
คําสั่งกองทัพบก 

(คําสั่งช้ีแจง) 

ที่ ๑๕๔/๑๒๕๘๙ 

เรื่อง  ใหใชแบบรายงานยอดกําลังพลประจําวัน 

(แบบ กร.๓ ลง ๑ พ.ค.๙๘) 

-------------------------- 

 เพ่ือใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกําลังพลเพียงพอสําหรับเปนหลักฐานในการทําสถิติกําลังพล

และหลักฐานทางประวัติศาสตรของหนวย  ฉะนั้น ใหทุกหนวยใน ทบ.เริ่มใชแบบรายงานยอดกําลังประจําวัน 

และ ยึดถือคําแนะนําการใชแบบรายงานยอดกําลังประจําวันฉบับนี้  เปนหลักปฏิบัติการทํารายงานยอดกําลัง

ประจําวันในราชการกองทัพบก ตั้งแต ๑ ก.ค.๙๘   เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗ มิถุนายน  ๒๔๙๘ 

  รับคําสั่ง ผบ.ทบ. 

(ลงชื่อ) พล.ท. หลวงจุลยุทธ  ยรรยง 

                    เสธ.ทบ. 
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คําแนะนําใชแบบรายงานยอดกําลังพลประจําวัน 

ตอนที่ ๑  ความรูทั่วไป 

 ๑. ความมุงหมาย     - คําแนะนํานี้กําหนดระเบียบอันครอบคลุมบัญชียอดกําลังประจําวัน

สําหรับทหารและพลเรือนทั้งหมดที่บรรจุไวในอัตรา หรือสมทบกับหนวยใดหนวยหนึ่งของ ทบ.ไทย  เพ่ือจัดให

มีการบันทึกทางการปกครองและทางประวัติศาสตรแหงกําลังพล และสถานะภาพของแตละหนวยโดย

ตอเนื่องกัน  คําแนะนํานี้ไมใชกับกําลังพลหนุนนอกประจําการ 

  ๒. การใชและความสําคัญ  - แบบ กร.๓  ลงวันที่ ๑ พ.ค.๙๘  เปนแบบรายงาน ยอดกําลังซึ่ง

หนวยตาง ๆ  ทุกหนวยจะตองใช นอกจากนี้สําหรับหนวยที่จะตองใชแบบ กร.๓ อยูเดิมก็ใหใชแบบนี้แทน กร.

๓ เดิมดวย แบบ กร.๓ ลง ๑ พ.ค.๙๘ เปนแหลงท่ีมาเบ้ืองตนของขอมูลท่ีตองการสําหรับรายงานยอดกําลังทาง

ราชการ และสถานะภาพของแตละหนวย มีคาทางประวัติศาสตรมาก และเปนเอกสารมูลฐานอันสําคัญที่สุด

อันหนึ่งซึ่งทําขึ้นในกองทัพบก หนวยที่ทําเอกสารนี้ทุกหนวยจะตองมีสําเนาอันถูกตองเก็บไวในแฟมถาวร ๑ 

ฉบับเสมอไป 

 ๓. นิยามศัพท 

   ก. กําลังพลสวนถาวร  คือ กําลังพลที่บรรจุเขาในอัตรากําลังของหนวยตาง ๆ หนึ่ง  เพ่ือมุง

หมายปฏิบัติภารกิจของหนวยเปนการถาวร 

   ข. ผูรับการฝก   คือ กําลังพลท่ีบรรจุหรือเอาเขาสมทบหนวย ๆ หนึ่ง และรับการฝกเบ้ืองตน

หรือรับการฝกผูชํานาญการ นอกเหนือไปจากโรงเรียนทหารหรือโรงเรียนพลเรือน 

   ค. นักเรียน คือ กําลังพลซึ่งบรรจุหรือเอาเขาสมทบในโรงเรียนทหารหรือพลเรือน  เพ่ือมุง

หมายดําเนินการตามหลักสูตรการฝกอันหนึ่ง 

   ง. กําลังพลบรรจุ คือ กําลังพลซึ่งบรรจุเขาไวในอัตรากําลังของหนวยทั้งถาวรและไมถาวร 

   จ. สวนขึ้นสมทบ   คือ กําลังพลซึ่งบรรจุเขาในอัตรากําลังของหนวย แตทวาเอาไปขึ้นสมทบ

กับอีกหนวยหนึ่ง และกําลังพลหนุนซึ่งกําลังไดรับการฝกเรงรัด เมื่อเรียกเขาประจําการก็ใหรายงานในฐานะเปน  

“สวนขึ้นสมทบ” 

 ๔. การทําบัญชีสําหรับกําลังพลของ ทบ. ซึ่งไมทําหนาท่ีรวมกับราชการสวนอื่นของรัฐบาล กําลัง

พลของหนวยใดไปปฏิบัติหนาที่ในองคการหรือสวนราชการของรัฐบาลนอก ทบ. คงถือเปนกําลังพลสวนถาวร 

และใหจําหนายไวในตอนยอดกําลังในชอง “สวนอิสระ” 

  ๕. ความรับผิดชอบ   ผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการทํารายงานยอดกําลัง 

  ๖. บรรดาหนวยตาง ๆ  ซึ่งจําเปนตองทํารายงานยอดกําลัง จะตองแยกทําสําหรับหนวยตาง ๆ 

เหลานี้ 

   ก. หนวยกองรอย หนวยยอยที่ขึ้นตรงตอ บก. สวน บก. ที่ไมอยูในอัตรากองรอยและหนวย

ทํานองนี้ 

   ข. หนวยแยกอิสระที่จัดขึ้นเพื่อทําหนาท่ีพิเศษ 

   ค. กําลังพลของ ทบ. ในราชการสวนอื่น ๆ ของรัฐบาล (ถามี) 

   ง. กําลังพลสวนถาวร และผูรับการฝก หรือนักเรียนหรือคนเจ็บ เมื่อหนวยหนึ่งมีกําลังพล

สวนถาวรและผูรับการฝก  หรือนักเรียน หรือคนเจ็บบรรจุไว จงแยกเปน ๒ รายงาน  สําหรับหนวยเดียวกันคือ 

รายงานสําหรับยอดกําลังผูรับการฝก หรือนักเรียน หรือคนเจ็บฉบับหนึ่ง และรายงานยอดกําลังพลสําหรับกําลัง

พลสวนถาวรอีกฉบับหนึ่ง ทั้งนี้ตองพิมพคําวา “ผูรับการฝก” หรือ “นักเรียน” หรือ “คนเจ็บ” หรือ “สวน

ถาวร” ในรายการ ๔ “สถานะภาพกําลังพล”  ใหตรงกับชนิดของกําลังท่ีรายงาน 
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  ๗. หนวยที่จัดขึ้นชั่วคราว  - รายงานยอดกําลังจะตองทําสําหรับหนวยที่จัดชิ้นชั่วคราวดวย  

รายงานของหนวยที่จัดขึ้นชั่วคราวจะตองรายงานไวในตอนยอดกําลังในฐานะ “สวนขึ้นสมทบ” และรายงานของ

หนวยที่มีการบรรจุถาวรจะตองกรอกไวในตอนยอดกําลังในฐานะ “กําลังพลบรรจุ” 

  ๘. การเสนอรายงานยอดกําลังแบบ กร.๓ -   (ดูผนวก ๒) รายงานยอดกําลังจะตองทําเปนวน ๆ 

ไป สําเนาของรายงานที่สําเร็จรูปแลวสําหรับวันที่ ๑๕ กับวันสิ้นเดือนทุกเดือนใหเสนอไปตามสายการบังคับ

บัญชาถึง กพ.ทบ. รายงานดังกลาวนี้ตองมิใหชักชาโดยไมจําเปน 

  ๙. วันรายงานยอดกําลัง 

   ก. นิยามศัพท - วันรายงานยอดกําลังคือ   ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง เริ่มแต ๐๐๐๐ จนเมื่อ 

๒๔๐๐ ของวันนั้น ๆ คําวาวัน “ซึ่งใชในคําแนะนํานี้หมายความวา วันรายงานยอดกําลัง นอกจากจะบงไวเปน

อยางอ่ืนโดยเฉพาะ 

   ข. รายการที่ตรงกับวันรายงาน   - ตามธรรมดาการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน การบรรจุใหม, 

การสูญเสียเหตุการณ ฯลฯ  ซึ่งเกิดในวันนั้น จะตองสรุปรวมอยูในรายงานที่ทําสําหรับวันนั้นในเมื่อเหตุการณ

เกิดขึ้นตรงกับวันรายงานอยูแลว ก็ไมจําเปนนําวันที่ ๆ เกิดเหตุไปกรอกไวในหมายเหตุอีก 

   ค. รายการที่คางวัน  - เมื่อไมสามารถจะรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับวันเกิด

เหตุไดก็ใหรายงานในวันหลัง ๆ โดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได เมื่อตองทําเชนนี้ ก็ใหกรอกวนที่เกิดเหตุการณนั้นไวใน

ชองหมายเหตุ (ตัวอยาง เชน เหตุเกิด ๑๒ ก.ย.๙๗) รายการที่คางวันควรใหมีนอยที่สุดที่จะนอยได 

  ๑๐. การทํา 

   ก. จะทําเมื่อไร     - รายงานยอดกําลังประจําวันหนึ่ง ๆ จะตองจัดทําภายใน ๑๐๐๐ ของ

วันที่ถัดจากการสิ้นสุดแหงวันรายงานยอดกําลังพล 

   ข. วิธีทํา    - รายงานยอดกําลังจะตองพิมพดีด หรือเขียนใหอานงายใชคํายอของทางราชการ

เพ่ือใหทุก ๆ คนเขาใจได เม่ือจะตองทําสําเนา ๒ ฉบับ หรือมากกวานั้น ก็อัดสําเนาดวยกระดาษคารบอนได 

   ค. การแกรายงานยอดกําลังซึ่งสงแลว - รายงานยอดกําลังซึ่งสงไวแลว และตอมาไดพบวามี

ขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะแกไดโดยหมายเหตุแกคําผิดลงในรายงานฉบับหลัง ๆ เทานั้นและตองหมายเหตุ

ทางชองขวาของแผนรายงานซึ่งผิดนั้นดวย (ตัวอยาง เชน “ดูแกคําผิดในรายงานยอดกําลังฉบับ ๑๕ ต.ค.๙๘”) 

  ๑๑. การรักษาความลับของรายงานยอดกําลัง   - รายงานยอดกําลังโดยทั่วไปของหนวยตาง ๆ 

ภายในประเทศไมตองรักษาความลับ นอกจากวาขาศึกไดบุกรุกประเทศของเรา แลวเทานั้น รายงานยอดกําลัง

ของหนวยในเขตหนาหรือยุทธบริเวณจะตองจัดไวในจําพวกเอกสาร “ปกปด” อยางไรก็ดีเมื่อรายงานของหลาย

หนวยรวมเขาเปนปกเดียวเพื่อเสนอตอไปยัง บก. ชั้นเหนือรายงานรวมเหลานั้นไมวาในโอกาสใดถา

ผูบังคับบัญชาเห็นวาจําเปนอาจจัดเขาในพวกเอกสาร “ลับ - เฉพาะ” ก็ได 

  ๑๒. รายงานยอดกําลังฉบับเริ่มตน (ดูขอ ๖๐) - รายงานยอดกําลังฉบับเริ่มตน จะตองทําทํา

สําหรับหนวยที่จัดตั้งใหม หรือ บรรจุกําลังครั้งแรก และหนวยที่แปรสภาพหรือเปลี่ยนชื่อใหมทุกหนวย สําหรับ

หนวยจัดตั้งใหมหรือบรรจุกําลังครั้งแรก ตองทําในวันเริ่มของการจัดตั้ง หรือการบรรจุกําลังนั้นและสําหรับ

หนวยแปรสภาพหรือเปลี่ยนชื่อใหมจะตองทําในวันเริ่มใชชื่อใหมนั้น 

  ๑๓. รายงานยอดกําลังฉบับสุดทาย (ดูขอ ๖๐) - รายงานยอดกําลังฉบับสุดทายจะตองทําเมื่อ

หนวยถูกยุบแปรสภาพ หรือเปลี่ยนชื่อใหม หรือสูญเสียสภาพ หรือลักษณะเดิมของหนวยไปโดยวิธีอ่ืนใดก็ได  

ซึ่งในสภาพเดิมนั้นหนวยไดเคยเสนอรายงานกําลังพลอยูกอน 

รายงานฉบับสุดทายตองทําในวันทายท่ีมีเหตุการณเกิดขึ้นของหนวยนั้น 

ตอนที่ ๒  หัวเรื่อง 

  ๑๔. กลาวทั่วไป   - หัวเรื่องของรายงานยอดกําลังมีที่สําหรับบอกที่ตั้งและเครื่องหมายโดย

สมบูรณ ของหนวยรายงาน ตลอดจน วัน, เดือน, ป, ของรายงาน 
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  ๑๕. วัน,เดือน,ป (รายการ ๑)    - กรอกวัน,เดือนและป ของวันรายงานยอดกําลัง ซึ่งรายงาน

นั้นไดทําขึ้นสําหรับวันนั้น โดยใชคํายอ คัวอยาง เชน ๑๒ ก.ย.๙๗ 

  ๑๖. หนวยรายงาน (รายการ๒)   - กรอกชื่อของหนวยรายงาน ตัวอยาง เชน กองรอยที่ ๓ 

กองรอยบริการ จังหวัดทหารบกลพบุรี 

  ๑๗. หนวยตนกําเหนิด (รายการ ๓)  - กรอกชื่อหนวยตนกําเหนิดของหนวยรายงาน (กรมและ

กองพันหรือกองพันที่มิไดขึ้นกรมใด ๆ)  ถาหนวยรายงานเปนหนวยอิสระก็เวนวางไว ตัวอยาง เชน กรมทหาร

ราบท่ี ๑๑ พัน.ป.สนามที่ ๓ (กองรอยสื่อสารของกองพลเปนกองรอยอิสระไมมีหนวยตนกําเหนิด) 

  ๑๘. สถานะกําลังพล (รายการ ๔) - กรอกชื่อชนิดของกําลังพลท่ีรายงานตัว อยางเชน สวนถาวร, 

นักเรียน ผูรับการฝก, คนเจ็บ 

  ๑๙. ที่ตั้งปกติ (รายการ ๕) - กรอกชื่อคายหรือชื่อตําบล หรือจังหวัด ซึ่งเปนที่ตั้ง ประจําของ

หนวย 

  ๒๐. ที่ตั้งปจจุบัน (รายการ ๖) - กรอกชื่อท่ีตั้งซึ่งหนวยประจําอยู ณ วันรายงาน เวนแตวาเม่ือ

ที่ตั้งปจจุบันเปนอันเดียวกับที่ตั้งปกติรายการนั้นก็ไมตองกรอกรายการ นี้ตองแสดงที่อยูในระหวางการประลอง

ยุทธ และระหวางเวลาที่ไปทําหนาที่ชั่วคราวนอกที่ตั้งปกติดวย 

  ๒๑. หนวยบังคับบัญชาชั้นสูง (รายการ ๗) - กรอกหนวยขึ้นตรง ทบ. หรือหนวยหัวหนาเหลา  

ซึ่งหนวยทํารายงานสังกัดอยู ตัวอยาง เชน ท.๑, กช., ศร., พล.๕ เปนตน 

 

ตอนที่ ๓ ยอดกําลัง 

  ๒๒. กลาวโดยทั่วไป - ตอนยอดกําลังนี้แสดงสถานะภาพของกําลังพลของหนวยรายงานเมื่อเวลา 

๒๔๐๐ อันเปนเวลาสิ้นสุดวันรายงานยอดกําลัง ตอนยอดกําลังนี้เปนแหลงท่ีมาของขอมูล  ซึ่งกองทัพบกและ

ผูบังคับบัญชาสวนภูมิภาคตองการใชในการทํายอดกําลัง ตอนนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงขอมูลของยศและกําลังพลทุก ๆ 

คน, ยอดกําลังซึ่งไดรับการบรรจุยอดกําลังท่ีเหลือในปจจุบันยอดกําลังท่ีจําหนายและกําลังพลสวนขึ้นสมทบ 

  ๒๓. กําลังพลท่ีจะตองคิดเขาบัญชีในตอนยอดกําลัง   กําลังพลฝายทหารทั้งหมด และกําลังฝาย

พลเรือนทั้งหมด ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอยูกับกองทัพบก ตลอดจนกําลังพลของกองทัพบกในราชการ สวนอ่ืนของ

รัฐบาล จะตองคิดเขาบัญชีในตอนยอดกําลังของรายงานยอดกําลัง สมาชิกของรายการฝายทหารตางประเทศ

และคนงานหรือลูกจาง ซึ่งอัตรานี้ไดกําหนดจํานวนไวแนนอน ไมถือวาอยูในยอดกําลังของกองทัพบกในที่นี้ 

  ๒๔. การทําตอนยอดกําลัง  - จะทําตอนยอดกําลังไดตอเม่ือ ไดทําตอนหมายเหตุแลวเทานั้น 

ยอดกําลังวันกอน ๆ ทั้งหมดตองเอามาตั้งเปนตัวตั้งในการคํานวณเพิ่มและลดตามรายการที่ลงในตอนหมาย

เหตุ เมื่อไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพหรือยอดกําลังพลใหทํารายงาน “ชนิดไมเปลี่ยนแปลง”  คือไมตองมี

รายการอะไรอื่นนอกจากกรอกยอดกําลังลงในชอง    “ยอดกําลังวันนี้”เทานั้น แตรายงานฉบับที่จะตองสงถึง 

ทบ. จําตองยกเวนสําหรับตอนยอดกําลัง แมไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพหรือตอนยอดกําลังพลในวันนั้นก็

ไมใหทํารายงานชนิด“ไมเปลี่ยนแปลง” คือตองทําโดยลงรายละเอียดทุกอยางเหมือนรายงานชนิดมีการ

เปลี่ยนแปลงตอเม่ือใดไดแกระเบียบใหสงรายงานยอดกําลังถึง ทบ. ทุกวันแลวจึงใหทํารายงานชนิด “ไม

เปลี่ยนแปลง” ไดโดยไมตองมีขอยกเวน 

  ๒๕. สถานะภาพของกําลังพล  กําลังพลท้ังหมดตองแสดงไวในตอนยอดกําลัง ไมวาจะเปนกําลัง

พลบรรจุหรือสวนขึ้นสมทบยอดกําลังพลบรรจุนั้น แบงเปนสวน “กําลังพลปจจุบัน” และสวน “จําหนาย” กําลัง

พลซึ่งจัดมาขึ้นสมทบนั้นไมแบงเขาในสวน “กําลังพลปจจุบัน” และสวน “จําหนาย” อยางไรก็ดีการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสวนสมทบใหแสดงไวในรายการหนึ่งในตอนหมายเหตุ 

 

ตอนที่ ๔  ตอนหมายเหตุ (มีรายการตาง ๆ ดวย) 

Administrator
Highlight
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  ๒๖. กลาวโดยทั่วไป     - รายการซึ่งกระทําขึ้นในตอนหมายเหตุเปนบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สถานะบุคคล เปนแหลงท่ีมาของขอมูล ซึ่งใชในการทํารายงานเกี่ยวกับกําลังพลฝายทหารและพลเรือนที่บรรจุ

อยูในกองทัพบกและในการแกไขเปลี่ยนแปลงแฟมทําเนียบดวย ตอนหมายเหตุนี้จะตอไดทางดานหลังของแบบ

รายงาน และจะใชดานหลังตอเม่ือจําเปนคือมีที่ไมพอเขียนแลวเทานั้น 

  ๒๗. รายการที่หามลง  - รายการที่เปนอกุศลเก่ียวกับความซื่อสัตยจงรักภักดีของบุคคล  หามลง

ในรายการยอดกําลัง 

  ๒๘. นิยามศัพทของตอนหมายเหตุ    - ตอนหมายเหตุของรายงานยอดกําลังเปนตอนหนึ่ง ซึ่งมี

ชื่อและขอมูลสําคัญอ่ืน ๆ ของบุคคลหนึ่งหรือหลายคนรวมทั้งการเปลี่วนแปลงตาง ๆ ทั้งเปนขอความที่แนนอน

และสั้น  แสดงการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 ๒๙. นิยามศัพทของหัวเรื่องในชองตาง ๆ ในตอนหมายเหตุ 

  ก. ชื่อรวมทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล 

  ข. เครื่องหมาย -  กรอกเลขทะเบียนกองประจําการ สําหรับผูที่ขึ้นทะเบียน (ตัวอยาง เชน 

ทบ. ๒๔๘๐)   ถาบุคคลใดไมมีเครื่องหมายชองนี้ก็เวนวางไว สําหรับพลเรือน 

                 
 กท. ๕๓๑

ตองวางไว 

  ค. ยศชั้น  - กรอกยศชั้นนายทหารชั้นสัญญาบัตร,ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร หรือ พลทหาร 

ทหารปที่ ๑ เขียนวา “พลฯ ๑”   และปที่ ๒ เรียกวา “พลฯ ๒”    และกรอกคําวา  “พลเรือน” สําหรับพลเรื่อน

ทั้งหมด 

  ง. เหลา   -  แสดงวาบุคคลนั้นเปนทหารราบ, ทหารปนใหญ, ทหารชาง    เหลานี้ใหเวน

วางไวสําหรับทหารซึ่งยังอยูในระหวางการฝกเบ้ืองตนแปดสัปดาหแรก และสําหรับพลเรือน 

  จ. ความชํานาญทางการทหาร   - รายการนี้จะตองเวนวางไวจนกวาจะไดนําระบบการแบง

ประเภทบุคคลเขามาใช เมื่อนําระบบการแบงประเภทบุคคลเขามาใชแลว คํานวณเลขซึ่งแทนความชํานาญการ

ทางทหาร (ชกท.) ก็จะมีสําหรับกรอกลงได (ตัวอยาง เชน ๒๗๔๕  อาจแทนพลปนเล็กชั้นนายสิบ) 

  ฉ. ประเภท    - กรอกวาบุคคลนั้นเปนบุคคลประเภทประจําการ, กองหนนุหรือกอง

ประจําการ  ตามความเปนจริง 

  ช. กําหนดปลอย   - กรอกเดือนและป (ตัวอยาง เชน ส.ค.๙๗ ซึ่งทหารกองประจําการ

และกําลังพลอ่ืน ๆ  ถึงกําหนดปลดปลอย ชองนี้วางไวสําหรับผูซึ่งไมมีกําหนดวัน  ซึ่งทางราชการมุงหมายจะ

ปลดปลอยจากกองทัพบก 

  ซ. ในขอความและตัวอยางดังกลาว  ชื่อ, เครื่องหมายและยศชั้นอาจตองเปดดูบอย ๆ  จึง

กําหนดใหเปน “ขอมูลกําลังพลเบ้ืองตน และชองอ่ืน ๆ ใหชื่อรวมวา “ขอมูลกําลังพลเพ่ิมเติม” 

 ๓๐. การลงหมายเหตุ 

  ก. หมายเหตุจะตองกรอกตามกลุมซึ่งไดกําหนดหัวเรื่องไวตามลําดับ  ดังตอไป 

   (๑) กําลังพลบรรจุเพ่ิม 

   (๒) กําลังพลบรรจุ 

   (๓) การเปลี่ยนแปลงเบ็ดเตล็ดของกําลังพลบรรจุ     กลุมการเปลี่ยนแปลงเบ็ดเตล็ด

ของกําลังพลบรรจุนี้ ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพตาง ๆ เชน รายการ ปวย ลา ขาด 

   (๔) สวนขึ้นสมทบ   - กลุมนี้ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในสถานะภาพของ

สวนขึ้นสมทบ 

   ข. กลุมใดไมมีขอความที่จะลงหัวเรื่องของกลุมนั้น ก็ไมตองมี 
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   ค. หมายเหตุเก่ียวกับบุคคลคนเดียว จะตองกรอกแบบบนบรรทัดถัดลงมาจาก ชื่อนั้นและยอ

หนาใหลึกเขามา ๓ ระยะ เพ่ือใหดูงายไมอานขามบรรทัด หรือ สับสนอยางใด ถาหมายเหตุอันเดียวกันใช

สําหรับบุคคลมากกวา ๑ คน แตไมถึง ๕ คน หรือชื่อทุก ๆ ชื่อ และหมายเหตุจะตองกรอกลง ณ บรรทัพถัดชื่อ

สุดทาย หมายเหตุจะตองบอกดวยวา หมายเหตุนี้สําหรับคนกี่คน 

  ๓๑. การเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันสําหรับบุคคล ๕ คน หรือวาขึ้นไป - เม่ือมีหมายเหตุอันหนึ่ง

เก่ียวกับบุคคล ๕ คน หรือมากกวาขึ้นไป สําเนาของคําสั่ง หรือบันทึกหลักฐานอันมีผลยังความเปลี่ยนแปลงแก

บุคคลเหลานั้น ใหแนบกับรายงานยอดกําลังไปดวย และกลุมหนึ่งของหมายเหตุอาจตองลงไว ชื่อตาง ๆ ไมตอง

ลง เพราะวาคําสั่งหรือบันทึกหลักฐานไดแนบมาดวยแลว แตจํานวนของบุคคลจะตองบอกไว ตัวอยาง เชน 

   ทหารปที่ ๒ จํานวน ๒๕ นาย ไดรับการบรรจุตามคําสั่งกองทัพบก ลง ๑๒ ส.ค.๙๗  สําเนา

แนบมาพรอม 

  ๓๒. รายการสําหรับรายงานยอดกําลังชนิด “ไมเปลี่ยนแปลง” - เมื่อไมมีการเปลี่ยนแปลง

สถานะภาพของกําลังพลใหกรอกคําวา “ไมเปลี่ยนแปลง” ลงไวในตอนหมายเหตุ 

  ๓๓. วันที่เกิดเหตุการณ - เม่ือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตางวันกับวันรายงานยอดกําลังจะตองบง

วันที่เกิดเหตุการณไวในตอนหมายเหตุ แตถาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวันเดียว กับวันรายงานก็ไมตองบงวันไว

ในหมายเหตุ 

  ๓๔. หมายเหตุสําหรับบรรดาบุคคล  ซึ่งไดรับคําสั่งใหเขาประจําการจากสถานะภาพเดิมที่เปน

กองหนุนหรือเปนพลเรือน นอกจากขอมูลกําลังพลเบ้ืองตน และขอมูลกําลังพลเพ่ิมเติม จะตองมีสาเหตุให

ทราบวาบุคคลนั้นไดรับคําสั่ง ใหเขาประจําการจากสภาพเดิมที่เปนกองหนุนหรือเปนพลเรือน ไดเขามาประจํา

หนวยแลวหรือยัง และกรอกหลักฐานที่บังคับการปฏิบัติ (คําสั่งดวย) 

    

ตัวอยาง                                     ตอนหมายเหตุ 

                 ขอมูลกําลังเบ้ืองตน                               ขอมูลกําลังพลเพ่ิมเติม 

ชื่อ เครื่องหมาย ยศ เหลา ชกท. ประเภท กําหนดปลด 

กลา จิตมั่น ทบ.๒๕๘๐ 

ก.ท.๓๐๑ 

 

จ.ส.ต. ร. ๑๗๔๕ กองหนุน ก.ย.๙๙ 

 

 

 

   คําสั่งเขาประจําการจากกองหนุนไดรับการบรรจุและเขาประจําหนวยแลว ตามคําสั่ง ทบ. ที่ 

๑๒๔/๑๓๗๓๕  ในกองทัพบก 

  ตัวอยาง 

กลา จิตมั่น ทบ.๒๔๘๐ 

ก.ท.๓๐๑ 

อาสาสมัคร ร. ๑๗๔๕ ประจําการ  

 

 

 

   สมัครเขารับราชการประจําการไดรับการบรรจุและเขาประจําการหนวยแลว 

 

  ๓๖. หมายเหตุสําหรับบุคคลผูซึ่งกลับมายังหนวยหลังจากที่ไดตัดยอดไปแลว - บรรดาบุคคลผู

เคยถูกตัดยอดออกจากหนวย เพราะเหตุหลบหนี, สาบสูญ, ตกเปนเชลย, หรือถูกกักกันในประเทศเปนกลาง  

ถาหากกลับมาสูหนวยใหจัดไวในจําพวกกําลังพลบรรจุเพ่ิม ทั้งใหกระทําในวันที่กลับเขามาอยูในบังคับบัญชา

ทางทหาร 
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  ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข     ทบ.๒๔๙๗ พลฯ ๑ ร. ๑๗๔๕ กองประจําการ ก.ย.๙๘ 

 

  รับการบรรจุและเขาประจําหนวยจากที่ไดตัดยอดกําลังไปแลว ฐานหนีราชการขังท่ีกอง

รักษาการณ ระหวางสอบสวน 

  ๓๗. หมายเหตุสําหรับบุคคลที่ไดรับการบรรจุเขาประจําหนวยหนึ่ง จากอีกหนวยหนึ่งวันที่มีการ

โยกยาย 

   ก. เมื่อไรจะทําหมายเหตุเรื่องนี้  - หมายเหตุเรื่องนี้ทําใหรายงานยอดกําลังของวันที่มีการ

โยกยายซึ่งบงไวในคําสั่ง ไมวาบุคคลนั้นจะมาเขาประจําหนวยหรือไม 

   ข. ขอมูลท่ีจําเปนในหมายเหตุ  - หมายเหตุตองประกอบดวยขอมูลกําลังพลเบ้ืองตนและ

ขอมูลกําลังเพ่ิมเติม ขอเท็จจริงซึ่งบุคคลนั้นไดรับการบรรจุและไดเขามาประจําหนวยแลวหรือยัง ไมมาหนวย

เดิม, วันยาย, (ถาลงวันยายไมตรงกับวันรายงานยอดกําลัง) และหลักฐานบังคับใหยายในฐานะ “กําลังพลบรรจุ

ที่ยังไมเขาประจําหนวย” และจําหนวยไวในประเภท “ระหวางเดินทาง” ถาหากบุคคลนั้นไมรายงานภายใน ๗ 

วัน ภายหลังวันกําหนดยายและไมไดชี้แจงเหตุที่ไมมา ผูบังคับหนวยจะตองพิจารณาชี้สถานะภาพของบุคคลนั้น 

เมื่อชี้สถานะภาพแลว  จะตองกรอกรายการใหถูกตองและเหมาะสมลงไวในรายงานยอดกําลังพล 

  ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข    ทบ.๒๔๙๔ 

ก.ท.๕๐๐ 

พลฯ ๑ ร. ๑๗๔๕ กองประจําการ มิ.ย.๙๙ 

 

 

 

   ไดรับการบรรจุและเขาประจําหนวยแลว  จากศูนยการฝกกําลังทดแทนลพบุรี โดยคําสั่งศูนย

การฝกลพบุรี ๘๐/๓๒๐๙ ลง ๒ พ.ย.๙๘ 

  ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๔ 

ก.ท.๕๐๐ 

พลฯ ๑ ร. ๑๗๔๕ กองประจําการ มิ.ย.๙๙ 

 

   ไดรับการบรรจุยังไมเขาประจําหนวยจากศูนยการฝกกําลังพลทดแทนลพบุรี โดยคําสั่งศูนย

การฝก ลพบุรี ที่ ๘๖/๓๗๐ ลง ๒ ก.ย.๙๗ 

  ๓๘. การกรอกขอรายการสําหรับบุคคลซึ่งรายงานผิดไปวาเปนกําลังพลบรรจุลด บรรดาบุคคลที่

รายงานผิดไปวาเปนกําลังพลบรรจุลดในรายงานยอดกําลังฉบับกอน ๆ จะตองรายงานในกลุม “กําลังพลบรรจุ

เพ่ิม” ของตอนหมายเหตุของรายงานยอดกําลัง 

  ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

ก.ท.๕๐๐ 

พลฯ ๑  ร. ๑๗๔๕ กองประจําการ มิ.ย.๙๙ 

 

   ถอนจากการบรรจุแลวบรรจุใหมเขา พัน ป. สนามที่ ๖ ลําปาง วันกําหนดถอน ๑ ม.ค.๙๗ 

ลา ๗ วัน ระหวางเดินทางโดยคําสั่งศูนยที่ ๑๕/๙๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๙๗ 

  แกเปน ยกเลิกคําสั่งแกของศูนยที่ ๒๑/๑๐๐ ลง ๒๗ ธ.ค.๙๗ 

  ๓๙. บุคคลซึ่งถูกรายงานวาเปนกําลังพลบรรจุลด  - บุคคลจะถูกรายงานวาเปนกําลังพลบรรจุลด

ของหนวยก็ตอเม่ืออยูในสถานะดังตอไปนี้ 

   ก. เมื่อบรรจุใหมเขาหนวยอื่นตามคําสั่ง 
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   ข. เมื่อถูก “ตัดยอด” ในฐานะหนีราชการ เม่ือไดสาบสูญ สาบสูญขณะปฏิบัติการ, และตก

เปนเชลยศึก, ถูกกักกันในประเทศเปนกลาง 

   ผูที่ขาดราชการ ๑๕ วันขึ้นไป  ใหตัดยอดจากหนวยฐานหนีราชการ แลวสงรายชื่อและ

หลักฐานประจําตัวให จทบ. เก็บเปนหลักฐานสวนผูที่สาบสูญขณะปฏิบัติการ, คกเปนเชลยศึก ถูกกักกันใน

ประเทศเปนกลางเมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน ใหตัดยอดจากหนวยสงรายชื่อไปและหลักฐานประจําตัวไป จทบ. 

และในขณะเดียวกันใหสงรายชื่อไป ทบ. เพ่ือขึ้นบัญชีของ ทบ.ไวดวย 

   ทหารที่กลับจากสถานะภาพ “ตัดยอด” โดยกลับเองหรือถูกจับสงก็ตาม เปนเจาหนาที่ จทบ. 

สงคืนใหสังกัดเดิมพรอมดวยหลักฐานประจําตัว 

   ก. เมื่อออกจากประจําการหรือกองประจําการ 

   ข. ตาย 

 ๔๐. หมายเหตุ   ซึ่งหนวยกําลังพลบรรจุลด ตองทําสําหรับบุคคลซึ่งถอนจากการบรรจุ 

  ก. หมายเหตุตองประกอบดวย 

   (๑) ขอมูลกําลังพลเบ้ืองตน 

   (๒) การที่บุคคล ถูกถอนจากการบรรจุ 

   (๓) หนวยและที่ตั้งซึ่งบรรจุใหม 

   (๔) หลักฐานซึ่งบังคับการปฏิบัติ 

   (๕) การไปของบุคคล หรือเหตุผลที่ไมไดไป 

  ข. เมื่อบุคคลไมไดไปเพราะปวยหรือเหตุอ่ืน   บุคคลนั้นยังคงถูกตัดยอดจากกําลังพลบรรจุ

และจัดเขาไวในฐานะสวนขึ้นสมทบของหนวย เม่ือไปแลว ตองหมายเหตุไวดวย 

 ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๘ 

กท.๕๐๐ 

พล.ฯ ๑      

       จากการประจําหนาท่ีตองถอนจากการบรรจุแลวบรรจุใหมใน ร.๒ พัน.๓ 

นครราชสีมา โดยคําสั่งยาย ของ ทภ.๒ ที่ ๕๐/๑๕๐  ลง ๓๐ ต.ค.๙๗ เดินทางแลว 

  

  

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

กท.๕๐๐ 

พล.ฯ ๑      

       ถอนจากสวนขึ้นสมทบเพื่อออกเดินทาง (รายงานยอดกําลัง ๕ ส.ค.๙๗) 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

กท.๕๐๐ 

พล.ฯ ๑      

     จากการประจําหนาที่ตองถอนจากการบรรจุและบรรจุใหมใหแก ร.๓ พัน.๓

นครราชสีมา โดยคําสั่ง ทภ.๓ ที่ ๕๕/๑๐๐ ลง ๑๐ ต.ค.๙๘ แตตองอยูในสวนขึ้นสมทบ

เพราะปวยขณะกําลังจะเดินทาง 

  

 ๔๑. หมายเหตุสําหรับบรรดาบุคคลที่ถูก "ตัดยอด" จากหนวย 

  ก. นิยามศัทพของคํา "ตัดยอด" -คําวาตัดยอด ใหสําหรับบอกการลด เนื่องจากการหนี

ราชการ สาบสูญ สาบสูญขณะปฏิบัติการ, ตกเปนเชลยศึก ถูกกักกันในประเทศเปนกลางมิไดหมายถึงการ ตาย 

ยาย การออกจากประจําการหรือกองประจําการ 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight
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  ข. ตัดยอดในฐานะหนีราชการ -บรรดาบุคคลจะถูกตัดยอดจากหนวยฐานหนีราชการ เมื่อ

ขาดครบ ๑๕ วัน 

  ค. ตัดยอดในฐานะสาบสูญ ขณะปฏิบัติการเปนเชลยศึก ถูกกักกันในประเทศเปนกลาง เมื่อ

ขาดเกินกําหนด ๓๐ วัน 

 

  ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

กท.๕๐๐ 

พล.ฯ ๑      

       จากการขาดราชการตั้งแต ๑ ส.ค.๙๗ ตัดยอดฐานหลบหนีราชการ 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

กท.๕๐๐ 

พล.ฯ ๑      

     จากการสาบสูญขณะปฏิบัติการที่ดอยปาง สาลี ตัดยอดสงไปตนสังกัด จทบ.ก.ท.  

 ๔๒. หมายเหตุที่ใชสําหรับการออกจากประจําการ หรือกองประจําการ 

  ก. อธิบาย  -บุคคลจะถูกรายงานวาออกจากประจําการหรือกองประจําการเมื่อ 

   (๑) มีคําสั่งใหออกจากราชการตามที่ขอลา 

   (๒) ถูกปลดหรือถูกถอดเพราะมีความผิด 

   (๓) ไดรับการปลดปลอย เมื่อครบกําหนดรับราชการตามกฏหมาย 

   (๔) ปลดโดยเหตุอ่ืนที่มิใชความผิด 

  ข. ขอมูลที่จําเปนในหมายเหตุเรื่องนี้ -นอกจากขอมูลกําลังพลเบ้ืองตนแลวหมายเหตุนี้ยัง

ตองประกอบดวยชนิดของการออกจากประจําการหรือกองประจําการ (ถอด, ปลด, ฯลฯ) และเหตุผลของการ

ออก (อายุ, ปรับราชการ รางกายทุพพลภาพ ฯลฯ) หลักฐานบังคับการออกจากประจําการหรือกองประจําการ 

(คําสั่ง) 

  ตัวอยาง  

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

กท.๕๐๐ 

จ.ส.อ.      

       จากการปฏิบัติหนาที่ไดปลดรับราชการนาน ๓๕ ป ตามคําสั่ง พล.๒ ที่ ๕/๑๐ ลง ๒ 

ม.ค.๙๘ 

  จากการปฏิบัติหนาที่ไดปลดตามที่ลาออก ตามคําสั่ง พล.๒   ที่ ๕/๑๒ ลง  

  ๒ ต.ค.๙๘ 

 หรือ จากการปฏิบัติหนาท่ีไดปลดเนื่องจากรางกายทุพพลภาพตามคําสั่ง ทภ.๒ ที่  

  ๕/๑๒  ลง ๒ ม.ค.๙๘ 

 ๔๓. หมายเหตุสําหรับการรายงานการตายของบุคคล 

  ตัวอยาง 

เชื้อ  อยูสุข  ทบ. ๒๔๙๗ ส.ท. 

  กท.๕๐๐ 

    จากการประจําหนาที่ไดตายเนื่องจากไขหวัดใหญ หรือ (จากการประจําหนาทีไดตาย

ในขณะปฏิบัติการในเกาหลี หรือ จากการประจําหนาท่ีไดตายโดยอนุบัติเหตุรถยนตใน

กรุงเทพ) 

 ๔๔. หมายเหตุสําหรับบรรดาบุคคลซึ่งรายงานคลาดเคลื่อนไปวาไดเปนกําลังเพ่ิมมา การกรอก

รายการแกคําผิดจําตองทําในกลุม "กําลังพลบรรจุลด" ของตอนหมายเหุและกระทําเม่ือตอง
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แกคําผิดชนิดบอกเลิกหมายเหตุในรายงานวันกอน ซึ่งไดรายงานวาบุคคลนั้นเปนกําลังบรรจุ

เพ่ิม 

    ตัวอยาง 

เชื้อ  อยูสุข  ทบ.๒๔๙๗ พลฯ ๑  ร. กองประจําการ เม.ย.๙๘ 

   ไดรับการบรรจุยังไมมาประจําหนวย จาก ร.๒๑ พัน.๓ ลพบุรี โดยคําส่ังยาย 

 ของ ทภ.๑ ที่ ๓๘๑/๗๖๕๐  ลง  ๑๒ พ.ย.๙๗ 

      แกเปน 

  ยกเลิก เนื่องจากคําสั่งแกของ ทภ.๑ ที่ ๓๘๕/๗๗๑ ลง ๑๖ ก.ย.๙๗ 

 ๔๕. หมายเหตุซึ่งหนวยบรรจุเดิมตองทํา เม่ือบุคคลอยูในระหวางลาและถูกยายไปหนวยอื่น 

หมายเหตุอันนี้จะตองใชในเมื่อบุคคลถูกยายจากหนวยที่เคยไดรับการบรรจุไปหนวยอื่นขณะอยูในวันลา 

  ตัวอยาง 

เชื้อ  อยูสุข  ทบ.๒๔๙๓  พลฯ ๑ 

  กท.๕๐๐ 

   ขณะลาถูกยายไปประจํา ร.๓ พัน.๓ นครราชสีมา โดยคําสั่ง พล.๓ ที่ ๓๘/๒๓๖  ลง ๒๕ 

ก.ย.๙๗ 

 ๔๖. การเปลี่ยนแปลงเบ็ดเตล็ด  - รายการทั้งหมดในตอนหมายเหตุซึ่งไมทําใหกําลังพลบรรจุ

ของหนวยที่รายงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเก่ียวกับกําลังพลขึ้นสมทบ จะตองรวมอยูใน "การเปลี่ยนแปลง

เบ็ดเตล็ดสําหรับกําลังพลบรรจุ" ของตอนหมายเหตุ 

 

 ๔๗. หมายเหตุซึ่งจําเปนสําหรับความเจ็บปวย 

  ตัวอยาง         

เชื้อ  อยูสุข  ทบ. ๒๔๙๗  พลฯ ๑ 

  กท.๕๐๐ 

   จากการประจําหนาที่ไดสงไปปวยที่โรงพยาบาลทหารบกกรุงเทพฯ หรือ (จากการ

สงปวยโรงพยาบาลทหารบกกรุงเทพฯ กลับมาประจําหนาที่) หรือ ผจากการประจํา

หนาที่ไดสงปวยในโรงพยาบาล) หรือ (จากปวยในโรงพยาบาลกลับเขาประจําหนาที่) 

 ๔๘. หมายเหตุที่ หนวยบรรจุ ตองทําสําหรับบรรดาบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหไปราชการชั่วคราว 

  ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

กท.๕๐๐ 

พลฯ๑      

  จากการประจําหนาที่ไดไปตรวจราชการชั่วคราวท่ี บก.พล.๑ จํานวน ๓๐ วัน หรือ (จาก

การไปราชการชั่วคราวที่ไซงอน ไดกลับเขาประจําหนาที่ หรือ (ยืดวันไปราชการชั่วคราวไปอีก ๑๐ วัน) 

 ๔๙. หมายเหตุอันจําเปนสําหรับการขาด -บุคคลจะถูกรายงานวาขาดราชการ เมื่อพลาดไม

สามารถกลับมายังท่ีซึ่งนัดหมายกันอยางแนนอน ตามเวลากําหนดหรือหายไปจากหนาท่ีของตนโดยมิไดบอกลา

ใหเปนการแนนอนหรือหายไปจากหนวยที่พัก ที่ตั้ง หรือคายโดยมิไดบอกลาใหเปนการแนนอน การรายงานให

รายงานวาขาดในรายงานยอดกําลังพลของวันที่วินิจฉัยวาขาด และบุคคลจะถูกรายงานวากลับจากขาดในวันที่

กลับมาอยูในบังคับบัญชาทางทหาร เมื่อผูใดขาดไป และกลับมาภายใน ๒๔ ชั่วโมง ไมจําเปนตองกรอกรายการ

ในรายงานยอดกําลังพล 

  ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ พลฯ๑      
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กท.๕๐๐ 

  จากการประจําหนาที่ไดขาดไปเมื่อเวลา ๒๒๐๐ หรือกลับ (กลับจากขาดราชการเขา

ประจําหนาท่ีเมื่อ ๑๐๐๐) หรือ (กลับจากขาดราชการตั้งแต ๑๖ ก.ย.๙๘ ขังท่ีกองรักษา 

การณของหนวยระหวางรอการพิจารณา) หรือ (หนี จากที่คุมขังกองรักษาการณของหนวยเมื่อ ๑๘๐๐) 

 ๕๐. หมายเหตุสําหรับการเปลี่ยนแปลงยศชั้น 

  ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

กท.๕๐๐ 

พลฯ๑      

  เปลี่ยนขึ้นเปน ส.ต. โดยคําสั่ง ทบ. ที่ ๕/๓๘๑  ลง ๕ ก.ย.๙๘ หรือเลื่อนขึ้นเปน วาที่ 

ร.ท. โดยคําสั่งกระทรวง ที่ ๕๑๕/๒๔๘๖  ลง  ๑๕ พ.ค.๙๗ 

 ๕๑. หมายเหตุที่จะตองทําสําหรับการสูญเสียเนื่องจากการรบ  ยกเวนตายในขณะปฏิบัติการ 

  ก โดยทั่วไป -การสูญเสียเนื่องจากการรบ ยกเวนตายในขณะปฏิบัติหนาท่ีจะ 

   ตองรายงานในประเภทใดประเภทหนึ่งดังตอไปนี้ 

   (๑) บาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติการ 

   (๒) บาดเจ็บเล็กนอยในขณะปฏิบัติการ (ตองเขาโรงพยาบาล) 

   (๓) ปวยหนัก (ไอพิษหรือกัมมันตภาพรังสี) 

   (๔) สาบสูญขณะปฏิบัติการ 

   (๕) ถูกกักกันไวในประเทศเปนกลาง  

   (๖) ตกเปนเชลยศึกหรือถูกจับ 

  ข. บรรดาบุคคลซึ่งกลับจากสถานภาพสูญเสีย  เนื่องจากการรบมาเขาประจําหนาที่จะตอง

รายงานเชนเดียวกัน ขอความในหมายเหตุจะตองแสดงสถานะภาพที่เคยเปนกําลังสูญเสียมากอนและขอความ

ซึ่งแสดงวากลับมาประจําปนาที่ 

   ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

กท.๕๐๐ 

พลฯ๑      

    จากการประจําหนาที่ไปอยูในโรงพยาบาล เนื่องจากบาดเจ็บสาหัสท่ีเกาหลี หรือ 

(จากการประจําหนาที่ไดสาบสูญขณะปฏิบัติการในเกาหลี) 

 ๕๒. หมายเหตุสําหรับการสูญเสียมิใชเนื่องจากการรบ, การสูญเสียทั้งหมดทั้งท่ีสูญเสียในระหวาง

การฝกจะตองรายงานในทํานองเดียวกับตัวอยางดังตอไปนี้ 

   ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

กท.๕๐๐ 

พลฯ๑      

    จากการประจําหนาที่ไดสงเขาโรงพยาบาล เนื่องจากบาดเจ็บสาหัสกระโหลกศรีษะ

แตกบนถนนสาย สระบุรี - กรุงเทพฯ 

 ๕๓. หมายเหตุสําหรับบุคคลซึ่งถูกกักกันโดยตางประทเศ 

   ตัวอยาง 

เชื้อ อยูสุข ทบ.๒๔๙๗ 

กท.๕๐๐ 

พลฯ๑      

   ถูกกักกันโดยเจาหนาที่ลาว เนื่องจากขามเขตโดยผิดกฏหมาย 

 ๕๔. หมายเหตุที่ตองทําสําหรับการแกรายงานยอดกําลัง 
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  ก. อธิบาย -หมายเหตุแกคําผิดจะตองทําเมื่อหมายเหตุในรายงานฉบับตางๆ ผิดผลาด

คลาดเคลื่อน 

  ข. วันที่จะลงหมายเหตุ -หมายเหตุแกคําผิดจะตองลงในวันที่วินิจฉัยวารายการอันกอน

ผิดพลาด 

  ค. ขอมูลที่จะตองกรอกลงในหมายเหตุ  -หมายเหตุแกคําผิด ตอนหมายเหตุหรือ

เปลี่ยนแปลงแกไขหมายเหตุวันกอนจะตองเริ่มตนดวยคําวา "แกคําผิด" ตอไปเปนวัน,เดือน, ป ของรายงาน

ยอดกําลังพลท่ีผิดพลาดแลวลงขอมูลกําลังพลเบ้ืองตน และหมายเหตุที่ผิดนั้นตอไปก็ใชคําวา "แกเปน" และ

ตอไปลงหมายเหตุแก 

   ตัวอยาง 

เชื้อ  อยูสุข  ทบ.๒๔๙๗  พลฯ ๑  แกคําผิด ๑๕ ก.ย.๙๗ 

  กท.๕๐๐  ทบ.๙๗ 

  เครื่องหมายแกเปน กท.๕๐๐ แกคําผิด ๑๕ ก.ย.๙๗ 

เชื้อ  อยูสุข  ทบ.๒๔๙๗  พลฯ ๒ 

  กท.๕๐๐ 

  จากประจําหนาท่ีสงปวย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาฯ กรุงเทพฯ 

     แกเปน 

  จากการประจําหนาที่ปวยในที่พัก 

 ๕๕. หมายเหตุสําหรับกําลังพลสงนขึ้นสมทบ     -บรรดาบุคคลที่ขึ้นสมทบกับหนวยรายงาน

จะตองรวมอยูในตอน "กําลังพลสวนขึ้นสมทบ" ของตอนหมายเหตุและหมายเหตุซึ่งเก่ียวของกับกําลังพลสวน

ขึ้นสมทบ ก็เปนทํานองเดียวกับหมายเหตุที่เก่ียวของกําลังพลบรรจุ 

  ตัวอยาง 

เชื้อ  อยูสุข  ทบ.๒๔๙๗  พลฯ ๑ 

  กท.๕๐๐ 

   ขึ้นสมทบ และเขาประจําหนวยจาก ร.๓ นครราชสีมา เพ่ือทําหนาที่ครูชางอาวุธ

เปนเวลา ๓๐ วัน โดยคําสั่ง ท.๒ ที่ ๖๐/๑๙๑ ลง ๕ ธ.ค.๙๗ หรือ (ขึ้นสมทบและเขา

ประจําหนวยจาก กองหนุนมาประจําการเพ่ือรับการฝกฝนเปนเวลา ๑๕ วัน โดยคําสั่ง 

ทบ.๕ ที่ ๖๐  ลง  ธ.ค.๙๗) 

 

ตอนที่ ๕ การรับรอง

 ๕๖. กลาวโดยทั่วไป      -ตอนการรับรองของรายงานยอดกําลังพลประจําวันใชสําหรับบันทึก ชื่อ 

ชั้น (ดวยตัวพิมพดีดหรือตัวเขียนบรรจง) และลงลายมือชื่อของผูที่รับรองความถูกตอง และความสมบูรณของ

รายงานยอดกําลัง 

 ๕๗. ใครเปนผูลงชื่อ -รายงานยอดกําลังประจําวันโดยธรรมดาผูบังคับบัญชาของหนวยหรือของ 

บก. ซึ่งรายงานนั้นเองเปนผูชื่อได การมอบอํานาจดังกลาวไมจําเปนตองเปนลายลักษณอักษร 

ตอนที่ ๖ การบันทึกเหตุการณ

 ๕๘.กลาวทั่วไป -ตอนบันทึกเหตุการณของรายงานยอดกําลังประจําวันใชสําหรับกรอกขอมูลทาง

ประวัติศาสตรของหนวย, เปลี่ยนแปลงผลอันกระทบกระเทือนถึงสถานะของหนวย, เปลี่ยนแปลงยอกําลังบาง

อัน ขอมูลกําลังพลบางอยางดังจะไดกลาวไวตอไปขอมูลนี้ใชในการรวบรวมประวัติ หรือหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรของหนวยและในความมุงหมายอื่นๆ เปนไปในทํานองที่เจาหนาที่ชั้นเหนืออาจจะตองการความ

เปลี่ยนแปลงตางๆ บรรดาเหตุการณ และขอมูลอันจําเปนทั้งหมดดังกลาวแลวตองรายงานเมื่อบังเกิดขึ้น 
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 ๕๙. รายการที่จะตองทําในตอนบันทึกเหตุการณ 

  ก. สําหรับการจัดตั้งหนวยใหมหรือบรรจุครั้งแรก    -รายการ ตองกรอกจะประกอบดวย 

   (๑) วันตั้งหนวยหรือวันบรรจุกําลัง 

   (๒) ชื่อหนวย 

   (๓) หลักฐานบังคับตั้งหนวยใหมหรือบรรจุกําลัง 

   (๔) อัตราการจัดและยุทโธปกรณ และ วัน เดือน ป 

   (๕) ขอความซึ่งบงวาเปน "รายงานยอดกําลังฉบับเริ่มตน" 

ตัวอยาง

 บก.และ รอย.บก.ร.๑๐๐ บรรจุกําลังครั้งแรก เมื่อ ๑๕ ม.ค.๙๗ ตามอัตราการจัดและ

ยุทโธปกรณหมายเลข ๗/๑๑ ลง ๑ ก.ย.๙๗ โดยคําสั่ง ทบ. ที่ ๒/๓๐  ลง ๑ ม.ค.๙๗ กําลังตามอัตรา 

นายทหาร ๕ นาย นายสิบ ๔๐ นาย พลทหาร ๖๐ นาย เปนรายงานยอดกําลังฉบับเริ่มตน 

  ข. สําหรับการแปรสภาพหรือเปลี่ยนชื่อหนวย 

   (๑) รายงานยอดกําลังฉบับสุดทาย   -รายงานยอดกําลังฉบับสุดทายที่ทําเพ่ือปดวัน

รายงานกอนใชชื่อหนวยใหม จะประกอบดวยบันทึกเหตุการณดังตอไปนี้ 

    (ก) วันแปรสภาพหรือเปลี่ยนชื่อหนวย     (ถัดจากวันรายงานยอดกําลัง ฉบับ

สุดทาย) 

    (ข) ชื่อใหมของหนวย 

    (ค) หลักฐานที่บังคับการปฏิบัติ 

    (ง) ขอความบงวาเปน "รายงานฉบับสุดทายสําหรับชื่อเกา" 

ตัวอยาง

 ๑๕ ม.ค.๙๗ แปรสภาพเปน รอย.ขนสงทางอากาศที่ ๓ โดยคําสั่ง ทบ. ที่ ๕/๘๐ ลง ๑ ม.ค.๙๗ 

เปนรายงานยอดกําลังฉบับสุดทายสําหรับชื่อเกา 

   (๒) รายงานยอดกําลังฉบับเริ่มใหม  -รายงานยอดกําลังวันแรกภายใตชื่อใหมจะตอง

ประกอบดวยบันทึกเหตุการณดังตอไปนี้ 

    (ก) วันแปรสภาพหรือเปลี่ยนชื่อหนวย  (วันที่เริ่มใชสชื่อใหม คือ รายงานยอด

กําลังฉบับเริ่มตน) 

    (ข) ชื่อเกาของหนวย 

    (ค) หลักฐานที่บังคับการปฏิบัติ 

    (ง) อัตราการจัด, และยุทโธปกรณ และ วัน เดือน ป 

    (จ) ขอความซึ่งวาเปน "รายงานยอดกําลังฉบับเริ่มตนสําหรับชื่อใหม) 

ตัวอยาง

 วันนี้ไดแปรสภาพจาก ร.๓ พัน.๓ โดยคําสั่ง กองทัพบกที่ ๓/๑๒ ลง ๑ ม.ค.๙๘ ตามอัตราการ

จัด และยุทโธปกรณ หมายเลข ๗ - ๑๐ ลง ๑ ก.ย.๙๗ เปนรายงานยอดกําลังฉบับเริ่มตน สําหรับชื่อใหม 

  ค. สําหรับหนวยซึ่งยุบ 

ตัวอยาง

 ยุบหนวยวันนี้ตามคําสั่ง ของกองทัพบก ที่ ๓/๒๑ ลง ๑ ม.ค.๙๗ ไมมีกําลังบรรจุขึ้นหรือขึ้น

สมทบในรายงานยอดกําลังฉบับสุดทาย 

  ง. สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเปนการถาวร   และการบรรจุใหมจากหนวยหนึ่งเขาอีก

หนวยหนึ่ง 

ตัวอยาง
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 ถอดจากการบรรจุในกรมการขนสง แลวบรรจุไวใน ท.๒ ซึ่งมีที่ตั้งอยูที่นครราชสีมา ตามคําสั่ง

กองทัพบกที่ ๓/๙๐ ลง ๑ ม.ค.๙๗ ออกเดินทาง ๑๕ ม.ค.๙๗ เพ่ือเปลี่ยนที่ตั้งถาวร 

  จ. สําหรับหนวแยก (ทั้งเวลาแยกไปและเวลากลับมา) 

ตัวอยาง

 ออกเดินทาง ๑๕ ม.ค.๙๗ ไปนครปฐม เพ่ือปฏิบัติงานนอกหนวยประมาณ ๗ วัน ในหนาที่

รักษาการพิเศษ 

  ฉ. สําหรับการเปลี่ยนแปลงยอดกําลังตามอัตรา 

ตัวอยาง

 ยอดกําลังตามอัตราเปลี่ยนตามคําสั่งกระทรวงที่ ๒/๑๐ ลง ๑ ม.ค.๙๗ เปนนายทหาร ๓๐ นาย 

นายสิบ ๒๕ พลทหาร ๗๕ 

  ฌ. สําหรับการปฏิบัติการรบและการสูญเสียเนื่องจากการรบ รายการจะตองประกอบดวย 

   (๑) เวลาเริ่มปฏิบัติการ 

   (๒) เวลาจบการปฏิบัติการ 

   (๓) วัน เดือน ป 

   (๔) สถานที่หรือตําบลที่ปฏิบัติการรบ 

   (๕) ยอดรวมเปนประเภทฯ  ของนายทหาร, นายสิบ และพลทหารซึ่งตาย,บาดเจ็บ 

หรือสาบสูญ 

   (๖) จํานวนเชลยศึกท่ีจับได 

   (๗) ขอมูลอ่ืนๆ ที่นาสนใจ 

ตัวอยาง

 ๐๗๐๐, ๑ ม.ค.๙๗ เผชิญกับขาศึกโดยทําการรบที่เขานอบ สําเร็จภารกิจเมื่อ ๐๖๓๐ พลทหาร ๒ 

นาย นายทหาร ๑ นายเสียชีวิต และพลทหาร ๗ นายบาดเจ็บ ไมมีผูใดสาบสูญ จับเชลยศึกได ๒๐ คน ขวัญของ

ทหารดีเลิศ 

  ซ. สําหรับการเปลี่ยนแปลงเบ็ดเตล็ด และบันทึกเหตุการณตางๆ   -นอกจากรายการตางๆ 

ขางบนนี้การกรอกรายการในบันทึกเหตุการณจะประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนถึง

สถานะภาพของหนวยอยางใดอยางหนึ่ง ประกอบเหตุการณตางๆ เชน การเขารวมในการสวนสนาม, การเดิน, 

การประลองยุทธ ฯลฯ และทุกสิ่งทุกอยางท่ีควรสนใจเกี่ยวกับวินัย, บําเหน็จ สมรรถภาพ หรือการปฏิบัติ

รายการของหนวยดวย และในการทํารายการเหลานี้ใหอาศัยตัยอยางซึ่งแสดงไวขางบนนี้เปนแนวทางได 

(ผนวกที่ ๓) 

ตัวอยางแสดงการทํารายงานยอดกําลังของหนวยประกอบ 

คําแนะนําการใชแบบรายงานยอดกําลังพลประจําวัน 

ปญหา

 ร.๑๐๑ พัน.๑ รอย. ซึ่งอยูใน ท.๑ ที่ตั้งปกติอยูบางเขน สงรายงานยอดกําลังประจํา ๑๘ พ.ค.๙๘ 

ตอ ร.๑๐๑ พัน.๑ แลวเมื่อ ๑๙ พ.ค.๙๘, ๐๙๓๐ ตอนยอดกําลังซอมรายงานประจํา ๑๘ พ.ค. ไดแสดงไวใน 

(ใบแทรกที่ ๑) 

 ครั้น ๑๙ พ.ค.๙๘ กองรอยนี้มีเรื่องท่ีจะตองจําหนายดังนี้ 

 ๑. คําสั่ง ทบ.  ที่ ๑๒๔/๑๓๗๓๓   ลง ๑๐ พ.ค.๙๘ บรรจุ จ.ส.ต.กลา  จิตมั่น ทบ.๒๔๘๖  จาก

ศูนยการฝกเขาประจํากองรอยนี้ เจาตัวรายงานตัวตรงตามกําหนด 

กท.๘๖๐ 
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 ๒. คําสั่ง พล.๑ ที่ ๑๒๘/๑๓๗๔๐ ลง ๑๐ พ.ค.๙๘ บรรจุ ส.ต.มี  สุวงษ  เขาประจําการกองรอย

นี้บรรจุตัว ส.ต.มี  สุวงษ  ทบ.๒๔๙๓  ส.ต.กองประจําการกองหนุนผูนี้ไวแลว   

              กท.๓๔๐ 

 ๓. คําสั่งศูนยการฝกท่ี ๘๐/๓๐๓๙ ลง ๒ พ.ค.๙๘ บรรจุ  พลฯ สุข   ศรีสิงห   

ทบ.๒๔๙๘ จากศูนยการฝกเขาประจํากองรอยนี้ เจาตัวรายงานตัวตรงตามกําหนดวัน 

กท.๘๖๐ 

 ๔. พลฯ กวาง  มีทรัพย  ทบ.๒๔๙๗  กลับจากหนีราชการ ผบ.รอยสงตัวไปขังท่ีรักษาการณทันที่ 

รอการสอบสวน          กท.๓๓๘ 

 ๕. คําสั่ง พล.๑ ที่ ๘๐/๓๒๐ ลง ๑๒ พ.ย.๙๘ ส.อ.สุชาติ  รัตนชัย  ทบ.๒๔๙๘ จาก บก.พล.๑ 

เขาประจํากองรอยนี้ เจาตัวมารายงานตามกําหนดในคําสั่ง                กท.๓๓๙ 

 ๖. ส.ร.กรมแจงวา พลฯ เชิด  งานดี  ทบ.๒๔๙๗  ซึ่งปวยอยู สร. นั้นไดถึงแกกรรมลง 

               กท.๓๔๐ 

 ๗. พลฯ ชิด  เสียงใส  ทบ.๒๔๙๗  ขาดราชการมาตั้งแต ๕ พ.ย.๙๘ ยังไมกลับ 

       กท.๓๙๙ 

 ๘. พลฯ สําเภา  ทองทิพย   ทบ.๒๔๙๘ กับ พลฯ สงวน  เพ็ชรขาว  ทบ.๒๔๙๗ ปวยนําสง สร.

กลับจากการประจําหนวย   กท.๕๐๘                             กท.๕๘๙ 

 ๙. ร.ต.เฉลิม  ถนอมศักดิ์  ทบ.๒๔๙๐  กลับมาประจําหนาที่หลังจากลาไป ๘ วัน 

 ๑๐. คําสั่ง ทบ. ที่ ๑๔๐/๑๓๗๘๐ ลง ๑๓ พ.ค.๙๘ ให  นนส.ถนอม  เฉลิมชัย  

ทบ.๒๔๙๗ จาก สร.มาฝกงานในกองรอยนี้ แตใหสังกัดใน สร.ตามเดิมกอน เจาตัวมารายงาน 

กท.๕๘๙   ชึ่งตรงกับวันที่ระบุใหมา 

 ๑๑. ยอดจําหนายวันกอน ดู (ใบแทรกที่ ๑ ประกอบปญหาและการปวยในที่พักรักษาและ

ประจําตัวนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลง) 

บงการ 

 ใหแสดงการทํารายงานยอดกําลังประจํา ๑๙ พ.ค.๙๘ 

การทํารายงานยอดกําลังประจํา

๑๙ พ.ค.๙๘ 

ดูใบแทรกที่ ๒ การแกปญหา 

หมายเหตุ

 กองรอยนี้ออกเดินทางไปนครปฐม เพ่ือทําหนาท่ีรักษาการณพิเศษ 

 ประมาณ ๓๐ วัน ออกเดินทางเขาวันที่ ๑๙ พ.ค.๙๘ 
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