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เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (1))
อ้างถึง อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึกข้อความ กพ.ทบ. ต่อที่ กห 0315/8083 ลง 18 มิ.ย.
เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับทหารกองประจําการเข้ารับราชการข้ามเขต จทบ. ต่างพื้นที่
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. บันทึกข้อความ กสร.ทบ. ที่ กห. 0300-13/272 ลง 8 ม.ค.23 เรื่อง การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมกําลังสํารอง
2. อนุมัติ ผบ.ทบ. ที่อ้างถึง
3. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักการเดิมกับที่ขอแก้ไขและเหตุผล
1. กสร.ทบ. ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอนุมัติ ผบ.ทบ. ที่อ้างถึง เพราะยังมีปัญหา
ข้อขัดข้องในการเตรียมพล เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีทหารกองหนุน, การสอบทานบัญชีทหารกองหนุน,
การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน และการเรียกพล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้.
1.1 อนุมัติหลักการเดิม
1.1.1 การจัดทําบัญชีทหารกองหนุน
1.1.1.1 จทบ. เขตพื้นที่หน่วยต้นสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยเก็บหลักฐาน
ประจําตัวทหารไว้ เป็นผู้จัดทํา ส.ต. (กองประจําการ) กองหนุน และพลทหารกองหนุน ตพ.2
(ทบ. 100-007) เมื่อมีการจําหน่ายแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ให้ติดต่อตรงต่อสัสดีจังหวัดตามภูมิลําเนา
ทหาร
1.1.1.2 จทบ. เขตพื้นที่ภูมิลําเนาทหาร ไม่ต้องจัดทําบัญชีทหารกองหนุน
ไว้แต่อย่างใด
1.1.1.3 แผนกสัสดีจังหวัด คงจัดทําบัญชีทหารกองหนุนของทหารซึ่งมี
ภูมิลําเนาทหารอยู่ในเขตพื้นที่ของตนตามระเบียบ เมื่อมีการจําหน่ายแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ให้ติดต่อ
ตรงต่อ จทบ. เขตพื้นที่หน่วยต้นสังกัด
1.1.2 การสอบทานบัญชีทหารกองหนุน เป็นหน้าที่ของ จทบ. เขตพื้นที่หน่วย
ต้นสังกัดนําบัญชีทหารกองหนุนไปสอบทานที่แผนกสัสดีจังหวัดตามภูมิลําเนาทหาร
1.1.3 การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน เป็นหน้าที่ของ จทบ. เขตพื้นที่หน่วย
ต้นสังกัดคัดรายชื่อจากบัญชี ส.ต. (กองประจําการ) กองหนุนและพลทหารกองหนุน ตพ.2 (ทบ.100-077)
ลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ส่งไปให้จังหวัดตามภูมิลําเนาทหารทําการตรวจสอบสภาพ
ทหารกองหนุนตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน พ.ศ.2510
1.1.4 การเรียกพล เป็นหน้าที่ของ จทบ. เขตพื้นที่หน่วยต้นสังกัดจัดทําเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการเรียกพล ส่งไปให้จังหวัดตามภูมิลําเนาทหารเป็นผู้เรียกให้ การเรียกพลประเภทใด ให้
จทบ. ที่ทําการเรียกพล แจ้งรายชื่อผู้ที่เข้ารับการเรียกพลให้จังหวัด ตามภูมิลําเนาทหารของผู้นั้นทราบ

1.2 ขอแก้ไขเพิ่มเติม
1.2.1 การจัดทําบัญชีทหารกองหนุน ตพ.2 (ทบ. 100-077)
1.2.1.1 จทบ. เขตพื้นที่หน่วยต้นสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยเก็บหลักฐาน
ประจําตัวทหารไว้เป็นผู้จัดทําบัญชี ส.ต. (กองประจําการ) กองหนุน และพลทหารกองหนุน ตพ.2
(ทบ. 100-077) ขึ้นจํานวน 2 ชุด แล้วส่งให้ จทบ. เขตพื้นที่ภูมิลําเนาทหาร 1 ชุด
1.2.1.2 จทบ. เขตพื้นที่ภูมิลําเนาทหาร รับบัญชีทหารกองหนุน ตพ.2
(ทบ.100-077) จาก จทบ. เขตพื้นที่หน่วยต้นสังกัดตามข้อ 1.2.1.1 เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดําเนินการ
ต่อไป และเมื่อมีการจําหน่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ติดต่อไปยัง จทบ. เขตพื้นที่หน่วยต้นสังกัด
1.2.1.3 แผนกสัสดีจังหวัดคงจัดทําบัญชีทหารกองหนุน ตพ.2 (ทบ. 100-077)
ซึ่งมีภูมิลําเนาทหารอยู่ในเขตพื้นที่ของตนตามระเบียบ เมื่อมีการจําหน่ายแก้ไขและเปลี่ยนแปลงให้
ติดต่อโดยตรงกับ จทบ. เขตพื้นที่ภูมิลําเนาทหาร
1.2.2 การสอบทานบัญชีทหารกองหนุน
1.2.2.1 ในระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ย. ของทุกปี ให้ จทบ. เขตพื้นที่
ภูมิลําเนาทหาร นําบัญชีทหารกองหนุน ตามข้อ 1.2.1.2 ไปสอบทานกับแผนกสัสดีจังหวัดตามภูมิลําเนา
ทหารในเขตพื้นที่ให้เป็นที่เรียบร้อย
1.2.2.2 ในระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. ของทุกปี ให้ จทบ. เขตพื้นที่หน่วย
ต้นสังกัด นําบัญชีทหารกองหนุน ตามข้อ 1.2.1.1 ไปสอบทานกับฝ่ายการสัสดี จทบ. เขตพื้นที่ภูมิลําเนา
ทหาร
1.2.3 การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน เป็นหน้าที่ของ จทบ. เขตพื้นที่หน่วย
ต้นสังกัด คัดรายชื่อจากบัญชี ส.ต. (กองประจําการ) กองหนุน และพลทหารกองหนุน ตพ.2
(ทบ.100-077) ตามข้อ 1.2.1.1 ลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน จํานวน 4 ชุด ส่งไปยัง จทบ.
เขตพื้นที่ภูมิลําเนาทั้ง 4 ชุด แล้วให้ จทบ. เขตพื้นที่ภูมิลําเนาทหารเก็บสําเนาไว้ 1 ชุด แล้วจึง
ดําเนินการตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน พ.ศ.2510 หลังจากได้รับบัญชี
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนที่ได้ดําเนินการกลับคืนมาแล้ว ให้คัดลอกผลรายการที่ตรวจสอบได้ลงใน
บัญชีชุดที่เก็บไว้ แล้วส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนดังกล่าวไปให้ จทบ. เขตพื้นที่หน่วยต้น
สังกัดดําเนินการต่อไป จากนั้นให้แก้ไขบัญชีทหารกองหนุนตามข้อ 1.2.1.2 ให้ถูกต้อง
1.2.4 การเรียกพล
1.2.4.1 จทบ. เขตพื้นที่หน่วยต้นสังกัด
1.2.4.1.1 จัดทําเอกสารการเรียกพลทั้งสิ้น ตามจํานวนทหาร
กองหนุนที่ต้องการเรียก โดยเว้นว่างไม่ต้องลงรายละเอียดสถานที่รายงานตัวในเอกสารดังกล่าว
1.2.4.1.2 ส่งเอกสารข้อ 1.2.4.1.1 ไปยัง จทบ. เขตพื้นที่
ภูมิลําเนาทหารเพื่อดําเนินการต่อไป
1.2.4.1.3 ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับทหารกองหนุนที่ จทบ.
เขตพื้นที่ภูมิลําเนาทหารที่เรียกให้
1.2.4.2 จทบ. เขตพื้นที่ภูมิลําเนาทหาร
1.2.4.2.1 นําเอกสารเรียกพลที่ได้รับตามข้อ 1.2.4.1.2 ทั้งสิ้น มา
กรอกรายละเอียดสถานที่รายงานตัว แล้วมอบให้ผู้มีอํานาจลงนามในเอกสารเรียกพล
1.2.4.2.2 ดําเนินการส่งเอกสารการเรียกพลต่อไปตามข้อบังคับ
กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ.2515

1.2.4.2.3 ดําเนินกรรมวิธีรับพลแก่ทหารกองหนุนที่มารายงานตัว
ตาม รปจ. ว่าด้วยการเรียกพล พ.ศ.2517
1.2.4.2.4 ส่งมอบทหารกองหนุนให้แก่เจ้าหน้าที่รับพลตามข้อ 1.2.4.1.3
1.3 เหตุผลที่ขอแก้ไข
1.3.1 การจัดทําบัญชีทหารกองหนุน ตพ.2 (ทบ. 100-077) นั้น จทบ. เขตพื้นที่
ภูมิลําเนาทหารไม่ต้องจัดทําบัญชี โดยให้ จทบ. เขตพื้นที่หน่วยสังกัดเป็นผู้จัดทําและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในการควบคุมทหารกองหนุนทางบัญชี แต่การส่งบัญชีคนที่ส่งเข้ากองประจําการ (สด.18) และการ
ติดตามทหารขาดหนีราชการ ตลอดจนหางว่าวนําปลดออกจากประจําการ (สด.7) จะต้องผ่าน จทบ.
เขตพื้นที่ภูมิลําเนาทหารทั้งสิ้น ดังนั้น การเตรียมพลจึงเกิดข้อบกพร่อง เนื่องจากทหารกองหนุนที่เข้ารับ
ราชการข้ามเขต จทบ. ต่างพื้นที่ ไม่มีหลักฐานในการควบคุมที่ จทบ. เขตพื้นที่ภูมิลําเนา และขาดการ
ติดต่อระหว่าง จทบ. เขตพื้นที่ภูมิลําเนากับทหารกองหนุน เมื่อทางราชการเรียกเข้ารับราชการทหารอีก
ก็จะเรียกทหารกองหนุนเหล่านี้ได้ไม่ครบจํานวน
1.3.2 การสอบทานบัญชีทหารกองหนุนนั้น เนื่องจาก จทบ. เขตพื้นที่หน่วย
ต้นสังกัด จะต้องนําบัญชีไปตรวจสอบกับแผนกสัสดีจังหวัดตามภูมิลําเนาทหาร จะเกิดข้อยุ่งยากหลาย
ประการ เช่น จะต้องเสียเวลาในการเดินทาง มีกําลังพลที่จะดําเนินการไม่เพียงพอเพราะจะต้องเดินทาง
ไปหลายจังหวัดนอกเขตพื้นที่ และทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการดําเนินการมากกว่าปกติ
1.3.3 ในการเรียกพลประเภทต่างๆ จทบ. เขตพื้นที่หน่วยต้นสังกัดจะต้องจัดทํา
เอกสารในการเรียกพล ส่งไปให้จังหวัดตามภูมิลําเนาทหารเป็นผู้เรียกให้ จะทําให้เกิดข้อยุ่งยากเนื่องจาก
ภูมิลําเนาทหารกับสถานที่รายงานตัวอยู่ห่างไกลกันมาก ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาได้ตรงตามเวลานัด
หมาย ทําให้ทหารกองหนุนขาดหมายเรียกและประกาศเรียกเป็นจํานวนมาก
2. ความแตกต่างระหว่างหลักการเดิมกับที่แก้ไขใหม่ และเหตุผลตามตาราง
เปรียบเทียบที่ส่งมาด้วย
3. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการขจัดปัญหาข้อขัดข้องในการเตรียมพลของ
หน่วยต่างๆ ตามเหตุผลที่ขอแก้ไขในข้อ 1.3 เห็นควรยกเลิกอนุมัติหลักการเดิมในข้อ 1.1 และ
ให้หน่วยเกี่ยวข้องดําเนินการตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 1.2 ทั้งนี้ ผช.ผบ.ทบ. เป็นผู้อนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากชอบด้วยดําริ กรุณาอนุมัติในข้อ 3. เพื่อ
ดําเนินการต่อไป
พล.ต. น. พิณสายแก้ว
จก.กพ.ทบ.
กองการเตรียมพล
โทร. 2227232
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.) (1)
เห็นควรอนุมัติหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมกําลังสํารอง ตามที่ กพ.ทบ.เสนอในข้อ 3

อนุมัติข้อ 3.
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.

พล.อ. อ. ดําริกาญจน์
ผช.ผบ.ทบ.
24 ม.ค.23

พล.ท. ยรรยง ประยุทธเสนีย์
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
24 ม.ค.23

