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ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว
าด�วยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 โดยท่ีเป'นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง          

ให�เหมาะสมยิ่งข้ึน สอดคล�องกับพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘ และข�อบังคับกระทรวงกลาโหม  
ว
าด�วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ อีกท้ังเป'นไปตามนโยบายการพัฒนากิจการกําลังพลสํารองของกองทัพอากาศ 
เพ่ือให�การจัดทําบัญชีบรรจุกําลังให�กับหน
วยต
าง ๆ ในกองทัพอากาศเป'นไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนด
ระเบียบปฏิบัติไว�ดังต
อไปนี้ 

 ข�อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว
า “ระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง 
พ.ศ.๒๕๖๐” 

 ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต
บัดนี้เป'นต�นไป 

 ข�อ ๓  ให�ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๓๙  

 บรรดาระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใด ในส
วนท่ีกําหนดไว�แล�วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับ
ระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 

 ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
           ๔.๑  “กําลังสํารอง” หมายความว
า กําลังท่ีมิใช
กําลังทหารประจําการ และทหารกอง
ประจําการท่ีเตรียมไว�สนับสนุนการปฏิบั ติภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีของกระทรวงกลาโหม ซ่ึงได�แก
  
กําลังก่ึงทหาร กลุ
มพลังมวลชนจัดต้ัง กลุ
มพลังมวลชนอ่ืน กําลังพลสํารองท่ีเป'นทหารกองเกินและกองหนุน   
ตามกฎหมายว
าด�วยการรับราชการทหาร และกําลังพลสํารอง ตามกฎหมายว
าด�วยกําลังพลสํารอง 
  ๔.๒ “กําลังพลสํารอง” หมายความว
า บุคคลซ่ึงเป'นกําลังสํารองประเภทหนึ่ง 
ตามกฎหมายว
าด�วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมท่ีมีการบรรจุในบัญชีบรรจุกําลัง ตามกฎหมายว
าด�วย
กําลังพลสํารอง ซ่ึงประกอบด�วย กําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน และกําลังพลสํารองเตรียมพร�อม 
          ๔.๓  “ทหารกองหนุน” หมายความว
า ทหารซ่ึงรับราชการในกองประจําการครบ
กําหนดตามกฎหมายว
าด�วยการรับราชการทหาร หรือทหารกองเกินซ่ึงสําเร็จการฝBกวิชาทหาร ตามกฎหมายว
าด�วย
การส
งเสริมการฝBกวิชาทหาร และได�ข้ึนทะเบียนกองประจําการแล�ว ปลดเป'นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หรือ
ทหารซ่ึงปลดจากกองเกิน หรือทหารซ่ึงปลดจากกองประจําการ โดยต�องจําขังหรือจําคุกมีกําหนดวันท่ีจะต�องทัณฑE
หรือต�องโทษรวมได�ไม
น�อยกว
า ๑ ปG หรือกระทําความเสื่อมเสียให�แก
ราชการทหารแล�วถูกปลดเป'นทหาร
กองหนุนประเภทท่ี ๒   
 ....... 

๔.๔  “กิจการกําลังพลสํารอง” … 
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  ๔.๔ “กิจการกําลังพลสํารอง” หมายความว
า การดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียม
และการใช�กําลังพลสํารอง เช
น การบรรจุและการใช�กําลังพลสํารอง การผลิตกําลังพลสํารอง การฝBกศึกษา
กําลังพลสํารอง การควบคุมกําลังพลสํารอง และการเรียกกําลังพลสํารองหรือการระดมพล 
  ๔.๕ “บัญชีบรรจุกําลัง” หมายความว
า บัญชีแสดงรายชื่อและตําแหน
งหน�าท่ี 
ตามอัตราการจัดหรืออัตราเฉพาะกิจของกองทัพอากาศ ซ่ึงจัดเตรียมไว�ต้ังแต
ยามปกติเพ่ือใช�ในยามสงคราม
ตามแผนปNองกันประเทศ 
  ๔.๖ “กําลังพลสํารองท่ีมีความรู�ความชํานาญเฉพาะทาง” หมายความว
า บุคคล 
ท่ีประกอบอาชีพท่ีมีความสําคัญต
อกิจกรรมทางทหารและกิจกรรมพลเรือน และเป'นอาชีพสําคัญท่ีต�อง 
มีความชํานาญเป'นพิเศษ ซ่ึงผู�ท่ีปฏิบัติการในอาชีพนั้นต�องใช�เวลาฝBกอบรมประมาณ ๒ ปG หรือผู�ปฏิบัติการ 
ในอาชีพนั้นต�องมีคุณสมบัติของตัวบุคคลเป'นพิเศษ หรือมีการขาดแคลนสถาบันการฝBกอบรมอาชีพนั้น   
หรือมีการขาดแคลนบุคลากรประเภทนั้น ๆ ในปOจจุบัน หรือเป'นวิชาชีพท่ีมีความจําเป'นต
อกิจกรรมสําคัญของ 
การเตรียมพร�อม  
   ๔.๗  “การควบคุมกําลังพลสํารอง” หมายความว
า การปฏิบัติเพ่ือดํารงการติดต
อกับ
กําลังพลสํารองเพ่ือให�ทราบสถานภาพต
าง ๆ อันจะเกิดประโยชนEสูงสุดในงานด�านกิจการกําลังพลสํารอง 
   ๔.๘  “การควบคุมทหารกองหนุน” หมายความว
า การปฏิบัติเพ่ือดํารงการติดต
อกับ
ทหารกองหนุนเพ่ือให�ทราบสถานภาพต
าง ๆ อันจะเกิดประโยชนEสูงสุดในงานด�านกิจการกําลังพลสํารอง 

   ๔.๙  “การเตรียมพล” หมายความว
า การเตรียมกําลังพลสํารองหรือทหารกองหนุน 
เพ่ือการทหารและการปNองกันประเทศให�มีความพร�อมต้ังแต
ยามปกติ 

          ๔.๑๐  “การเรียกกําลังพลสํารอง” หมายความว
า กรรมวิธีในการเรียกกําลังพล
สํารองเข�ารับราชการทหารตามความมุ
งหมายของการเรียกกําลังพลสํารอง เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝBกวิชาทหาร        
เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร�อม และการระดมพล  
  ๔.๑๑  “การเรียกพล” หมายความว
า การเรียกทหารกองหนุนเข�ามารับราชการ
ทหาร ตามอํานาจ และหน�าท่ีท่ีกําหนดไว�ในกฎหมาย 

   ๔.๑๒  “การระดมพล” หมายความว
า การระดมกําลังพลสํารอง และทหารกองหนุน  
เพ่ือบรรจุเสริม ทดแทนการสูญเสียให�เต็มตามอัตราการจัด และขยายกําลังจัดต้ังหน
วยใหม
 
   ๔.๑๓  ให�เจ�ากรมกําลังพลทหารอากาศ รักษาการให�เป'นไปตามระเบียบนี้ และให�มี
อํานาจตีความวินิจฉัยปOญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมท้ังการแก�ไข และกําหนดรายละเอียด
เพ่ิมเติม โดยจัดทําเป'นภาคผนวก หรือคําอธิบายเพ่ิมเติมโดยไม
ขัดต
อระเบียบนี้ได�ตามความจําเป'น 
 
 
 
 

หมวด ๑ ... 
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หมวด ๑ 
กล
าวท่ัวไป 

 ข�อ ๕  ความมุ
งหมาย 
           ๕.๑ เพ่ือให�เป'นไปตามพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘ และข�อบังคับ

กระทรวงกลาโหมว
าด�วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕  
    ๕.๒  เพ่ือสนับสนุนการใช�กําลังทางอากาศและการพัฒนากําลังทางอากาศตาม 
ยุทธศาสตรEกองทัพอากาศทุกมิติ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล  
            ๕.๓  เพ่ือให�กองทัพอากาศมีบัญชีบรรจุกําลังท่ีสามารถสนับสนุน และสนองตอบต
อ
นโยบายการเตรียม และใช�กําลังตามแผนยุทธการ และสามารถเรียกกําลังพลสํารองเข�าปฏิบัติหน�าท่ีร
วมกับ
กําลังทหารประจําการต้ังแต
ในยามปกติ หรือกรณีท่ีต�องใช�กําลังขนาดใหญ
เพ่ือปNองกันประเทศ รวมถึงการเรียก
เข�ามาช
วยเหลือ และแก�ไขปOญหาภัยพิบัติต
าง ๆ ได�อย
างทันท
วงที โดยถืออัตราเต็มเป'นมูลฐานในการจัดทํา
บัญชีบรรจุกําลัง 

            ๕.๔  เพ่ือให�กองทัพอากาศมีกําลังพลสํารองท่ีมีความรู�ความชํานาญเฉพาะทาง       
ท่ีสามารถสนับสนุนการใช�กําลังทางอากาศ และภาคพ้ืน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพ ตามยุทธศาสตรEกองทัพอากาศในทุกมิติ 

   ๕.๕  เ พ่ือให� เจ� าหน� า ท่ีผู� มีหน� า ท่ี รับผิดชอบการจัด ทํา บัญชีบรรจุ กําลั งของ
กองทัพอากาศ ได�ดําเนินการในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังให�เป'นไปด�วยความเรียบร�อย ถูกต�องสมบูรณE      
ทันสมัยอยู
ตลอดเวลา และเป'นไปตามระเบียบการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังท่ีกองทัพอากาศกําหนด 

   ๕.๖  เพ่ือให�กําลังพลสํารอง และทหารกองหนุนได�ทราบตําแหน
งหน�าท่ีของตน      
ในบัญชีบรรจุกําลัง 

   ๕.๗  เพ่ือใช�เป'นหลักฐานในการออกประกาศเรียกพลหรือระดมพล 

 ข�อ ๖  แนวความคิดในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง 
            ๖.๑  พิจารณาใช�โครงสร�างอัตราสําหรับบรรจุกําลังสํารองตามท่ีกองทัพอากาศ

กําหนดให�ครบตามอัตราเต็ม 
   ๖.๒  การบรรจุกําลังสํารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ

พลทหาร ลงในตําแหน
งท่ีกองทัพอากาศกําหนด ในบัญชีบรรจุกําลังให�เป'นไปตามอัตรากําลังพลในอัตราของ
กองทัพอากาศของหน
วยนั้น โดยการบรรจุกําลังพลดังกล
าวให�พิจารณาถึงประสบการณE และขีดความสามารถ
ของกําลังพลเป'นปOจจัยหลักอีกประการหนึ่งด�วย ท้ังนี้ เพ่ือความเหมาะสม และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของหน
วย
ในการปฏิบัติภารกิจตามท่ีกองทัพอากาศกําหนด  

 
 

๖.๓  การจัด… 
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   ๖.๓  การจัดระดับความพร�อมรบ เพ่ือให�หน
วยในกองทัพอากาศได�มีอัตราส
วน 

การบรรจุกําลังประจําการ และกําลังสํารองในบัญชีบรรจุกําลังท่ีเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติภารกิจทางด�าน
ยุทธการท่ีสนับสนุน และสนองตอบต
อนโยบายการใช�กําลังตามแผนปNองกันประเทศได�อย
างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

            ๖.๔  เ พ่ือให�การจัด ทํา บัญชีบรรจุ กําลั งของกองทัพอากาศสามารถรองรับ
พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘ และข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว
าด�วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ 
จึงให�แบ
งการจัดทําบัญชีออกเป'น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

     ๖.๔.๑ การจัดทําบัญชีบรรจุกําลังตามพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘ 
ประกอบด�วย บัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน ซ่ึงกําลังพลสํารองจะมีรายชื่อบรรจุอยู
ในบัญชี  
บรรจุกําลังคราวละ ๖ ปG และบัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองเตรียมพร�อม โดยบรรจุกําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน 
ท่ีมีรายชื่อบรรจุอยู
ในบัญชีบรรจุกําลังครบระยะเวลาท่ีกําหนด และจะเป'นกําลังพลสํารองเตรียมพร�อมอีก
ระยะเวลาไม
เกิน ๖ ปG 

    ๖.๔.๒ การจัดทําบัญชีบรรจุ กําลังตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว
าด�วย       
การเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ โดยการบรรจุทหารกองหนุนตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว
าด�วยการเตรียมพล 
พ.ศ.๒๕๑๕ ประกอบด�วยนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตร
นอกกอง นายทหารประทวนกองหนุน พลทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ พลทหารกองหนุนประเภทท่ี ๒ และ 
พลทหารกองเกิน ท่ีจัดเตรียมไว�ท่ีไม
ได�บรรจุเป'นกําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน และกําลังพลสํารองเตรียมพร�อม 
ซ่ึงเตรียมไว�เสริมกําลังประจําการ ทดแทนการสูญเสีย และจัดต้ังหน
วยใหม
 

  ๖.๕ เอกสารเก่ียวกับบัญชีบรรจุกําลังให�จัดทําเป'นเอกสารลับ และดําเนินการตาม
ระเบียบว
าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ 

หมวด ๒ 
การบรรจุกําลังพลสํารอง และทหารกองหนุน 

 ข�อ ๗ การบรรจุกําลังพลสํารองตามพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘   
   ๗.๑ หลักเกณฑEการรับสมัครบุคคลเข�าเป'นกําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน ให�สายวิทยาการ

กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ และดําเนินการสรรหากําลังพลสํารองท่ีมีความรู�ความชํานาญเฉพาะทางร
วมกับ    
กรมกําลังพลทหารอากาศ 

   ๗.๒ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๗.๒.๑ มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
   ๗.๒.๒ เป'นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยE 
ทรงเป'นประมุข 
  ๗.๒.๓ ไม
เป'นผู�ท่ีมีร
างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคท่ีขัดต
อการเป'นกําลังพล
สํารองตามกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายว
าด�วยกําลังพลสํารอง 

  ๗.๒.๔ ไม
เป'นผู�บกพร
องในศีลธรรมอันดีงาม 

 

๗.๒.๕  ไม
เป'น… 
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   ๗.๒.๕ ไม
เป'นบุคคลล�มละลายทุจริต 
   ๗.๒.๖ ไม
เป'นผู�ท่ีเคยถูกให�ออกหรือถูกปลดจากราชการ เพราะมีความผิดหรือ
มีมลทิน หรือมัวหมอง 
   ๗.๒.๗ ไม
เป'นผู�ท่ีอยู
ในระหว
างพักราชการ 
   ๗.๒.๘ ไม
เป'นผู�ท่ีเคยต�องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา หรือ
อยู
ในระหว
างการดําเนินคดีของศาล เว�นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 
    ๗.๒.๙  เป'นทหารกองเกินท่ีพ�นหน�า ท่ีในการตรวจเลือกทหารกองเกิน         
เข�ารับราชการทหารกองประจําการ เว�นแต
เป'นผู�ท่ีสมัครเข�าเป'นกําลังพลสํารอง ซ่ึงอยู
ในระหว
างการฝBกวิชาทหาร
ตามกฎหมายว
าด�วยการส
งเสริมการฝBกวิชาทหาร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางทหาร และกิจกรรมพลเรือน 

     ๗.๒.๑๐  ไม
เป'นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาอ่ืน 
   ๗.๓  คุณสมบัติเฉพาะ เป'นไปตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว
าด�วยกิจการกําลังพล
สํารองโดยอนุโลม หรือตามท่ีสายวิทยาการกําหนด 
   ๗.๔  กรณีสมัครครั้งแรก มีคุณสมบัติดังนี้ 
      ๗.๔.๑  เป'นบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต
 ๑๘ ปGบริบูรณEข้ึนไป 
      ๗.๔.๒  เป'นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน อายุไม
เกิน ๓๕ ปGบริบูรณE 
      ๗.๔.๓  เป'นนายทหารประทวนกองหนุน อัตราจ
าอากาศเอก อายุไม
เกิน ๓๐ ปG 
บริบูรณE อัตราพันจ
าอากาศเอก อายุไม
เกิน ๓๕ ปGบริบูรณE  
      ๗.๔.๔  เป'นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ท่ีรับราชการทหารในกองประจําการ  
จนครบกําหนด และปลดเป'นกองหนุน อายุไม
เกิน ๓๐ ปGบริบูรณE 
      ๗.๔.๕  เป 'นทหารกองเก ินที ่พ �นหน �าที ่ในการตรวจเล ือกทหารกองเก ิน       
เข�ารับราชการทหารกองประจําการ อายุไม
เกิน ๒๓ ปGบริบูรณE  
      ๗.๔.๖  เป'นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๒ อายุไม
เกิน ๓๕ ปGบริบูรณE 
      ๗.๔.๗  เป'นหญิง และทหารหญิงพ�นราชการ อายุไม
เกิน ๓๕ ปGบริบูรณE 
   ๗.๕  กรณีสมัครต
อ กําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน สามารถสมัครต
อได�คราวละ ๖ ปG   
ไม
เกิน ๒ ครั้ง มีคุณสมบัติดังนี้ 
      ๗.๕.๑  เป'นกําลังพลสํารองพร�อมใช�งานประเภทนายทหารสัญญาบัตร      
อายุไม
เกิน ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   
      ๗.๕.๒  เป'นกําลังพลสํารองพร�อมใช�งานประเภทนายทหารประทวน อายุไม
เกิน
ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๒  
      ๗.๕.๓  เป'นกําลังพลสํารองพร�อมใช�งานประเภทพลทหาร อายุไม
 เ กิน     
ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๒  
 

สําหรับ… 
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   สําหรับกําลังพลสํารองพร�อมใช�งานท่ีเป'นทหารหญิง ให�ใช�เกณฑEอายุเช
นเดียวกับ
ทหารชายโดยอนุโลม 

 ข�อ ๘ หลักเกณฑEการคัดเลือกบุคคลเข�าเป'นกําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน 
   ๘.๑  ให�สายวิทยาการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ และดําเนินการสรรหากําลังพลสํารอง 

ท่ีมีความรู�ความชํานาญเฉพาะทางร
วมกับกรมกําลังพลทหารอากาศ 
   ๘.๒  คุณสมบัติท่ัวไป 

     ๘.๒.๑ มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
     ๘.๒.๒ เป'นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยE 
ทรงเป'นประมุข 
     ๘.๒.๓ ไม
เป'นผู�ท่ีมีร
างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคท่ีขัดต
อการเป'นกําลังพล
สํารองตามกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายว
าด�วยกําลังพลสํารอง 
     ๘.๒.๔ ไม
เป'นผู�บกพร
องในศีลธรรมอันดีงาม 
     ๘.๒.๕ ไม
เป'นบุคคลล�มละลายทุจริต 
     ๘.๒.๖ ไม
เป'นผู�ท่ีเคยถูกให�ออกหรือปลดออกจากราชการ เพราะมีความผิด
หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง 
     ๘.๒.๗ ไม
เป'นผู�ท่ีอยู
ในระหว
างพักราชการ 
     ๘.๒.๘ ไม
เป'นผู�ท่ีเคยต�องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา หรือ
อยู
ในระหว
างการดําเนินคดีของศาล เว�นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ 
     ๘.๒.๙ ไม
เป'นบุคคลท่ีได�รับการยกเว�นเป'นกําลังพลสํารอง ตามกฎกระทรวง  
ท่ีออกตามกฎหมายว
าด�วยกําลังพลสํารอง  

   ๘.๓  คุณสมบัติเฉพาะ 
     ๘.๓.๑  กําลังพลสํารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร คัดเลือกจากนายทหาร
สัญญาบัตรกองหนุน  
     ๘.๓.๒  กําลังพลสํารองประเภทนายทหารประทวน คัดเลือกจากทหารกองหนุน
ประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๑ และทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๒ 
     ๘.๓.๓  กําลังพลสํารองประเภทพลทหาร คัดเล ือกจากทหารกองหนุน
ประเภทท่ี ๑ ท่ีรับราชการทหารในกองประจําการจนครบกําหนด และปลดเป'นกองหนุน หรือทหารกองหนุน
ประเภทท่ี ๒ หรือทหารกองเกินท่ีพ�นหน�าท่ีในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข�ารับราชการทหารกองประจําการ  
     ๘.๓.๔   มีความรู�ความชํานาญเฉพาะทางตามท่ีสายวิทยาการกําหนด 

 ข�อ ๙  วิธีการบรรจุรายชื่อกําลังพลสํารองในบัญชีบรรจุกําลัง บรรจุกําลังพลให�เต็มอัตราเต็ม 
และตรงตามคุณวุฒิ เหล
าทหารท่ีกําหนดไว�ในบัญชีบรรจุกําลัง หากไม
สามารถบรรจุกําลังพลสํารองให�เต็ม
อัตราเต็มได� ให�บรรจุกําลังพลสํารองตามนโยบายท่ีกองทัพอากาศกําหนด 

๙.๑  กําลังพล… 
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   ๙.๑  กําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน 
      ๙.๑.๑   ประเภทนายทหารสัญญาบัตร อายุไม
 เกิน ๓๕ ปGบริ บูรณE เว�นแต

นายทหารกองหนุนท่ีลาออกจากประจําการ อายุไม
เกินชั้นยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน กรณีสมัครต
อ        
อายุไม
เกินประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ตามอัตราชั้นยศท่ีกําหนด 
      ๙.๑.๒ ประเภทนายทหารประทวน อัตราชั้นยศจ
าอากาศเอก อายุไม
เกิน ๓๐ ปG
บริบูรณE อัตราชั้นยศพันจ
าอากาศเอก อายุไม
เกิน ๓๕ ปGบริบูรณE กรณีสมัครต
ออายุไม
เกินทหารกองหนุนประเภท
ท่ี ๑ ชั้นท่ี ๒............... 
      ๙.๑.๓  ประเภทพลทหาร อายุไม
เกิน ๓๐ ปGบริบูรณE กรณีสมัครต
ออายุไม
เกิน
ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๒ หรือทหารกองหนุนประเภทท่ี ๒ ชั้นท่ี ๒ 
   สําหรับทหารกองเกินท่ีพ�นหน�าท่ีในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข�ารับราชการทหารกอง
ประจําการ หรือหญิง และทหารหญิงพ�นราชการ การกําหนดอายุ และประเภทกองหนุนให�เป'นไปตามท่ี    
ส
วนราชการกําหนด 
   ๙.๒  กําลังพลสํารองเตรียมพร�อม ให�กําลังพลสํารองพร�อมใช�งานท่ีมีรายชื่อ 
อยู
ในบัญชีบรรจุกําลังครบระยะเวลาท่ีกําหนด และเป'นกําลังพลสํารองเตรียมพร�อมอีกระยะเวลาไม
เกิน ๖ ปG  
ตามประเภทต
าง ๆ ดังนี้  
     ๙.๒.๑  ประเภทนายทหารสัญญาบัตร อายุไม
เกินประเภทนายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน 
     ๙.๒.๒  ประเภทนายทหารประทวน อายุไม
เกินทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๓  
     ๙.๒.๓  ประเภทพลทหาร บรรจุกําลังพลสํารองท่ีปลดจากกองประจําการท่ีเห็นว
า     
มีสมรรถนะสูงก
อน ซ่ึงมีอายุไม
เกินทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ ชั้นท่ี ๓ หรือทหารกองหนุนประเภทท่ี ๒ ชั้นท่ี ๓  
   ๙.๓  ระยะเวลาการเป'นกําลังพลสํารอง ให�นับต้ังแต
วันท่ีมีการบรรจุรายชื่อ 
อยู
ในบัญชีบรรจุกําลังเป'นกําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน หรือกําลังพลสํารองเตรียมพร�อมแล�วแต
กรณี  

  ข�อ ๑๐  หลักการการบรรจุทหารกองหนุนตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว
าด�วยการเตรียมพล 
พ.ศ.๒๕๑๕  

   ๑๐.๑ บรรจุในบัญชีบรรจุกําลังโดยให�เป'นไปตามอัตรากําลังพลท่ีกองทัพอากาศ
กําหนด และให�ดําเนินการด�านกําลังพลตามแนวทางรับราชการของทหารกองหนุน 
   ๑๐.๒ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ให�บรรจุไว�ในบัญชีบรรจุกําลังจนกว
า        
จะเปลี่ยนประเภทเป'นนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ หรือมีการเลื่อน ลด ปลด ย�าย ไปตามแนวทาง         
รับราชการของทหารกองหนุน 
   ๑๐.๓ นายทหารประทวนกองหนุน ให�บรรจุไว�ในบัญชีบรรจุกําลังจนกว
าจะปลด
พ�นราชการทหาร (จนถึงอายุ ๔๕ ปGบริบูรณE) 
   ๑๐.๔ พลทหารกองหนุน ให�บรรจุไว�ในบัญชีบรรจุกําลังจนกว
าจะพ�นราชการทหาร 

 

หมวด ๓ … 
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หมวด ๓ 

การควบคุมกําลังพลสํารอง และทหารกองหนุน 

 ข�อ ๑๑   ความรับผิดชอบในการควบคุมกําลังพลสํารองและทหารกองหนุน 
    ๑๑.๑ กําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน ให�หน
วยรับการบรรจุรับผิดชอบการดําเนินการ
ควบคุมโดยต
อเนื่อง หรือร�องขอให�กรมกําลังพลทหารอากาศเป'นผู�ควบคุมแทน หากหน
วยไม
สามารถดําเนินการได� 

        ๑๑.๒ กําลังพลสํารองเตรียมพร�อม ให�หน
วยรับการบรรจุดําเนินการควบคุม      
โดยต
อเนื่อง หรือร�องขอให�กรมกําลังพลทหารอากาศเป'นผู�ควบคุมแทนหากหน
วยไม
สามารถดําเนินการได� 

              ๑๑.๓ ทหารกองหนุนตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว
าด�วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ 
ให�กรมกําลังพลทหารอากาศเป'นผู�รับผิดชอบดําเนินการควบคุม 

 ข�อ ๑๒ วิธีการควบคุมกําลังพลสํารองและทหารกองหนุน 
             ๑๒.๑ การควบคุมกําลังพลสํารองทางบัญชี สําหรับกําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน 

และกําลังพลสํารองเตรียมพร�อม ให�กรมกําลังพลทหารอากาศ และหน
วยรับการบรรจุกําลังพลสํารองประเภท
พลทหาร ดําเนินการควบคุมกําลังพลสํารองทางบัญชีตามแบบบัญชีบรรจุกําลัง ท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว
าด�วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ เป'นระยะเวลาคราวละ ๖ ปG โดยอนุโลม เพ่ือให�สามารถ
ทราบข�อมูล และสถานภาพของกําลังพลสํารองทุกคน โดยกรมกําลังพลทหารอากาศ และหน
วยรับการบรรจุ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
     ๑๒.๑.๑  ดํารงการติดต
อกับกําลังพลสํารองเป'นประจําอย
างต
อเนื่อง     
โดยการติดต
อทางเอกสาร โทรศัพทE โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกสE หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใด       
ท่ีกําลังพลสํารองแจ�งช
องทางการติดต
อ และอาศัยประโยชนEจากการติดต
อเพ่ือปลูกฝOงอุดมการณEทางทหาร 
หน�าท่ีท่ีมีต
อประเทศชาติ และสิทธิของกําลังพลสํารอง ตลอดท้ังหาวิธีการท่ีจะให�กําลังพลสํารองได�มีการติดต
อ
กับหน
วยต�นสังกัดโดยต
อเนื่องเช
นเดียวกัน 

           ๑๒.๑.๒ ให�ความสําคัญในเรื่องหน�าท่ี และความรับผิดชอบของกําลังพล
สํารอง โดยเฉพาะเรื่องการแจ�งย�ายท่ีอยู
ให�กรมกําลังพลทหารอากาศ และหน
วยรับการบรรจุทราบภายใน ๓๐ วัน 
ท้ังนี้ เพ่ือผลต
อการเรียกพลหรือระดมพล ให�พร�อมภายใน ๗๒ ชั่วโมง 

           ๑๒.๑.๓ ดําเนินการประชาสัมพันธEโดยต
อเนื่อง เพ่ือให�เกิดทัศนคติท่ีดี    
ต
อกองทัพ หรือเชิญกําลังพลสํารองมาร
วมในกิจกรรมของหน
วยในโอกาสต
าง ๆ ส
งบัตรอวยพรเนื่องในโอกาส
สําคัญ เพ่ือสร�างความสัมพันธEอันดีระหว
างผู�บังคับบัญชา และกําลังพลสํารองของหน
วยอย
างใกล�ชิดและ
ต
อเนื่องหากกระทําได� 

            ๑๒.๒ การควบคุมทหารกองหนุนทางบัญชี เพ่ือให�สามารถทราบข�อมูล และ
สถานภาพของทหารกองหนุนทุกคน ให�กรมกําลังพลทหารอากาศ ดําเนินการ ดังนี้ 

          ๑๒.๒.๑ รวบรวมรายชื่อควบคุมไว�เป'นส
วนรวม 
 

๑๒.๒.๒ ดําเนินการ... 
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    ๑๒.๒.๒ ดําเนินการทางด�านการประชาสัมพันธEเป'นส
วนรวม เพ่ือให�เกิด

ทัศนคติท่ีดีระหว
างทหารกองหนุนกับกองทัพอากาศ โดยอาศัยเครื่องมือประชาสัมพันธEทุกรูปแบบ และอาศัย
เจ�าหน�าท่ีสายงานกิจการพลเรือน 

    ๑๒.๒.๓ ดําเนินการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนในความรับผิดชอบ 
ของตนเป'นประจําทุกปG เพ่ือให�รู�สถานภาพ และภูมิลําเนาท่ีแท�จริงของทหารกองหนุนเป'นรายบุคคล        
อย
างต
อเนื่อง 

หมวด ๔ 
การจัดทําบัญชีบรรจุกําลังและการแก�ไข 

 ข�อ ๑๓ ความรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง  
   ให�กรมกําลังพลทหารอากาศรับผิดชอบในการบรรจุกําลังพลสํารอง และทหาร
กองหนุน ดําเนินการแก�ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีบรรจุกําลัง ให�ถูกต�องและทันสมัยอยู
ตลอดเวลา โดยให�หน
วย    
สายวิทยาการ และหน
วยรับการบรรจุกําลังพลสํารองประเภทพลทหาร รายงานในส
วนท่ีมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง  
ให�กรมกําลังพลทหารอากาศทราบในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ท้ังนี้ เพ่ือให�บัญชีบรรจุกําลังท่ีจัดทําข้ึนนั้น
สามารถสนับสนุน และสนองตอบต
อการใช�กําลังกองทัพอากาศ และการพัฒนากําลังทางอากาศ ตามยุทธศาสตรE
กองทัพอากาศทุกมิติได�อย
างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

 ข�อ ๑๔ การจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง 
             ๑๔.๑  เอกสารเก่ียวกับบัญชีบรรจุกําลังให�จัดทําเป'นเอกสารลับ และดําเนินการ

ตามระเบียบว
าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ 
             ๑๔.๒  หน
วยรับผิดชอบจัดทําบัญชีบรรจุกําลังคือ กรมกําลังพลทหารอากาศ 

        ๑๔.๓  ให�จัดทําตามอัตราเต็ม และแยกบัญชีบรรจุกําลังของแต
ละส
วนราชการ
ออกเป'น ๒ ลักษณะ คือ บัญชีบรรจุกําลังตามพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘ และบัญชีบรรจุกําลัง
ตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว
าด�วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ โดยกําหนดให�ใช�อัตราต้ังแต
อัตรา พลทหาร 
กองประจําการ จ
าอากาศตรีกองประจําการ จนถึงอัตรา นาวาอากาศตรี ดังนี้ 
     ๑๔.๓.๑ บัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน ประกอบด�วย 
       ๑๔.๓.๑.๑  บัญชีบรรจุกําลัง นายทหารสัญญาบัตร 
       ๑๔.๓.๑.๒  บัญชีบรรจุกําลัง นายทหารประทวน 

      ๑๔.๓.๑.๓  บัญชีบรรจุกําลัง พลทหาร 
      ๑๔.๓.๒   บัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองเตรียมพร�อม ประกอบด�วย 

       ๑๔.๓.๒.๑  บัญชีบรรจุกําลัง นายทหารสัญญาบัตร 
       ๑๔.๓.๒.๒  บัญชีบรรจุกําลัง นายทหารประทวน 

      ๑๔.๓.๒.๓  บัญชีบรรจุกําลัง พลทหาร 
 

๑๔.๓.๓  บัญช…ี 
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      ๑๔.๓.๓ บัญชีบรรจุกําลังทหารกองหนุน ประกอบด�วย 
       ๑๔.๓.๓.๑  บัญชีบรรจุกําลัง นายทหารสัญญาบัตร 
       ๑๔.๓.๓.๒  บัญชีบรรจุกําลัง นายทหารประทวน 
        ๑๔.๓.๓.๓  บัญชีบรรจุกําลัง พลทหาร 
   ๑๔.๔  รูปแบบบัญชีให�ใช�ตามแบบผนวกท่ีแนบ ดังนี้ 

     ๑๔.๔.๑ บัญชีสรุปยอดกําลังพล ทอ.กพ.๐๔๘ ตามผนวก ก ท�ายระเบียบนี้ 
                 ๑๔.๔.๒ บัญชีสถานภาพกําลังพลของหน
วย ทอ.กพ.๐๔๙ ตามผนวก ข 

ท�ายระเบียบนี้ 
      ๑๔.๔.๓  บัญชีสถานภาพกําลังพลแยกเหล
า ทอ.กพ.๐๕๐ ตามผนวก ค  

ท�ายระเบียบนี้ 
                 ๑๔.๔.๔ บัญชีบรรจุกําลัง ทอ.กพ.๐๕๑ ตามผนวก ง ท�ายระเบียบนี้ 
      ๑๔.๔.๕ บัญชีการแก� ไขบัญชีบรรจุ กําลั ง ทอ.กพ.๐๕๒ ตามผนวก จ  

ท�ายระเบียบนี้ 
      ๑๔.๔.๖ บัญชีตําแหน
งท่ีขาด ทอ.กพ.๐๕๓ ตามผนวก ฉ ท�ายระเบียบนี้ 

              ๑๔.๕  จํานวนชุดท่ีจัดทํา และการแจกจ
ายให�หน
วยท่ีเก่ียวข�อง 
            ๑๔.๕.๑ บัญชีบรรจุกําลังกําลังพลสํารองพร�อมใช�งาน และบัญชีบรรจุกําลัง

กําลังพลสํารองเตรียมพร�อม จัดทํา และส
งให�หน
วยท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
      ๑๔.๕.๑.๑ เก็บไว�ท่ีหน
วยสายวิทยาการ และหน
วยรับการบรรจุ

กําลังพลสํารองประเภทพลทหาร ๑ ชุด 
      ๑๔.๕.๑.๒ กรมยุทธการทหารอากาศ ๑ ชุด 
      ๑๔.๕.๑.๓ กรมกําลังพลทหารอากาศ ๑ ชุด   

       ๑๔.๕.๒ บัญชีบรรจุกําลังทหารกองหนุนตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว
าด�วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕ จัดทํา และส
งให�หน
วยท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 

            ๑๔.๕.๒.๑ กรมยุทธการทหารอากาศ ๑ ชุด 
                  ๑๔.๕.๒.๒ กรมกําลังพลทหารอากาศ ๑ ชุด  

      ข�อ ๑๕ การแก�ไขบัญชีบรรจุกําลัง  
   หน
วยรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีบรรจุกําลังต�องตรวจสอบ และแก�ไขรายชื่อ   

และรายการอ่ืน ๆ ในบัญชีบรรจุกําลังของหน
วยให�ถูกต�อง ครบถ�วน และทันสมัยอยู
เสมอ การแก�ไขดังกล
าว  
จะกระทําเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

   ๑๕.๑  ยอดกําลังพลภายในหน
วย เช
น การบรรจุ โยกย�าย ลาออก เป'นต�น 
  ๑๕.๒  การจําหน
ายกําลังพลขาดการบังคับบัญชาไปจากหน
วย 

   ๑๕.๓  แก�ไขอัตราการจัด 
               

๑๕.๔  รายละเอียด… 



(ลงชื่อ) 
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   ๑๕.๔  รายละเอียดข�อมูลของกําลังพล เช
น เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล การเลื่อนยศ เป'นต�น 
              ๑๕.๕  ประเภท ชั้น และรุ
นปGของทหารกองหนุน (เม่ือเกินชั้น และรุ
นปGท่ีกําหนด) 
              ๑๕.๖  ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน (เปลี่ยนประเภทตามเกณฑEอายุ) 

  ข�อ ๑๖ วิธีการแก�ไขบัญชีบรรจุกําลัง 
   ๑๖.๑  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง และต�องแก�ไขบัญชีบรรจุกําลังตามข�อ ๑๕ ให�หน
วย

สายวิทยาการ และหน
วยรับการบรรจุกําลังพลสํารองประเภทพลทหารรายงานขอแก�ไขตามแบบบัญชีการแก�ไข
บัญชีบรรจุกําลัง ทอ.กพ.๐๕๒ (ผนวก จ) และส
งให�กรมกําลังพลทหารอากาศ ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 

   ๑๖.๒  ถ�าไม
มีการเปลี่ยนแปลงจะต�องยืนยันเป'นลายลักษณEอักษรให�กรมกําลังพล
ทหารอากาศทราบด�วย 

หมวด ๕ 
ความมุ
งหมายและการตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลัง 

 ข�อ ๑๗  ความมุ
งหมาย 
               ๑๗.๑ เพ่ือรวบรวมข�อเท็จจริงเก่ียวกับปOญหา และข�อขัดข�องของหน
วยหลังการ

จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง 
    ๑๗.๒ เพ่ือให�บัญชีบรรจุกําลังของหน
วยมีความถูกต�อง ครบถ�วน และทันสมัยอยู
เสมอ        

 ข�อ ๑๘  การตรวจสอบบัญชีบรรจุกําลังของกองทัพอากาศ 
    ๑๘.๑ ดําเนินการตรวจสอบโดยกรมกําลังพลทหารอากาศ ทําการตรวจสอบบัญชี
บรรจุกําลังของหน
วยในกองทัพอากาศเป'นส
วนรวมตามหลักฐานตามข�อ ๑๔.๕ 

       ๑๘.๒ ห�วงระยะเวลาในการตรวจ เดือนมิถุนายน และธันวาคม 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๓๐     มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 

                                 พลอากาศเอก จอม  รุ
งสว
าง 
        (จอม  รุ
งสว
าง) 
                                            ผู�บัญชาการทหารอากาศ 

 
 
 

 

การแจกจ
าย … 

 
 



- ๑๒ - 
 

 

การแจกจ
าย 
        - นขต.ทอ., นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ.และ นขต.สปพ.กพ.ทอ. 
 
 
สําเนาถูกต�อง 
           น.อ.โสรวาร  ปNอมสนาม 
                (โสรวาร  ปNอมสนาม) 
                ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ. 
                      ๑ ก.พ.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ.ต.อธิวัฒนE ฯ    พิมพE/ทาน 
น.ท.วีรพงศE ฯ          ตรวจ 



ผนวก ก ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ทอ.กพ.๐๔๘ 
บัญชีสรุปยอดกําลังพล 

หน�า ………. ของ …..…. หน�า 
  บัญชีสรุปยอดกําลังพล………………………………………………….  

 

หน
วย 

จํานวนกําลังพล หมายเหต ุ

อัตราเตม็ บรรจุจริง 

ต�องใช�กําลังพล

สํารอง/

กองหนุนจํานวน 

บรรจุกําลังพลสาํรอง/

กองหนุน 

บรรจุกําลังพล

สํารอง/กองหนุน 

แล�วยังขาด 

 

จาก ........ จํานวน 

        

รวม        

 

 ตรวจถูกต�อง 
(ลงชื่อ) ………………………………………………..… 
        (………………………………………………….) 
ตําแหน
ง ………………………………………………... 
วัน เดือน ปG  …………..…/…………….../…………



ผนวก ข ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ทอ.กพ.๐๔๙ 
บัญชีสถานภาพกําลังพล ของหน
วย ………………………………………. 

 

ลําดับ 
หน
วยรับผดิชอบ 

ในการทําบัญชีฯ 

อัตรา……………………….. 
ยอดกําลังพลเป'นร�อยละ  

ที่กองทัพอากาศต�องการ 
หน
วยบรรจุจริง 

 

หมายเหต ุอัตราเตม็ 
บรรจุกําลัง

ประจําการ 

บรรจุกําลังพลสาํรอง/

กองหนุน 
กําลังประจําการ 

กําลังพลสํารอง/

กองหนุน 

ส. ป. พ. รวม ส. ป. พ. รวม ส. ป. พ. รวม ส. ป. พ. รวม ส. ป. พ. รวม 

                       

รวม                      

     ตรวจถูกต�อง 
 (ลงชื่อ) ………………………………………………..… 
                 (………………………………………………….) 
 ตําแหน
ง ………………………………………………... 

     วัน เดือน ปG  …………..…/…………….../………… 



ผนวก ค ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

        ทอ.กพ.๐๕๐ 
บัญชีสถานภาพกําลังพล แยกเหล
ากําลังพลสํารอง/กองหนุน ของหน
วย ……………………………… 

 

ลําดับ 

หน
วย 

รับผิดชอบ

ในการทํา

บัญชีฯ 

เหล
าทหารนักบิน 

เหล
าทหารต�นหน เหล
าทหารอากาศโยธิน เหล
าทหาร

สื่อสาร 

เหล
าทหาร

สรรพาวุธ 

เหล
าทหาร

ช
างอากาศ หมาย

เหต ุต�นหน 

บังคับการบิน ทหารต
อสู�อากาศยาน ทหารราบ ปฏิบัติการพิเศษ 

ส. ป. ส. ป. พ. ส. ป. พ. ส. ป. พ. ส. ป. ส. ป. ส. ป. 

                      

รวม                     



- ๒ - 
       ทอ.กพ.๐๕๐ 

บัญชีสถานภาพกําลังพล แยกเหล
ากําลังพลสํารอง/กองหนุน ของหน
วย ………………………………(ต
อ) 
 

ลําดับ 

หน
วย 

รับผิดชอบ

ในการทํา

บัญชีฯ 

เหล
าทหาร

การเงิน 

เหล
าทหาร 

ขนส
ง 

เหล
าทหาร 

ช
างโยธา 

เหล
าทหาร

พลาธิการ 

เหล
าทหาร 

พัสด ุ

เหล
าทหาร 

สารวัตร 

เหล
าทหาร 

ดุริยางคE หมายเหต ุ

ส. ป. ส. ป. ส. ป. ส. ป. ส. ป. ส. ป. ส. ป. 

  

 

    

          

รวม                

 



- ๓ - 
       ทอ.กพ.๐๕๐ 

บัญชีสถานภาพกําลังพล แยกเหล
ากําลังพลสํารอง/กองหนุน ของหน
วย ………………………………(ต
อ) 
 

ลําดับ 

หน
วย 

รับผิดชอบ

ในการทํา

บัญชีฯ 

เหล
าทหาร 

ถ
ายรูป 

เหล
าทหาร 

อุตุ 

เหล
าทหาร 

วิทยาศาสตรE 

เหล
าทหาร 

แผนที่ 

เหล
าทหาร 

แพทยE 

เหล
าทหาร 

พระธรรมนูญ 

เหล
าทหาร 

สารบรรณ 
หมายเหต ุ

ส. ป. ส. ป. ส. ป. ส. ป. ส. ป. ส. ป. ส. ป.  

  

 

 

  

   

        

รวม                

         ตรวจถูกต�อง 
 (ลงชื่อ) ………………………………………………..… 
                 (………………………………………………….) 
 ตําแหน
ง ………………………………………………... 

     วัน เดือน ปG  …………..…/…………….../………… 



ผนวก ง ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

       ทอ.กพ.๐๕๑ 
               หน�า ………. ของ …..… หน�า 

บัญชีบรรจุกําลัง 
     บัญชีบรรจุกําลัง ............…………………………………………. 
     หน
วย………………………………………….อัตรา……………….. 
     อัตราเต็ม …………………………………………………………….. คน 
     บรรจุกําลังประจําการ …………………………………………… คน 
     บรรจุกําลังพลสํารอง/กองหนุน ..……………………..……..  คน 
 

ลําดับ ตําแหน
ง อัตรา เหล
า 
เลขหมาย 

ความชํานาญ 
ทหารอากาศ 

ยศ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล ที่บรรจุ หมายเลขประจําตัว ตําแหน
งเดิม หมายเหตุ 

         

           ตรวจถูกต�อง 
 (ลงชื่อ) ………………………………………………..… 
                 (………………………………………………….) 
 ตําแหน
ง ………………………………………………... 

     วัน เดือน ปG  …………..…/…………….../………… 



ผนวก จ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ทอ.กพ.๐๕๒ 
บัญชีการแก�ไขบัญชีบรรจุกําลัง 

หน
วย………………………………………………… 
 

ตําแหน
ง ลําดับ 
ยศ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  ที่บรรจุ 

หมายเลขประจําตัว ตําแหน
งเดิม หมายเหตุประกอบการแก�ไข 

เดิม แก�เป'น 

       

 

         ตรวจถูกต�อง 
 (ลงชื่อ) ………………………………………………..… 
                 (………………………………………………….) 
 ตําแหน
ง ………………………………………………... 

     วัน เดือน ปG  …………..…/…………….../………… 



ผนวก ฉ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว
าด�วยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ทอ.กพ.๐๕๓ 
บัญชีตําแหน
งท่ีขาด 

หน�า …………. ของ …..…….. หน�า 
  บัญชีตําแหน
งท่ีขาด………………………………………………………… 
  หน
วย…………………………………………………..…………….…………. 

 

ลําดับ ตําแหน
งท่ีขาด อัตรา ลชทอ. เหล
าทหาร จําพวกทหาร จํานวน หมายเหต ุ

        

 รวม       

      ตรวจถูกต�อง 
(ลงชื่อ) …………………………………… 
        (…………………………………….) 
ตําแหน
ง ………………………………… 
วัน เดือน ปG ……..…/………./…..….. 


