิลาเนาทหารต่างเขตพื้นที่จงั หวัดทหารบก
ให้แผนกสัสดีจงั หวัดที่เป็ นภูมิลาเนาทหารแห่งใหม่ส่งสมุดประจาตัว ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสื อ
สาคัญ (แบบ สด.๘) ไปพร้อมกับบัญชีขอบรรจุสังกัด (ตพ.๑๙) เพื่อขอให้จงั หวัดทหารบกนั้น ๆ บรรจุสังกัด
ใหม่ให้
๔๗.๖.๔.๒ ทหารเรื อกองหนุน ย้ายภูมิลาเนาทหารไปอยูใ่ นท้องที่
จังหวัดใดก็ตาม คงถือสังกัดตามที่กองทัพเรื อบรรจุไว้ แต่ให้แผนกสัสดีจงั หวัดที่เป็ นภูมิลาเนาทหาร

- ๒๑ แห่งใหม่ส่งบัญชีขอบรรจุสังกัด (ต.พ.๑๙) ไปให้กรมกาลังพลทหารเรื อทราบด้วย
๔๗.๖.๔.๓ ทหารอากาศกองหนุน ย้ายภูมิลาเนาทหารต่างเขตพื้นที่
จังหวัดทหารบก ให้แผนกสัสดีจงั หวัดที่เป็ นภูมิลาเนาทหารแห่งใหม่ส่งสมุดประจาตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ และหนังสื อสาคัญ (แบบ สด.๘) ไปพร้อมกับบัญชีขอบรรจุสังกัด (ตพ.๑๙) เพื่อขอให้
จังหวัดทหารบกนั้น ๆ บรรจุสังกัดใหม่ให้ และให้แผนกสัสดีจงั หวัดที่เป็ นภูมิลาเนาทหารแห่งใหม่ส่ง
บัญชีขอบรรจุสังกัด (ตพ.๑๙) ให้กรมกาลังพลทหารอากาศทราบด้วย
๔๗.๖.๕ ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี ให้
จังหวัดทหารบก นาบัญชีเกี่ยวกับทหารกองหนุนตามข้อ ๔๓.๔.๑ ไปสอบทานกับแผนกสัสดีจงั หวัด
ภายในเขตพื้นที่ให้เป็ นการเรี ยบร้อย แต่ถา้ มีความจาเป็ นอาจทาการสอบทานนอกเวลา ที่กาหนดนี้ก็ได้
ข้อ ๔๘ บัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
หรื อบัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง (ตพ.๓) เป็ นบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ และนายทหารสัญญาบัตรนอกกองของกองทัพบก กองทัพเรื อ
กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสู งสุ ด และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่ งสังกัดจังหวัด
ทหารบก กรมกาลังพลทหารเรื อ กรมกาลังพลทหารอากาศ หรื อสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
โดยแยกออกเป็ นบัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ และ
บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง และแต่ละบัญชีจะต้องแยกออกเป็ นเหล่าทหารครั้งสุ ดท้ายของผู ้
นั้น ก่อนออกจากประจาการ
๔๘.๑ การจัดทาบัญชีให้จดั ทาขึ้น ณ ส่ วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
๔๘.๑.๑ จังหวัดทหารบก จัดทาบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ และนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ซึ่ งสังกัดจังหวัด
ทหารบกนั้น ๆ จานวน ๒ ชุด เก็บไว้ที่จงั หวัดทหารบก ๑ ชุด และมณฑลทหารบก ๑ ชุด
๔๘.๑.๒ กรมกาลังพลทหารเรื อ จัดทาบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญา
บัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ และนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ซึ่ งสังกัด
กองทัพเรื อ
๔๘.๑.๓ กรมกาลังพลทหารอากาศ จัดทาบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญา
บัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ และนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ซึ่ งสังกัด
กองทัพอากาศ
๔๘.๑.๔ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดทาบัญชีรายชื่อนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นนายพลและจอมพลกองหนุน นอกราชการ และนอกกอง

- ๒๒ ๔๘.๒ การจาหน่ายและแก้ไขบัญชี ให้ยดึ ถือหลักฐานตามคาสั่งหรื อแจ้ง
ความของกระทรวงกลาโหมคาสั่งของส่ วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม หรื อคาสั่งของ
กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ และสมุดประวัติของนายทหารสัญญาบัตรนั้น ๆ
ในเดือนมกราคมของทุกปี เฉพาะจังหวัดทหารบกให้นาบัญชีไปสอบทานกับมณฑล
ทหารบก เพื่อให้หลักฐานต่าง ๆ ตรงกัน
๔๘.๓ จังหวัดทหารบก กรมกาลังพลทหารเรื อ กรมกาลังพลทหารอากาศ และ
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะต้องดาเนินการให้สามารถติดต่อกับนายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ได้ตามที่ส่วนราชการ
นั้น ๆ จัดทาบัญชีรายชื่อไว้
ข้อ ๔๙ บัญชีจานวนทหารกองเกินซึ่ งยังไม่ได้รับการฝึ ก (ตพ.๔) เป็ นบัญชีแสดง
จานวนทหารกองเกินซึ่ งยังไม่ได้รับการฝึ กทั้งสิ้ น รวม ๑๒ ชั้นปี ให้แต่ละอาเภอหรื อกิ่งอาเภอโดยแยก
ยอดออกเป็ นตาบลต่าง ๆ ให้เป็ นหน้าที่ของแผนกสัสดีจงั หวัดจัดทา และรวบรวมบัญชีดงั กล่าวส่ งถึง
จังหวัดทหารบก จานวน ๒ ชุด ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เมื่อจังหวัดทหารบกได้รับบัญชีจาก
แผนกสัสดีแล้ว ให้ส่งมณฑลทหารบก ๑ ชุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ในส่ วนราชการต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นเพิ่มเติมแก้ไขหลักฐานให้ตรงกันอยูเ่ สมอ โดยใช้บญั ชีทหารกองเกินซึ่ งยังไม่ได้รับการฝึ กที่
เปลี่ยนแปลง ประจาเดือน...........(ตพ.๗)
ข้อ ๕๐ ปกเก็บ (ตพ.๑) เป็ นปกสาหรับเก็บบัญชีต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกในการส่ งเก็บ
รักษา และค้นหาบัญชีที่ตอ้ งการแบ่งออกเป็ น ๓ แบบ คือ
แบบที่ ๑ เป็ นปกเก็บแบบนอนยาว ขนาด ๓๕ ซม. ๕๕ ซม. ชนิดปกแข็ง
(มีท้ งั แผ่นหน้าและแผ่นหลัง) พื้นปกสี เทา สันของปกมี ๒ สี ใช้กบั แบบบัญชี ๒ แบบ คือ สี น้ าเงินแก่
ใช้กบั แบบ ตพ.๒ และสี แดงใช้กบั ตพ.๓ เรี ยกชื่อว่า "ตพ.๑ - ๑"
แบบที่ ๒ เป็ นปกเก็บแบบนอนสั้น ขนาด ๒๑ ซม . ๓๔ ซม. ใช้กบั แบบ ตพ.๔
และ ตพ.๘ เรี ยกชื่อว่า "ตพ.๑ - ๒"
แบบที่ ๓ เป็ นปกเก็บแบบตั้ง ๓๔ ซม. ๒๑ ซม. ใช้กบั แบบ ตพ.๕ เรี ยกชื่อว่า "ตพ.๑
- ๓"
ทั้งแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ นี้ เป็ นชนิดปกอ่อน พื้นปกสี น้ าตาลทั้งแผ่นหน้าและ
แผ่นหลังไม่มีสันปก

- ๒๓ -

หมวด ๙
งบประมาณการใช้ จ่าย เครื่องแต่ งกายและเครื่องนอน
และสิทธิของผู้ถูกเรียก
ข้อ ๕๑ การจัดหา จัดสรร และใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องในการเตรี ยมพล ให้พิจารณา
จัดหา จัดสรร และใช้จ่ายดังนี้
๕๑.๑ การเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ หรื อการเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร
๕๑.๑.๑ กองทัพบก ให้ผบู้ ญั ชาการทหารบก เป็ นผูจ้ ดั หาและหรื อ
จัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายให้แก่มณฑลทหารบก หรื อจังหวัดทหารบกที่มอบหมายให้ทาการเรี ยก
พล
๕๑ .๑ .๒ กองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ หรื อ
กองทัพอากาศ หากจะทาการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ หรื อเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร ก็ให้ผบู ้ ญั ชาการ
ทหารสู งสุ ด ผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อ หรื อผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ จัดหาและหรื อจัดสรรงบประมาณ
การใช้จ่ายให้แก่กองทัพบก กรมกาลังพลทหารเรื อ หรื อกรมกาลังพลทหารอากาศ แล้วแต่กรณี เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
๕๑.๒ การเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
๕๑ .๒.๑ กองทัพบก ให้ผบู้ ญั ชาการทหารบก เป็ นผูเ้ สนอขอ
งบประมาณพิเศษเพื่อจัดสรรให้แก่มณฑลทหารบกหรื อจังหวัดทหารบกที่มอบหมายให้ทาการเรี ยก
พล
๕๑.๒.๒ กองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ
หากจะทาการเรี ยกพลเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม ก็ให้ผบู ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด ผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อ
หรื อผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ เสนอของบประมาณพิเศษ เพื่อจัดสรรให้แก่กองทัพบก กรมกาลังพล
ทหารเรื อ หรื อ กรมกาลังพลทหารอากาศแล้วแต่กรณี ดาเนินการต่อไป
๕๑.๓ การระดมพล
๕๑.๓.๑ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม เป็ นผูเ้ สนอของบประมาณ
พิเศษเพื่อจัดสรรให้แก่กองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพบก กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ
ดาเนินการต่อไป
๕๑.๓.๒ ให้ผบู้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด ผูบ้ งั ชาการทหารบก ผูบ้ ญั ชาการ

- ๒๔ ทหารเรื อ หรื อผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ พิจารณาจัดสรรงบประมาณพิเศษที่ได้รับมา โดยวิธีการ
เดียวกับการเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมใน ข้อ ๕๑.๒ โดยอนุโลม
ข้อ ๕๒ การจ่ายเงินให้แก่ผถู ้ ูกเรี ยกพล เพื่อตรวจสอบหรื อผูถ้ ูกเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชา
ทหารให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
๕๒.๑ ผูถ้ ูกเรี ยกซึ่งเคยเป็ นทหารกองประจาการ หรื อเคยเป็ นทหารประจาการ
แต่ไม่มีเบี้ยหวัดหรื อบานาญ และไม่เป็ น
๕๒.๑.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรื อคนงานของส่ วนราชการ
๕๒.๑.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่ กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง สาหรับผูท้ ี่ถูกเรี ยกเกินกว่า ๑๕ วัน จะจ่ายเงินตอบแทนเป็ นรายวันตามที่ผลเฉลี่ย
ของเดือนนั้น ๆ โดยคานวณจากเงินรายเดือนที่ได้รับอยูใ่ นเดือนสุ ดท้ายก่อนออกจากกองประจาการ
หรื อประจาการ ทั้งนี้ให้นบั ตั้งแต่วนั รายงานตัวจนถึงวันเดินทางกลับภูมิลาเนาทหาร หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน ก็ให้ปรับเท่ากับอัตราปั จจุบนั
ผูถ้ ูกเรี ยกซึ่ งเป็ นนายทหารสัญญาบัตร หรื อนายทหารประทวน แต่ไม่มีเงินรายเดือน
สาหรับคานวนได้ก็ให้คานวนจากเงินเดือนชั้นต่าสุ ดในชั้นยศนี้
๕๒.๒ ผูถ้ ูกเรี ยกซึ่งเคยเป็ นทหารกองประจาการ หรื อเคยเป็ นทหารประจาการ
และมีเบี้ยหวัดหรื อบานาญแต่ไม่เป็ น
๕๒.๒.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรื อคนงานของส่ วนราชการ
๕๒.๒.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลงกับ
การทรวงการคลัง สาหรับผูท้ ี่ถูกเรี ยกเกินกว่า ๑๕ วัน จะจ่ายเงินตอบแทนเป็ นรายวันตามผลเฉลี่ยของ
เดือนนั้น ๆ โดยคานวณจากเงินรายเดือนที่ได้รับอยูใ่ นเดือนสุ ดท้ายก่อนออกจากกองประจาการหรื อ
ประจาการ ทั้งนี้ให้นบั ตั้งแต่วนั รายงานตัวจนถึงวันเดินทางกลับภูมิลาเนาทหาร หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน ก็ให้ปรับเท่ากับอัตราปั จจุบนั
๕๒.๓ ผูถ้ ูกเรี ยกซึ่งเคยเป็ นทหารกองประจาการ หรื อเคยเป็ นทหารประจาการ
และมีเบี้ยหวัดหรื อบานาญ แต่เป็ น
๕๒.๓.๑ ลูกจ้าง หรื อคนงานของส่ วนราชการ
๕๒.๓.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อคนงานของรัฐวิสาหกิจ

- ๒๕ กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
โดยได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ส่ วนเงินรายเดือนหรื อค่าจ้างปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๒.๔ ผูถ้ ูกเรี ยกซึ่งเคยเป็ นทหารกองประจาการ หรื อเคยเป็ นทหารประจาการ
และเป็ นข้าราชการกระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลง
กับกระทรวงการคลังส่ วนเงินรายเดือนปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๒.๕ ผูถ้ ูกเรี ยกซึ่ งไม่เคยเป็ นทหารกองประจาการ ไม่เคยเป็ นทหารประจาการ
แต่เป็ น
๕๒.๕.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรื อคนงานของส่ วนราชการ
๕๒.๕.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ส่ วนเงินรายเดือนหรื อค่าจ้างปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๒.๖ ผูถ้ ูกเรี ยกซึ่ งไม่เคยเป็ นทหารกองประจาการ ไม่เคยเป็ นทหารประจาการ
และไม่เป็ น
๕๒.๕.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรื อคนงานของส่ วนราชการ
๕๒.๕.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยตกลงกับการ
ทรวงการคลัง สาหรับผูถ้ ูกเรี ยกเกินกว่า ๑๕ วัน จะจ่ายเงินตอบแทนเป็ นรายวันตามผลเฉลี่ยของเดือน
นั้น ๆ โดยคานวณจากอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพลทหาร นายทหารประทวนหรื อนายทหารสัญญา
บัตรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้นบั ตั้งแต่วนั รายงานตัวจนถึงวันเดินทางกลับภูมิลาเนาทหาร
ข้อ ๕๓ การจ่ายเงินให้แก่ผถู ้ ูกเรี ยกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมหรื อผูเ้ ข้ารับการ
ระดมพลให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
๕๓.๑ ผูถ้ ูกเรี ยกหรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพล ซึ่งเคยเป็ นทหารกองประจาการหรื อ
เคยเป็ นทหารประจาการ แต่ไม่มีเบี้ยหวัดหรื อบานาญและไม่เป็ น
๕๓.๑.๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรื อคนงานของส่ วนราชการ
๕๓.๑.๒ พนักงาน ลูกจ้าง คนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เท่ากับทหารกองประจาการหรื อทหารประจาการ
ปั จจุบนั ตาม อัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่ปฏิบตั ิหน้าที่รับการเรี ยกพลหรื อรับการระดมพล ส่ วน
เงินตอบแทน ในขั้นแรกจะจ่ายให้เป็ นรายเดือนเท่าที่ได้รับอยูใ่ นเดือนสุ ดท้ายก่อนออกจากกอง
ประจาการ หรื อประจาการ ตามผลเฉลี่ยของเดือนนั้น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน ก็ให้
ปรับเท่ากับอัตราปั จจุบนั

- ๒๖ ผูถ้ ูกเรี ยกหรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพล ซึ่งเป็ นนายทหารสัญญาบัตรหรื อนายทหาร
ประทวน แต่ไม่มีเงินรายเดือนสาหรับคานวณได้ ในขั้นแรกจะคานวณจากเงินเดือนขั้นต่าสุ ดในชั้นยศ
นั้น
๕๓.๒ ผูถ้ ูกเรี ยกหรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพล ซึ่งเคยเป็ นทหารกองประจาการ หรื อ
เคยเป็ นทหารประจาการ และมีเบี้ยหวัดหรื อบานาญแต่ไม่เป็ น
๕๓.๒.๑ ข้าราชการ ลูกจ้างหรื อคนงานของส่ วนราชการ
๕๓.๒.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เท่ากับทหารกองประจาการ หรื อทหารประจาการ
ปัจจุบนั ตามอัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่เข้าปฏิบตั ิหน้าที่รับการเรี ยกพล หรื อ รับการระดมพล
ส่ วนเงินตอบแทน ในขั้นแรกจะจ่ายให้เป็ นรายเดือนเท่าที่ได้รับอยูใ่ นเดือนสุ ดท้ายก่อนออกจากกอง
ประจาการ หรื อประจาการ ตามผลเฉลี่ยของเดือนนั้น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน ก็ให้
ปรับเท่ากับอัตราปั จจุบนั
๕๓.๓ ผูถ้ ูกเรี ยกหรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพล ซึ่งเคยเป็ นทหารกองประจาการ หรื อ
เคยเป็ นทหารประจาการ และมีเบี้ยหวัดหรื อบานาญ แต่เป็ น
๕๓.๓.๑ ลูกจ้างหรื อคนงานของส่ วนราชการ
๕๓.๓.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อคนงานรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เท่ากับทหารกองประจาการ หรื อทหารประจาการ
ปั จจุบนั ตามอัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่เข้าปฏิบตั ิหน้าที่รับการเรี ยกพลหรื อรับการระดมพล ส่ วน
เงินรายเดือนหรื อค่าจ้างปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๓.๔ ผูถ้ ูกเรี ยกหรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพล เคยเป็ นทหารกองประจาการ หรื อเคย
เป็ นทหารประจาการ และเป็ นข้าราชการ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้เท่ากับทหารกองประจาการ หรื อทหาร
ประจาการปัจจุบนั ตามอัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่ปฏิบตั ิหน้าที่รับการเรี ยกพลหรื อรับการระดม
พล ส่ วนเงินรายเดือนปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๓.๕ ผูถ้ ูกเรี ยกหรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพล ซึ่ งไม่เคยเป็ นทหารกองประจาการ ไม่
เคยเป็ นทหารประจาการ แต่เป็ น
๕๓.๕.๑ ข้าราชการ ลูกจ้างหรื อคนงานของส่ วนราชการ
๕๓.๕.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เท่ากับทหารกองประจาการ หรื อทหารประจาการ
ปั จจุบนั ตามอัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่เข้าปฏิบตั ิหน้าที่รับการเรี ยกพลหรื อรับการระดมพล ส่ วน

- ๒๗ เงินรายเดือนหรื อค่าจ้างปกติคงได้รับทางสังกัดเดิม
๕๓.๖ ผูถ้ ูกเรี ยกหรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพล ซึ่ งไม่เคยเป็ นทหารกองประจาการ ไม่
เคยเป็ นทหารประจาการ และไม่เป็ น
๕๓.๖.๑ ข้าราชการ ลูกจ้างหรื อคนงานของส่ วนราชการ
๕๓.๖.๒ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อคนงานของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงกลาโหมจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เท่ากับทหารกองประจาการ หรื อทหารประจาการ
ปั จจุบนั ตามอัตราเงินเดือนที่บรรจุในขณะที่เข้าปฏิบตั ิหน้าที่รับการเรี ยกพลหรื อรับการระดมพล ส่ วน
เงินรายเดือนในขั้นแรกให้เท่ากับเงินเดือนของทหารในขั้นต่าสุ ดของอัตราที่บรรจุ
ข้อ ๕๔ ผูถ้ ูกเรี ยกหรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพลเกินกว่า ๑๕ วัน ซึ่งมีคุณลักษณะและ
คุณวุฒิที่ทางราชการทหารพึ่งประสงค์ และบรรจุไว้ในตาแหน่งที่ตอ้ งใช้คุณวุฒิน้ นั ๆ ทางราชการจะ
จ่ายเงินตอบแทนเป็ นรายวันตามผลเฉลี่ยของเดือนนั้น ๆ โดยคานวณจากเงินรายเดือนที่ควรจะได้รับ
ตามหลักเกณฑ์ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยอนุโลม ตั้งแต่วนั ปฏิบตั ิหน้าที่ตามคุณวุฒิ
ข้อ ๕๕ ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้จ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทางมายังที่รายงานตนและกลับภูมิลาเนาทหารให้แก่ผถู ้ ูกเรี ยกพล หรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพลตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ค่าเช่าที่พกั แรมในกรณี ที่ผถู ้ ูกเรี ยกพลหรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพลจาเป็ นต้อง เดินทาง
มาก่อนกาหนด ให้จ่ายค่าเช่าที่พกั ในระหว่างการเดินทางหรื อรอคอยวันรายงานตนได้ไม่เกิน ๓ วัน
ตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๕๖ เงินเบี้ยหวัด บานาญ ของผูถ้ ูกเรี ยก หรื อระดมพลให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
๕๖.๑ ผูถ้ ูกเรี ยกพลคงได้รับต่อไปตามเดิม
๕๖.๒ ผูถ้ ูกระดมพลให้งด
ข้อ ๕๗ บาเหน็จความชอบ ให้ปูนบาเหน็จความชอบแก่ผถู ้ ูกเรี ยกพลหรื อผูเ้ ข้ารับ
การระดมพลตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ส่ วนเงินเดือนหรื อค่าจ้างของบุคคลนอกสังกัด
กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหมจะแจ้งไปยังสังกัดเดิมนั้น ๆ เพื่อขอให้เลื่อนให้
ข้อ ๕๘ เครื่ องแต่งกายและเครื่ องนอน
๕๘.๑ ผูถ้ ูกเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ ไม่จ่ายให้
๕๘.๒ ผูถ้ ูกเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร ให้จ่ายยืมเพื่อใช้ระหว่างรับการฝึ กได้ตาม
ความจาเป็ นโดยพิจารณาระยะเวลาที่ให้อยูร่ ับการฝึ กกับระเบียบการจ่ายเครื่ องแต่งกายและเครื่ องนอน
ให้แก่ทหารกองประจาการประกอบนั้น
๕๘.๓ ผูถ้ ูกเรี ยกพลเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม หรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพลให้

- ๒๘ จ่าย เช่นเดียวกับทหารกองประจาการ โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้กองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพบก กองทัพเรื อ และกองทัพอากาศ
จัดเตรี ยมเครื่ องแต่งกาย และเครื่ องนอน ไว้พร้อมที่จะจ่ายได้

หมวด ๑๐
การรับพล
ข้อ ๕๙ เรื่ องสาคัญในการรับพลได้แก่ สถานที่ ชุดเจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธีรับพลและ
เอกสารในการรับพล
ข้อ ๖๐ สถานที่ที่ใช้ในการรับพล ได้แก่ ที่ชุมพล และสถานที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล
๖๐.๑ ที่ชุมพล เป็ นสถานที่ที่กาหนดให้ผถู ้ ูกเรี ยกไปรายงานตนเอง เพื่อรับการ
ดาเนินกรรมวิธีในขั้นต่อไป และให้อยูใ่ นบริ เวณที่ต้ งั หน่วยทหาร หากจาเป็ นอาจกาหนดให้อยูใ่ น
บริ เวณอื่นก็ได้ แต่จะต้องเป็ นสถานที่กว้างขวางเพียงพอ มีเส้นทางเข้าถึงโดยสะดวก
๖๐.๒ สถานที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล เป็ นสถานที่ที่กาหนดขึ้นในบริ เวณที่ชุมพล
เพื่อดาเนินกรรมวิธีรับผูถ้ ูกเรี ยกโดยเฉพาะซึ่ งอาจจัดขึ้นหลายสายตามจานวนที่ผถู ้ ูกเรี ยกจะเข้ารายงาน
ตน โดยปกติแล้วสายหนึ่ง ๆ ไม่ควรดาเนินกรรมวิธีรับผูถ้ ูกเรี ยกเกินกว่า ๓๐๐ คนและแต่ละสายต้อง
จัดให้ที่รับรายงานและตรวจสอบบัญชี ที่ตรวจสอบการเดินทาง ที่ตรวจร่ างกาย และที่ตรวจสอบ
ขนาดเครื่ องแต่งกาย
ข้อ ๖๑ ชุดเจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธีรับพล คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการและเจ้าหน้าที่รับ
คนที่แยกกันทางานเป็ นชุดตามสายต่าง ๆ ในบริ เวณสถานที่ดาเนินกรรมวิธีรับพลตามที่กาหนดในข้อ
๑๒.๒ และข้อ ๑๒.๓ ให้แต่ละสายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๖๑.๑ หัวหน้าชุด มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานภายในชุดของตน
๖๑.๒ เจ้าหน้าที่แนะนา มีหน้าที่แนะนาและจัดผูถ้ ูกเรี ยกผ่านเข้ารับการดาเนินวิธี
ให้ถูกต้องตามสายที่จดั ขึ้น และควบคุมมิให้ผถู ้ ูกเรี ยกผ่านเข้ารับการดาเนินกรรมวิธีคราวหนึ่งเป็ น
จานวนมากจนเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานไม่ทนั
๖๑.๓ เจ้าหน้าที่รับรายงาน โดยปกติในสายหนึ่ง ๆ มีเจ้าหน้าที่รับรายงาน ๒ คน
มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้

- ๒๙ ๖๑.๓.๑ เจ้าหน้าที่คนแรก มีหน้าที่ตรวจสอบผูถ้ ูกเรี ยกกับบัญชีเรี ยก
พลเพื่อให้ถูกต้องตรงกัน ถ้าเป็ นการเรี ยกพลที่กระทาโดยวิธีออกหมาย ก็ให้รับหมายจากผูถ้ ูกเรี ยกมา
ประทับตรารับรายงาน (ตพ.๒๔) และลงรายมือชื่อกากับไว้ในหมายแล้วคืนให้เจ้าตัวรับไป ส่ วน
สมุดประจาตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ และหนังสื อสาคัญ (แบบ สด.๘) หรื อใบสาคัญทหาร
กองเกินและใบสาคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๙) ให้เรี ยกเก็บไว้ เพื่อประทับตราบันทึก
เพิ่มเติม (ตพ.๒๕) ในภายหลัง
๖๑.๓.๒ เจ้าหน้าที่คนที่ ๒ มีหน้าที่สอบถามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพและความเป็ นอยูข่ องผูถ้ ูกเรี ยก เพื่อจะได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิ
ราชการทหารและการเบิกจ่ายเงิน (ตพ.๒๑) หนังสื อขอความร่ วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้าง (ตพ.๒๒) ใบประกาศเกียรติคุณ (ตพ.๒๓) และอื่น ๆ ให้แก่ผถู ้ ูกเรี ยกได้ต่อไปในภายหลัง
สาหรับแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและความเป็ นอยูข่ องผูถ้ ูกเรี ยก ให้แต่ละกองทัพกาหนด
ขึ้นได้ตามความจาเป็ น
ข้อมูลและสภาพความเป็ นอยูข่ องผูถ้ ูกเรี ยกนี้ ให้เก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการจังหวัด
ทหารบกที่ดาเนินการเรี ยก ๑ ชุด และจัดส่ งไปยังหัวหน้าส่ วนราชการหรื อผูบ้ งั คับหน่วยที่รับทหารซึ่ ง
มีหน้าที่ออกหนังสื อตาม แบบ ตพ.๒๑,๒๒ และ ๒๓ อีก ๑ ชุด
๖๑.๔ จ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทางมีเจ้าหน้าที่เรี ยกเก็บบัตรโดยสาร
ยานพาหนะส่ วนที่ ๑ กับบัตรโดยสารพาหนะที่ไม่ได้ใช้ และสอบถามการเดินทาง เพื่อบันทึกลงใน
บัญชีเรี ยกพล (ตพ.๘)
๖๑.๕ เจ้าหน้าที่ตรวจร่ างกาย มีหน้าที่ตรวจร่ างกายของผูถ้ ูกเรี ยกแล้วบันทึก
ผลไว้ ถ้าบุคคลใดพิการทุพพลภาพ หรื อมีโรคซึ่ งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ก็ให้ดาเนินการ
ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑ หรื อที่ ๒ แล้ วแต่กรณี
๖๑.๖ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดเครื่ องแต่งกาย มีหน้าที่วดั หรื อทดลองขนาด
เครื่ องแต่งกายและบันทึกผลไว้สาหรับหาสถิติ หรื อใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเครื่ องแต่งกายต่อไป ถ้า
จะต้องมีการจ่ายเครื่ องแต่งกายให้แก่ผถู ้ ูกเรี ยกด้วย ก็ให้ลงรายการในบัตรบันทึกขนาดเครื่ องแต่งกาย
( ตพ. ๒๖ ) แล้วมอบให้ผถู ้ ูกเรี ยก เพื่อให้หน่วยที่รับตัวจ่ายเครื่ องแต่งกายได้ถูกต้อง
๖๑.๗ เจ้าหน้าที่รับคน มีหน้าที่ตามที่กาหนดไว้แล้วในข้อ ๑๒.๓
ข้อ ๖๒. เอกสารในการรับและส่ งพล ให้ใช้บญั ชีเรี ยกพล (ตพ. ๘) ตามข้อ ๓๒. โดย
จังหวัดทหารบกจัดทาเป็ นสังกัด ๆ ละ ๒ ชุด เพื่อใช้ตรวจสอบในการดาเนินกรรมวิธีรับพล ๑ ชุด

- ๓๐ และใช้เป็ นบัญชีส่งพลพร้อมกับมอบตัวคนให้แก่เจ้าหน้าที่รับคน ๑ ชุด โดยให้แยกการปฏิบตั ิแต่ละ
ชุดออกดังนี้
๖๒.๑ ชุดที่ใช้ตรวจสอบในการดาเนินกรรมวิธีรับพล
๖๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่รับรายงานเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๖๑.๓ แล้ว
ให้ส่งบัญชีน้ นั ไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทางเพื่อดาเนินการต่อ
๖๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทางเมื่อได้เนินการตามข้อ
๖๑.๔ แล้วให้ส่งบัญชีน้ นั ไปยังเจ้าหน้าที่ที่ตรวจร่ างกายเพื่อดาเนินการต่อไป
๖๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจร่ างกายเมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๖๑.๕ แล้ว
ให้ส่งบัญชีน้ นั ไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดเครื่ องแต่งกายเพื่อดาเนินการตามข้อ ๖๑.๖ ต่อไป
๖๒.๒ ชุดที่ใช้เป็ นบัญชีส่งพล ให้เป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดดาเนินกรรมวิธีรับ
พลคัดรายการต่าง ๆ จากบัญชีชุดที่ใช้ในการตรวจสอบในการดาเนินกรรมวิธีรับพลให้ครบถ้วนและ
ตรงกัน กับให้หวั หน้าชุดเจ้าหน้าที่ดาเนินกรรมวิธีรับพลและเจ้าหน้าที่รับคนลงชื่อรับส่ งในบัญชีท้ งั ๒
ชุด ไว้เป็ นหลักฐานเสร็ จแล้วจึงมอบบัญชีพร้อมด้วยตัวคนให้แก่เจ้าหน้าที่รับคนไป
ข้อ ๖๓
การดาเนินการของจังหวัดทหารบก ผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบก ต้อง
เตรี ยมการต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะทาการรับพลและให้ความสะดวกแก่ผถู ้ ูกเรี ยกให้มากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้และอานวยการให้การดาเนินกรรมวิธีรับพลเรี ยบร้อยและเสร็ จสิ้ นไปโดยเร็ ว เรื่ องสาคัญได้แก่
๖๓.๑ การจัดการให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผถู ้ ูกเรี ยก รวมทั้งที่พกั
สาหรับผูถ้ ูกเรี ยกบางคนที่จาเป็ นต้องพักค้างคืนก่อนวันรายงานตนเองและหลังวันปลดปล่อยอีกด้วย
๖๓.๒ การชี้แจงความจาเป็ นของทางราชการทหารแก่ผถู ้ ูกเรี ยก อาจชี้แจงก่อน
หรื อหลังการดาเนินกรรมวิธีรับพลก็ได้

หมวด ๑๑
การปลดปล่อยผู้ถูกเรียกกลับภูมิลาเนาทหารและการราบงานผล
ข้อ ๖๔ วิธีปฏิบตั ิในการปลดปล่อยผูถ้ ูกเรี ยกกลับภูมิลาเนาทหาร
๖๔.๑ การปลดปล่อยผูถ้ ูกเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบกลับภูมิลาเนาทหารให้
กองบัญชาการทหารสู งสุ ด จังหวัดทหารบก กรมกาลังพลทหารเรื อ หรื อกรมกาลังพลทหารอากาศ
ดาเนินการดังนี้ .-

- ๓๑ ๖๔.๑.๑ ประชุมชี้แจงผลการเรี ยกแก่ผถู ้ ูกเรี ยก
๖๔.๑.๒ จ่ายคืนหลักฐานทหารนอกประจาการหรื อทหารกองเกิน
ได้แก่หมายเรี ยก (ตพ.๑๓) สมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสื อสาคัญ ( แบบ สด ๘
) ใบสาคัญ (แบบ สด ๙) ฯ ล ฯ
๖๔.๑.๓ จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูและค่าพาหนะ ห้ามเรี่ ยไรจากผูท้ ี่ถูกเรี ยก
ไม่วา่ ด้วยวิธีการหรื ออุบายใด ๆ
๖๔.๑.๔ จ่ายของต่าง ๆ ที่ทางราชการมอบให้
๖๔.๑.๕ ปล่อยตัวกลับภูมิลาเนาทหาร
๖๔.๒ การปล่อยผูถ้ ูกเรี ยกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร ผูถ้ ูกเรี ยกพลเพื่อทดลอง
ความพรั่งพร้อม และผูเ้ ข้ารับการระดมพลกลับภูมิลาเนาทหาร ให้เป็ นหน้าที่หน่วยรับพลดาเนินการ
ดังนี้
๖๔.๒.๑ ก่อนวันปล่อยตัว ๑ วัน
๖๔.๒.๑.๑ เรี ยกเก็บอุปกรณ์และเครื่ องแต่งกาย
๖๔.๒.๑.๒ จ่ายเงินเดือนหรื อเงินตอบแทน ค่าเลี้ยงดูและค่า
พาหนะ ห้ามเรี่ ยไรจากผูถ้ ูกเรี ยกพล หรื อผูเ้ ข้ารับการระดมพลไม่วา่ จะด้วยวิธีการหรื ออุบายใด ๆ
๖๔.๒.๑.๓ บันทึกรายละเอียดลงในสมุดประจาตัวทหาร
กองหนุน
๖๔.๒.๑.๔ ประชุมชี้แจงผลการเรี ยกแก่ผถู ้ ูกเรี ยก
๖๔.๒.๑.๕ จ่ายของต่าง ๆ ที่ทางราชการมอบให้
๖๔.๒.๑.๖ จัดให้มีการเลี้ยงและการรื่ นเริ งตามสมควร
๖๔.๒.๒ ในวันปล่อยตัว
๖๔.๒.๒.๑ เรี ยกเก็บเครื่ องนอน
๖๔.๒.๒.๒ จ่ายคืนหลักฐานทหารนอกประจาการหรื อ
ทหารกองเกิน ได้แก่ หมายเรี ยกพล ( ตพ. ๑๓ ) สมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และ
หนังสื อสาคัญ ( แบบ สด. ๘ ) ใบสาคัญ ( แบบ สด. ๙ ) ฯลฯ
๖๔.๒.๒.๓ ปล่อยตัวกลับภูมิลาเนาทหาร
ข้อ ๖๕ การรายงานผลการเรี ยกพลหรื อการระดมพล
๖๕.๑ การเสนอรายงาน ให้เสนอรายงานจนถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
โดยแยกรายงานออกเป็ น ๒ ส่ วน คือ

- ๓๒ ๖๕.๑.๑ รายงานผลการปฏิบตั ิการเรี ยกพลหรื อการระดมพล ( ตพ.
๒๐ ) ให้จงั หวัดทหารบกที่เรี ยกพลหรื อระดมพลรายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองทัพบก
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วนั เสร็ จสิ้ นการรับพลครั้งนั้นแล้ว และให้กองทัพบกรายงานให้
กองบัญชาการทหารสู งสุ ดทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ได้รับรายงานจากจังหวัดทหารบกหากมี
การเรี ยกพลหรื อระดมพล ให้กองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศด้วย ก็ให้
กองทัพบกแจ้งผลการปฏิบตั ิการเรี ยกพล หรื อการระดมพลให้กองบัญชาการทหารสู งสุ ด กองทัพเรื อ
หรื อกองทัพอากาศทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วนั ได้รับรายงานจากจังหวัดทหารบก เช่นเดียวกัน
ด้วย
ข้อความใดใน ตพ. ๒๐ ที่ไม่สามารถรายงานได้ภายในกาหนดตามความในวรรคแรก
เนื่องจากรายละเอียดต่าง ๆ จะทราบได้สมบูรณ์เมื่อเสร็ จสิ้ นการปลดปล่อยผูถ้ ูกเรี ยกให้รายงานภายใน
๑๕ วัน นับตั้งแต่วนั เสร็ จสิ้ นการปลดปล่อยผูถ้ ูกเรี ยก ในกรณี ที่จงั หวัดทหารบกมิใช่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ แต่
หน่วยทหารเป็ นผูป้ ฏิบตั ิให้เป็ นหน้าที่ของหน่วยรับพลต้องแจ้งรายละเอียดในส่ วนที่หน่วยรับทหาร
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิให้จงั หวัดทหารบกทราบ
๖๕.๑.๒ รายงานผลการปฏิบตั ิการเรี ยกพลหรื อการระดมพลให้
เป็ นไปตามแบบรายงานผลการปฏิบตั ิการเรี ยกพลหรื อการระดมพล (ตพ.๒๐)
ข้อ ๖๖ รายงานผลการฝึ กอบรม ให้หน่วยที่ทาการฝึ กอบรมรายงานตามสายการ
บังคับบัญชาจนถึง กองทัพบก กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่เสร็ จสิ้ นการ
ฝึ กอบรมแล้ว และกองทัพบก กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ รายงานให้กองบัญชาการทหารสู งสุ ด
ทราบภายใน ๓๐ วัน แต่ถา้ หน่วยที่ทาการฝึ กอบรมนั้นเป็ นหน่วยภายในกองบัญชาการทหารสู งสุ ด ก็
ให้ส่งรายงานผลการฝึ กอบรมตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองบัญชาการทหารสู งสุ ดภายใน ๑๕ วัน
รายงานผลการฝึ กอบรม ให้ประกอบด้วยรายละเอียดตามที่กองบัญชาการทหารสู งสุ ด
กองทัพบก กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ กาหนด

หมวด ๑๒
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๖๗ การลงชื่อในเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรี ยกพลให้ผมู ้ ีอานาจออกเอกสาร
ประทับตรารายมือชื่อแทนการลงลายมือชื่อได้ท้ งั นี้ยกเว้นเอกสารทางการเงิน

- ๓๓ ข้อ ๖๘ แบบ ตพ. ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๖๙ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมพลทั้งหมด จะให้ทราบได้เฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น

หมวด ๑๓
กาหนดวันใช้ขอ้ บังคับ
ข้อ ๗๐ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

(ลงชื่อ) พลเอก บ.

วรรณมาศ

( บุลศักดิ์ วรรณมาศ )
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูใ้ ช้อานาจของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้ คือปรับปรุ งข้อบังคับทหารว่า
ด้วยการเตรี ยมพล เนื่องจากข้อบังคับทหารว่าด้วยการเตรี ยมพล ๘๑ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยข้อบังคับทหารบกว่าด้วยการเตรี ยมพล ๘๑(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ใช้มาเป็ นเวลานานแล้ว
และใช้บงั คับเฉพาะกองทัพบกเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวิวฒั นาการของกิจการ
ทหารในปั จจุบนั จึงสมควรปรับปรุ งใหม่โดยให้ใช้บงั คับทั้งกองทัพบก กองทัพเรื อ และ
กองทัพอากาศ

