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กรมการสรรพกําลังกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คํานํา
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพกํ า ลั ง กลาโหม ได พั ฒ นาจั ด ทํ า ระบบ
ฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ สําหรับเปนฐานขอมูลกลางขนาดใหญในการรวบรวม สืบคน และกํากับดูแล
ขอมูลกําลังสํารอง/กําลังพลสํารอง รวมทั้งเปนระบบพื้นฐานของระบบสารสนเทศดานการกําลังสํารองและ
การสั ส ดีอื่น ๆ ที่จ ะมี การพั ฒ นาจั ดทํ า ตอไป อัน จะเปน ประโยชน ตอการบริห ารจัดการและพัฒ นากิจ การ
กําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม
เพื่อใหการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติเปนไปดว ยความเรียบรอย
รวมทั้งเปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กรมการสรรพกําลังกลาโหม ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา
และดูแลระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับระบบฐานขอมูลกําลังพล
สํารองแหงชาติ โดยแบงมอบหนาที่และความรับผิดชอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ, กําหนดวัตถุประสงคการใชงาน
ประเภทผูมีสิทธิเขาใชงาน และสิทธิในการเขาถึงขอมูล, แจงวิธีการขอเชื่อมโยงและเขาใชงาน และ กําหนด
มาตรการเกี่ ย วกั บ การควบคุ มและรายงานการใชงานที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหห นว ยงานภายในและภายนอก
กระทรวงกลาโหม ที่ตองการเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติยึดถือปฏิบัติตอไป

กรมการสรรพกําลังกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
๑. คําจํากัดความ
๑
๒. การแบงมอบหนาที่และความรับผิดชอบ
๓
๓. วัตถุประสงคการใชงาน
๕
๔. ผูมีสิทธิเขาใชงาน
๖
๕. การเขาใชงาน
๙
๖. การขออนุญาตเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
๑๐
๗. การควบคุมและรายงานการใชงาน
๑๒
ผนวก
- แบบ กสร.-๑ แบบขออนุมัติชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password)
ก
ของผูมีสิทธิเขาใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
- แบบ กสร.-๒ แบบลงทะเบียนการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
ข
- แบบ กสร.-๓ แบบคํารองขออนุญาตเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ค
- แบบ กสร.-๔ แบบบันทึกการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
ง
- แบบ กสร.-๕ แบบรายงานการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
จ
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๑. คําจํากัดความ
๑.๑ “กํ าลั งสํ ารอง” หมายความว า กํ าลังที่มิใชกําลังทหารประจําการ และทหารกองประจําการ ที่เตรียมไว
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งไดแก กําลังกึ่งทหาร กลุมพลังมวลชนจัดตั้ง
กลุมพลังมวลชนอื่น กําลังพลสํารองที่เปนทหารกองเกินและทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร และกําลังพลสํารองตามกฎหมายวาดวยกําลังพลสํารอง
๑.๒ “กําลังพลสํารอง” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนกําลังสํารองประเภทหนึ่งตามกฎหมายวาดวยการจัด
ระเบี ยบราชการกระทรวงกลาโหม ที่ มี การบรรจุ ในบัญชี บรรจุ กํ าลั งตามกฎหมายว าด วยกําลั งพลสํ ารอง ซึ่ ง
ประกอบดวย กําลังพลสํารองพรอมใชงาน และกําลังพลสํารองเตรียมพรอม
๑.๓ “ตพ.๒” หมายความวา บัญชีนายทหารประทวนกองหนุน บัญชีสิบตรี จาตรี หรือ จาอากาศตรีกอง
ประจําการกองหนุนและพลทหารกองหนุน บัญชีทหารกองเกินซึ่งไดรับการฝกแลว หรือบัญชีทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๒
๑.๔ “ตพ.๓” หมายความวา บัญชีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ หรือ
บัญชีนายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
๑.๕ “ตพ.๕” หมายความวา บัญชีบรรจุกําลัง เปนบัญชีแสดงรายชื่อ และตําแหนงหนาที่ตามอัตราการจัดหนวย
๑.๖ “ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๒” หมายความวา ฐานขอมูลของนายทหารประทวนกองหนุน, สิบตรี จาตรี หรือ
จา อากาศตรี กองประจําการกองหนุน, พลทหารกองหนุน , ทหารกองเกินซึ่งไดรับการฝกแลว และ ทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ ที่มีชื่อในบัญชี ตพ.๒
๑.๗ “ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๓” หมายความวา ฐานขอมูลของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน, นายทหาร
สัญญาบัตรนอกราชการ และ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ที่มีชื่อในบัญชี ตพ.๓
๑.๘ “ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๕ เฉพาะกําลังพลสํารอง” หมายความวา ฐานขอมูลของกําลังพลสํารองที่มีชื่อ
บรรจุในบัญชี ตพ.๕
๑.๙ “ฐานขอมูลทหารหญิงพนราชการ” หมายความวา ฐานขอมูลของทหารหญิงพนราชการชั้นประทวน และ
ทหารหญิงพนราชการชั้นสัญญาบัตร
๑.๑๐ “ระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ” หมายความวา ระบบฐานขอมูลกลางขนาดใหญที่ใชใน
การรวบรวม สืบคน กํากับดูแลขอมูลกําลังสํารองและกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม ซึ่งประกอบดวย
ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๒, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๓, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๕ เฉพาะกําลังพลสํารอง, ฐานขอมูลทหาร
หญิงพนราชการ, ฐานขอมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ และ หนาจอ
สรุปขอมูล (Dashboard) กับกราฟแนวโนมขอมูล ที่แสดงรูปกราฟและตัวเลขเชิงสถิติของฐานขอมูลดังกลาว
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หนา ๑ ของ ๑๒

๑.๑๑ “ขอมูลพื้นฐาน” หมายความวา รายการขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ไดแก ชื่อ - สกุล (ตามทะเบียนทหาร),
ยศ (ปจจุบัน), คํานําหนาชื่อ - ชื่อ - สกุล - คําทายชื่อ (ตามบัตรประชาชน), ประเภทบัญชี (นายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน, นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง, นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ, นายทหารประทวนกองหนุน, สิบตรี
จาตรี หรือ จาอากาศตรีกองประจําการกองหนุน, พลทหารกองหนุน, ทหารกองเกินซึ่งไดรับการฝกแลว, ทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒, ทหารหญิงพนราชการชั้นประทวน หรือทหารหญิงพนราชการชั้นสัญญาบัตร) และ
สถานะการเปนกําลังพลสํารอง (กําลังพลสํารองพรอมใชงาน, กําลังพลสํารองเตรียมพรอม หรือไมมีชื่อบรรจุใน
ตพ.๕)
๑.๑๒ “ข อมู ลเฉพาะ” หมายความว า รายการขอมูลสวนบุคคลเฉพาะ ไดแก หมายเลขเครื่องหมาย, รุนป ,
ชํานาญการ, พรรค-เหลา-จําพวก, การศึกษา (วุฒิ และสาขาวิชา), ความรูความสามารถพิเศษ, อาชีพปจจุบัน,
วิธีการเขาเปนกําลังพลสํารอง (สมัคร หรือคัดเลือก) และการมีชีวิต (มีชีวิต, ถึงแกกรรม หรือไมทราบ)
๑.๑๓ “ขอมูลออนไหว” หมายความวา รายการขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากขอมูลพื้นฐาน และ
ขอมูลเฉพาะ ไดแก เลขประจําตัวประชาชน, รูปภาพ, วันเดือนปเกิด, เพศ, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ศาสนา, หมู
เลือด, สถานภาพสมรส, ที่อยู, หมายเลขโทรศัพท, ภูมิลําเนาทหาร, ตําแหนง, อัตรา, สังกัดหนวย, ขนาดเครื่อง
แตงกาย, ขอมูลการเขารับราชการทหาร, ขอมูลการประกอบอาชีพ และอื่น ๆ
๑.๑๔ “ระเบียนขอมูลกําลังพลสํารอง” หมายความวา รายการขอมูลสวนบุคคลของกําลังสํารอง หรือกําลังพล
สํารอง ที่บันทึกในระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเฉพาะ และ
ขอมูลออนไหว
๑.๑๕ “หน วยงานภายในกระทรวงกลาโหม” หมายความวา สว นราชการขึ้น ตรงตอ กระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
๑.๑๖ “หนวยงานภายนอกกระทรวงกลาโหม” หมายความวา สวนราชการตั้งแตระดับกรมหรือเทียบเทาและ
หนวยงานของรัฐอื่นที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด รัฐวิสาหกิจ องคกรธุรกิจ องคกรเอกชนหรือ
มูลนิธิที่เปนนิติบุคคล
๑.๑๗ “หน ว ยผู ใ ช ง าน” หมายความว า หน ว ยงานภายในกระทรวงกลาโหม หรื อ หน ว ยงานภายนอก
กระทรวงกลาโหม ที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
๑.๑๘ “ผูมีสิทธิเขาใชงาน” หมายความวา เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยผูใชงาน ใหเขาใชงานระบบ
ฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ตามวัตถุประสงคการใชงานของหนวยผูใชงาน และไดลงทะเบียนการใชงาน
กับกรมการสรรพกําลังกลาโหม
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หนา ๒ ของ ๑๒

๒. การแบงมอบหนาที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ กรมการสรรพกํ าลั งกลาโหม สํ านั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม เป นหน ว ยงานดู แลระบบ (System
Administration Agency : SAA) มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๒.๑.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตใหเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
รวมทั้งการกําหนดสิทธิการเขาใชงานใหกับหนวยผูใชงาน
๒.๑.๒ ดู แลและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกับ เชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูล กําลัง พลสํา รองแหงชาติ
รวมทั้งการกําหนดชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ใหกับผูมีสิทธิเขาใชงาน เพื่อใหสามารถเขา
ใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติไดตามวัตถุประสงคการใชงานและสิทธิที่ไดรับ
๒.๑.๓ ควบคุมและกํากับดูแลการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
๒.๑.๔ ดูแล พัฒนา และบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อยูในสภาพพรอมใชงาน มีความมั่นคงปลอดภัย และมีการดําเนินการดังนี้
(๑) ดําเนินการรวมกับ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม/หนวยงานดูแลเครือขาย
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรใหกับระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
(๒) จัดหาผูเชี่ยวชาญหรือบริษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการดําเนินการและ
เปนที่ปรึกษาดานเทคนิคเกี่ยวกับบํารุงรักษาและพัฒนาระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
(๓) จัดทํา แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษาหรือพัฒนาระบบฐานขอมูลกําลังพล
สํารองแหงชาติ เพื่อใหระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความมั่นคงปลอดภัย
๒.๑.๕ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การหรื อ แก ไ ขป ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก ตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง
ระเบียนขอมูลกําลังพลสํารองของหนวยงานควบคุมขอมูล
๒.๑.๖ พิจารณา ดํา เนิ นการ และควบคุมดูแล เกี่ย วกับการเชื่อมระบบคอมพิว เตอรร ะหวางระบบ
ฐานข อ มู ล กํ า ลั ง พลสํ า รองแห ง ชาติ กั บ ระบบสารสนเทศอื่ น ๆ ทั้ ง ของหน ว ยงานภายในและภายนอก
กระทรวงกลาโหม รวมทั้งการจัดทําชองทางเพื่อให กําลังสํารอง/กําลังพลสํารอง สามารถเรียกดู ตรวจสอบ
รองขอปรับปรุง หรือบันทึกขอมูลเพิ่มเติม ในระเบียนขอมูลกําลังพลสํารองของตนเองได
๒.๒ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกรมเสมียนตราและกรมการสรรพกําลังกลาโหม, กองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยกรมกําลังพลทหาร, กองทัพบก โดยกรมกําลังพลทหารบก หนวยบัญชาการรักษาดินแดน และ
ฝายสรรพกําลังของมณฑลทหารบก, กองทัพเรือ โดยกรมกําลังพลทหารเรือ และกองทัพอากาศ โดยกรมกําลังพล
ทหารอากาศ เปนหนวยงานควบคุมขอมูล (Data Control Agency : DCA) มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๒.๒.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึก ตรวจสอบ และปรับปรุง ระเบียนขอมูลกําลังพลสํารอง
๒.๒.๒ มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยระเบียนขอมูลกําลังพลสํารอง
๒.๒.๓ พิจารณาและดําเนินการในการเชื่อมระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศ
อื่น ๆ ของหนวย กับระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ เพื่อประโยชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึก
ตรวจสอบ และปรับปรุง ระเบียนขอมูลกําลังพลสํารอง
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๒.๓ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานดูแล
เครือขาย (Network Administration Agency : NAA) มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๒.๓.๑ ดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อใหหนวยผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพล
สํารองแหงชาติได
๒.๓.๒ ดํ า รงระบบเครื อ ข า ยให ห นว ยผูใ ช ง านสามารถเข า ใช ง านระบบฐานข อ มู ล กํ า ลัง พลสํา รอง
แหงชาติไดตลอดเวลาที่ไดรับสิทธิการใชงาน
๒.๓.๓ ดําเนินการรวมกับ กรมการสรรพกําลังกลาโหม/หนวยงานดูแลระบบ ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอรใหกับระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
๒.๔ การอนุญาตใหหนวยงานภายนอกกระทรวงกลาโหม เชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารอง
แหงชาติ อยูในอํานาจของปลัดกระทรวงกลาโหม
๒.๕ การอนุญาตใหหนวยงานภายในกระทรวงกลาโหม เชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารอง
แหงชาติ อยูในอํานาจของเจากรมการสรรพกําลังกลาโหม
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๓. วัตถุประสงคการใชงาน
การใชงานตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
๓.๑ เพื่อตรวจสอบสถานะการเปนกําลังพลสํารองของบุคคล เชน การตรวจสอบสถานะเพื่อยืนยันตัวตนใน
การรับหรือใชสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารอง เปนตน
๓.๒ เพื่อนําขอมูลไปใชสนับสนุนในการบริหารจัดการและพัฒนากิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม
เชน การกําหนดนโยบาย สิทธิประโยชน การสรางแรงจูงใจ หรือการปรับเปลี่ยนระเบียบ ขอบังคับ เปนตน
๓.๓ เพื่อนําขอมูลไปใชในการปฏิบัติงานดานกิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม ไดแก การบรรจุ
และการใชกําลังพลสํารอง, การผลิตกําลังพลสํารอง, การฝกศึกษากําลังพลสํารอง, การควบคุมกําลังพลสํารอง
และการเรียกพลหรือระดมพล เชน การคัดเลือกกําลังสํารองจากบัญชี ตพ.๒ ตพ.๓ ไปบรรจุเปนกําลังพล
สํารองในบัญชี ตพ. ๕, การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการ หรือการดําเนินคดีตอกําลังพลสํารองที่ขัดขืน/
หลีกเลี่ยงการเรียกพลฯ เปนตน
๓.๔ เพื่อนําขอมูลไปใชเกี่ยวกับการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคง การบริหารวิกฤตการณระดับชาติ
เชน การนํากําลังพลสํารองผูเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม เปนตน
๓.๕ เพื่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานภายในหรือภายนอกกระทรวงกลาโหม กับระบบฐานขอมูล
กําลังพลสํารองแหงชาติ เพื่อใชขอมูลจากฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ใหเกิดประโยชนตอการปองกัน
ประเทศ การรักษาความมั่นคง การบริหารวิกฤตการณระดับชาติ การบริการภาครัฐ รวมทั้งกิจการและสิทธิ
ประโยชนกําลังพลสํารอง
๓.๖ เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานควบคุมขอมูล
๓.๗ เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานดูแลระบบ
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๔. ผูมีสิทธิเขาใชงาน
ผูมีสิทธิเขาใชงาน แบงออกเปน ๗ ประเภท ไดแก
๔.๑ ผูใชงานพื้นฐาน (Basic User) หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยผูใชงาน ใหเขาใชงาน
ระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ตามวัตถุประสงคการใชงานขอ ๓.๑ เพื่อตรวจสอบสถานะการเปน
กําลังพลสํารองของบุคคลฯ โดยมีสิทธิการใชงานดังนี้
(๑) เรียกดูระเบียนขอมูลกําลังพลสํารอง โดยการคนหาจากเลขประจําตัวประชาชน หรือ ชื่อ-สกุล
เทานั้น
(๒) ไมสามารถบันทึกและแกไขขอมูล
(๓) สามารถดูรายการขอมูลในระเบียนขอมูลกําลังพลสํารองไดเฉพาะขอมูลพื้นฐานเทานั้น
๔.๒ ผูใชงานทั่วไป (General User) หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยผูใชงาน ใหเขาใชงาน
ระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ตามวัตถุประสงคการใชงานขอ ๓.๒ เพื่อนําขอมูลไปใชสนับสนุนใน
การบริหารจัดการและพัฒนากิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหมฯ โดยมีสิทธิการใชงานดังนี้
(๑) สามารถเขาถึงฐานขอมูลบัญชี ตพ.๒, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๓, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๕ เฉพาะกําลังพล
สํารอง, ฐานขอมูลทหารหญิงพนราชการ, ฐานขอมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ และ หนาจอสรุปขอมูล (Dashboard) กับกราฟแนวโนมขอมูล
(๒) มีสิทธิในการคนหา เรียกดู แตไมสามารถบันทึกและแกไขขอมูล
(๓) สามารถดูรายการขอมูลในระเบียนขอมูลกําลังพลสํารองไดเฉพาะขอมูลพื้นฐาน และขอมูลเฉพาะ
๔.๓ ผูใชงานหลัก (Primary User) หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยผูใชงาน ใหเขาใชงาน
ระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ตามวัตถุประสงคการใชงานขอ ๓.๓ เพื่อนําขอมูลไปใชในการปฏิบัติงาน
ดานกิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหมฯ หรือขอ ๓.๔ เพื่อนําขอมูลไปใชเกี่ยวกับการปองกันประเทศ
การรักษาความมั่นคง การบริหารวิกฤตการณระดับชาติฯ โดยมีสิทธิการใชงานดังนี้
(๑) สามารถเขาถึงฐานขอมูลบัญชี ตพ.๒, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๓, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๕ เฉพาะกําลังพล
สํารอง, ฐานขอมูลทหารหญิงพนราชการ, ฐานขอมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ และ หนาจอสรุปขอมูล (Dashboard) กับกราฟแนวโนมขอมูล
(๒) มีสิทธิในการคนหา เรียกดู แตไมสามารถบันทึกและแกไขขอมูล
(๓) สามารถดูรายการขอมูลในระเบียนขอมูลกําลังพลสํารองไดทั้งขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเฉพาะ และ
ขอมูลออนไหว
๔.๔ ผูใชงานจัดการระบบ (Super User) หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยผูใชงาน ใหเขาใช
งานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ตามวัตถุประสงคการใชงานขอ ๓.๕ เพื่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงานภายในหรือภายนอกกระทรวงกลาโหม กับระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติฯ โดยมีสิทธิ
การใชงานดังนี้
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(๑) สามารถเขาถึงฐานขอมูลบัญชี ตพ.๒, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๓, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๕ เฉพาะกําลังพล
สํารอง, ฐานขอมูลทหารหญิงพนราชการ, ฐานขอมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ และ หนาจอสรุปขอมูล (Dashboard) กับกราฟแนวโนมขอมูล แตเฉพาะที่จําเปนตองใช และไดมี
การตกลงกับ กรมการสรรพกําลังกลาโหม/หนวยงานดูแลระบบ ไวแลว
(๒) มีสิทธิในการคนหา เรียกดู แตไมสามารถบันทึกและแกไขขอมูล
(๓) สามารถดูรายการขอมูลในระเบียนขอมูลกําลังพลสํารองไดทั้งขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเฉพาะ และ
ขอมูลออนไหว แตเฉพาะรายการขอมูลที่จําเปนตองใช และไดมีการตกลงกับ กรมการสรรพกําลังกลาโหม/
หนวยงานดูแลระบบ ไวแลว
๔.๕ ผูควบคุมขอมูล (Data Controller) หมายถึง เจาหนาที่ของหนวยงานควบคุมขอมูลที่ไดรับมอบหมาย
จากหนวย ใหเขาใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ตามวัตถุประสงคการใชงานขอ ๓.๖ เพื่อ
ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานควบคุมขอมูล โดยมีสิทธิการใชงานดังนี้
(๑) สามารถเขาถึงฐานขอมูลบัญชี ตพ.๒, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๓, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๕ เฉพาะกําลังพล
สํารอง, ฐานขอมูลทหารหญิงพนราชการ, ฐานขอมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ และ หนาจอสรุปขอมูล (Dashboard) กับกราฟแนวโนมขอมูล
(๒) มีสิทธิในการคนหา เรียกดู บันทึก และแกไขขอมูล
(๓) สามารถดูรายการขอมูลในระเบียนขอมูลกําลังพลสํารองไดทั้งขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเฉพาะ และ
ขอมูลออนไหว
๔.๖ ผูบํารุงรักษาระบบ (System Maintainer) หมายถึง ผูเชี่ยวชาญหรือเจาหนาที่บริษัทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ กรมการสรรพกําลังกลาโหม/หนวยงานดูแลระบบ จางใหมาดําเนินการและเปนที่ปรึกษาดาน
เทคนิคเกี่ยวกับบํารุงรักษาและพัฒนาระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ซึ่งไดรับมอบหมายจาก กรมการ
สรรพกํ า ลั ง กลาโหม/หน ว ยงานดู แ ลระบบ ให เ ข า ใช ง านระบบฐานข อ มู ล กํ า ลั ง พลสํ า รองแห ง ชาติ ตาม
วัตถุประสงคการใชงานขอ ๓.๗ เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานดูแลระบบ โดยมี
สิทธิการใชงานดังนี้
(๑) สามารถเขาถึงฐานขอมูลบัญชี ตพ.๒, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๓, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๕ เฉพาะกําลังพล
สํารอง, ฐานขอมูลทหารหญิงพนราชการ, ฐานขอมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ และ หนาจอสรุปขอมูล (Dashboard) กับกราฟแนวโนมขอมูล
(๒) มีสิทธิในการคนหา เรียกดู บันทึก และแกไขขอมูล แตบันทึกและแกไขขอมูลไดเฉพาะที่ กรมการ
สรรพกําลังกลาโหม/หนวยงานดูแลระบบ มอบหมายหรือสั่งการเทานั้น
(๓) สามารถดูรายการขอมูลในระเบียนขอมูลกําลังพลสํารองไดทั้งขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเฉพาะ และ
ขอมูลออนไหว
(๔) สามารถกําหนดและระงับชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของผูมีสิทธิเขาใชงาน
ดําเนินการไดเฉพาะที่ กรมการสรรพกําลังกลาโหม/หนวยงานดูแลระบบ มอบหมาย หรือสั่งการเทานั้น
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หนา ๗ ของ ๑๒

๔.๗ ผูดูแลระบบ (System Administrator) หมายถึง เจาหนาที่กรมการสรรพกําลังกลาโหมที่ไดรับ
มอบหมายจาก กรมการสรรพกําลังกลาโหม/หนวยงานดูแลระบบ ใหเขาใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารอง
แหงชาติ ตามวัตถุประสงคการใชงานขอ ๓.๗ เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานดูแล
ระบบ โดยมีสิทธิการใชงานดังนี้
(๑) สามารถเขาถึงฐานขอมูลบัญชี ตพ.๒, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๓, ฐานขอมูลบัญชี ตพ.๕ เฉพาะกําลังพล
สํารอง, ฐานขอมูลทหารหญิงพนราชการ, ฐานขอมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ และ หนาจอสรุปขอมูล (Dashboard) กับกราฟแนวโนมขอมูล
(๒) มีสิทธิในการคนหา เรียกดู บันทึก และแกไขขอมูล
(๓) สามารถดูรายการขอมูลในระเบียนขอมูลกําลังพลสํารองไดทั้งขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเฉพาะ และ
ขอมูลออนไหว
(๔) สามารถกําหนดและระงับชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของผูมีสิทธิเขาใชงาน
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๕. การเขาใชงาน
๕.๑ หนวยผูใชงานจะเขาใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติได เมื่อไดรับอนุญาตใหเชื่อมโยงและ
ใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติจาก เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม หรือปลัดกระทรวงกลาโหม
และผูมีสิทธิเขาใชงานไดรับชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) แลว
๕.๒ หน ว ยผู ใช ง านและผู มี สิ ท ธิ เ ข า ใช ง าน ตอ งเขา ใชง านระบบฐานขอ มูล กํ าลั งพลสํา รองแหงชาติ ตาม
วัต ถุป ระสงคการใชงานและสิทธิที่ได รับ เทานั้น และตองไมทําการใด ๆ ที่เขาขายลักษณะเพื่อการคาหรือ
การแสวงหาผลกําไรจากการเขาใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
๕.๓ ขอมูลในระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติถือเปนความลับ ผูมีสิทธิเขาใชงานตองไมนําขอมูลไป
เผยแพร แจกจาย หรือสําเนาใหบุคคลอื่น เวนแตจําเปนตองใชขอมูลนั้นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนทาง
ราชการ และตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน
๕.๔ กําลังสํารอง/กําลังพลสํารอง สามารถเรียกดู ตรวจสอบ รองขอปรับปรุง หรือบันทึกขอมูลเพิ่มเติม ใน
ระเบียนขอมูลกําลังพลสํารองของตนเองได ผานทางชองทางที่กรมการสรรพกําลังกลาโหม/หนวยงานควบคุม
ขอมูล จัดทําไวให ไมสามารถเขาใชงานโดยตรงทางระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
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๖. การขออนุญาตเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
๖.๑ หนวยงานดูแลระบบ ไมตองขออนุญาตตอ เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม ในการเชื่อมโยงและใชงาน
ระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ แตใหทําหนังสือนําเรียน เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม เพื่อขอ
อนุมัติรายชื่อเจาหนาที่ที่มอบหมายใหเปนผูมีสิทธิเขาใชงาน และขออนุมัติชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน
(Password) ใหกับเจาหนาที่ฯ ดังกลาว โดยตองแนบแบบ กสร.-๑ แบบขออนุมัติชื่อผูใช (Username) และ
รหัสผาน (Password) ของผูมีสิทธิเขาใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ก
ที่ลงลายมือชื่อของผูอํานวยการกองสารสนเทศ กรมการสรรพกําลังกลาโหม และแบบ กสร.-๒ แบบลงทะเบียน
การใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ข ที่ลงลายมือชื่อของเจาหนาที่
๖.๒ หนวยงานควบคุมขอมูล
(๑) กรณีที่เปนการใชงานตามวัตถุประสงคขอ ๓.๑ เพื่อตรวจสอบสถานะการเปนกําลังพลสํารองของ
บุคคลฯ, ขอ ๓.๒ เพื่อนําขอมูล ไปใชส นับ สนุนในการบริหารจัดการและพัฒ นากิจการกําลังพลสํารองของ
กระทรวงกลาโหมฯ, ข อ ๓.๓ เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ไปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านด า นกิ จ การกํ า ลั ง พลสํ า รองของ
กระทรวงกลาโหมฯ, ขอ ๓.๔ เพื่อนําขอมูลไปใชเกี่ยวกับการปองกันประเทศการรักษาความมั่นคง การบริหาร
วิกฤตการณระดับชาติฯ และขอ ๓.๖ เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานควบคุม
ขอมูล ไมตองขออนุญาตตอ เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม ในการเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพล
สํ า รองแห ง ชาติ แต จ ะต อ งแจ ง เป น หนั ง สื อ มายั ง กรมการสรรพกํ า ลั ง กลาโหม เพื่ อ ขออนุ มั ติ ชื่ อ ผู ใ ช
(Username) และรหัสผาน (Password) ใหกับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูมีสิทธิเขาใชงาน โดยตอง
แนบแบบ กสร.-๑ แบบขออนุมัติชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ
ฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ก ที่ลงลายมือชื่อของหัวหนาหนวยงาน และแบบ
กสร.-๒ แบบลงทะเบียนการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ข ที่ลง
ลายมือชื่อของเจาหนาที่
(๒) กรณีที่เปนการใชงานตามวัตถุประสงคขอ ๓.๕ เพื่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานภายใน
หรือภายนอกกระทรวงกลาโหม กับระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติฯ จะตองแจงเปนหนังสือมายัง
กรมการสรรพกําลังกลาโหม เพื่อขออนุญาตตอ เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม ในการเชื่อมโยงและใชงาน
ระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ โดยระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองการเชื่อมโยงวัตถุประสงคของการใช
งาน ประเภทของขอมูลที่จะใชงาน และรายชื่อเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูมีสิทธิเขาใชงาน พรอมแนบ
แบบ กสร.-๑ แบบขออนุมัติชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ
ฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ก ที่ลงลายมือชื่อของหัวหนาหนวยงาน, แบบ กสร.-๒
แบบลงทะเบียนการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ข ที่ลงลายมือชื่อ
ของเจาหนาที่ และแบบ กสร.-๓ แบบคํารองขออนุญาตเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารอง
แหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ค ที่ลงลายมือชื่อของหัวหนาหนวยงาน
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๖.๓ หนวยงานภายในกระทรวงกลาโหม ที่ไมไดเปนหนวยงานดูแลระบบ ตามขอ ๒.๑ หรือหนวยงาน
ควบคุมข อมู ล ตามข อ ๒.๒ จะต องแจ งเปนหนังสือมายัง กรมการสรรพกําลังกลาโหม เพื่อขออนุญาตตอ
เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม ในการเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ โดยระบุ
เหตุผลความจําเปนที่ตองการเชื่อมโยง วัตถุประสงคของการใชงาน ประเภทของขอมูลที่จะใชงาน และรายชื่อ
เจ า หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให เ ป น ผู มี สิ ท ธิ เ ข า ใช ง าน พร อ มแนบแบบ กสร.-๑ แบบขออนุ มั ติ ชื่ อ ผู ใ ช
(Username) และรหัสผาน (Password) ของผูมีสิทธิเขาใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
รายละเอียดตามผนวก ก ที่ลงลายมือชื่อของหัวหนาหนวยงาน, แบบ กสร.-๒ แบบลงทะเบียนการใชงานระบบ
ฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ข ที่ลงลายมือชื่อของเจาหนาที่ และแบบ กสร.-๓
แบบคํารองขออนุญาตเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ค ที่
ลงลายมือชื่อของหัวหนาหนวยงาน
๖.๔ หนวยงานภายนอกกระทรวงกลาโหม จะตองแจงเปนหนังสือมายัง สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผานกรมการสรรพกําลังกลาโหม เพื่อขออนุญาตตอ ปลัดกระทรวงกลาโหม ในการเชื่อมโยงและใชงานระบบ
ฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ โดยระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองการเชื่อมโยง วัตถุประสงคของการใชงาน
ประเภทของขอมูลที่จะใชงาน และรายชื่อเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูมีสิทธิเขาใชงาน พรอมแนบแบบ
กสร.-๑ แบบขออนุมัติชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของผูมีสิทธิเขาใชงานระบบฐานขอมูล
กําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ก ที่ลงลายมือชื่อของหัวหนาหนวยงาน, แบบ กสร.-๒ แบบ
ลงทะเบียนการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ข ที่ลงลายมือชื่อของ
เจ าหน าที่ และแบบ กสร.-๓ แบบคํ า ร องขออนุญ าตเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูล กําลังพลสํารอง
แหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ค ที่ลงลายมือชื่อของหัวหนาหนวยงาน
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๗. การควบคุมและรายงานการใชงาน
๗.๑ หนวยผูใชงาน ที่มีประเภทผูมีสิทธิเขาใชงานดังตอไปนี้ ผูใชงานหลัก (Primary User), ผูใชงานจัดการ
ระบบ (Super User), ผูควบคุมขอมูล (Data Controller), ผูบํารุงรักษาระบบ (System Maintainer) หรือ
ผูดูแลระบบ (System Administrator) ตองจัดใหมีสมุดควบคุมการใชงานประจําวัน ตามแบบ กสร.-๔ แบบ
บันทึกการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ง เพื่อใหสามารถตรวจสอบ
การเข าใชงานระบบฐานข อมูล กํา ลั งพลสํารองแหงชาติไดวา มีวัตถุป ระสงคการใชงานอยางไร ดูขอมูล ใด
และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการเขาใชงานคือใคร และใหรายงานการใชงานใหกรมการสรรพกําลังกลาโหมทราบ
ทุกไตรมาส ตามแบบ กสร.-๕ แบบรายงานการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียด
ตามผนวก จ พรอมแนบไฟลสําเนาหนาสมุดควบคุมการใชงานประจําวันของไตรมาสที่รายงานดวย
๗.๒ หากผูมีสิทธิเขาใชงานยายออกนอกสายงานการทํางาน ใหหนวยผูใชงานรายงานให กรมการสรรพกําลัง
กลาโหม ทราบ เพื่อยกเลิกสิทธิในการเขาใชงานทันที
๗.๓ หากหนวยผูใชงานตองการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผูมีสิทธิเขาใชงาน โดยไมเปลี่ยนวัตถุประสงคของการใช
งานและประเภทของขอมูลที่จะใชงาน ใหหนวยผูใชงานแจงเปนหนังสือมายัง กรมการสรรพกําลังกลาโหม เพื่อ
ขอยกเลิกสิทธิผูมีสิทธิเขาใชงานเดิม และขออนุมัติชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ใหกับ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูมีสิทธิเขาใชงานใหม หรือผูมีสิทธิเขาใชงานเพิ่ม โดยตองแนบแบบ กสร.-๑
แบบขออนุมัติชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของผูมีสิทธิเขาใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพล
สํ า รองแห งชาติ รายละเอี ย ดตามผนวก ก ที่ล งลายมือ ชื่อของหัว หนาหน ว ยงาน และแบบ กสร.-๒ แบบ
ลงทะเบียนการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ รายละเอียดตามผนวก ข ที่ลงลายมือชื่อของ
เจาหนาที่ที่เปนผูมีสิทธิเขาใชงานใหมหรือผูมีสิทธิเขาใชงานเพิ่ม
๗.๔ หากหนวยผูใชงานตองการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มวัตถุประสงคของการใชงาน ใหหนวยผูใชงานดําเนินการ
ตามขอ ๖.๓ หรือขอ ๖.๔ พรอมทั้งแนบเอกสารการขออนุญาตเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพล
สํารองแหงชาติเดิมดวย
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ผนวก ก
แบบ กสร.-๑
แบบขออนุมัติชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของผูมีสิทธิเขาใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
สวนที่ ๑ : ขอมูลผูขออนุมัติ
ขอมูลหนวยงานผูขออนุมัติ
๑.๑ ชื่อหนวยงาน.................................................................................................................. ชื่อยอหนวยงาน...............................................................
อยูภายใตสังกัด กระทรวง.............................................................................................. อื่น ๆ ..............................................................................
สถานที่ติดตอ...............................................................................................................................................................................................................
หนวยงานดูแลระบบ (SAA)
หนวยงานควบคุมขอมูล (DCA)
หนวยงานภายใน กห. หนวยงานภายนอก กห.
ประเภทหนวยงาน :
ขอมูลผูป ระสานการปฏิบัติ
๑.๒ ชื่อ-สกุล................................................................................................................................................................................................................
ตําแหนง......................................................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน.................................... หมายเลขตอ...................
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.................................................
E-Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................………………..
สวนที่ ๒ : รายชื่อทีข่ ออนุมัติ
ลําดับ

รายชื่อ

ขอใหม

ขอวัตถุประสงค ขอเปลี่ยน ขอวัตถุประสงค
การใชงาน
สิทธิ
การใชงาน

ขอ
ยกเลิก

เหตุผล

วัตถุประสงคการใชงาน
ขอ ๑ เพื่อตรวจสอบสถานะการเปนกําลังพลสํารองของบุคคล เชน การตรวจสอบสถานะเพื่อยืนยันตนในการรับหรือใชสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารอง เปนตน
ขอ ๒ เพื่อนําขอมูลไปใชสนับสนุนในการบริหารจัดการและพัฒนากิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม เชน การกําหนดนโยบาย สิทธิประโยชน การสรางแรงจูงใจ หรือการปรับเปลี่ยนระเบียบ ขอบังคับ เปนตน
ขอ ๓ เพื่อนําขอมูลไปใชในการปฏิบัติงานดานกิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม ไดแก การบรรจุและการใชกําลังพลสํารอง, การผลิตกําลังพลสํารอง, การฝกศึกษากําลังพลสํารอง, การควบคุม
กําลังพลสํารอง และการเรียกพลหรือระดมพล เชน การคัดเลือกกําลังสํารองจากบัญชี ตพ.๒ ตพ.๓ ไปบรรจุเปนกําลังพลสํารองในบัญชี ตพ. ๕, การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการ หรือการดําเนินคดีตอ
กําลังพลสํารองที่ขัดขืน/หลีกเลี่ยงการเรียกพลฯ เปนตน
ขอ ๔ เพื่อนําขอมูลไปใชเกี่ยวกับการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคง การบริหารวิกฤตการณระดับชาติ เชน การนํากําลังพลสํารองผูเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม เปนตน
ขอ ๕ เพื่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานภายในหรือภายนอกกระทรวงกลาโหม กับระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ เพื่อใชขอมูลจากฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ ใหเกิดประโยชนตอ
การปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคง การบริหารวิกฤตการณระดับชาติ การบริการภาครัฐ รวมทั้งกิจการและสิทธิประโยชนกําลังพลสํารอง
ขอ ๖ เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานควบคุมขอมูล
ขอ ๗ เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานดูแลระบบ

สวนที่ ๓ : การลงนามของหัวหนาหนวยงาน
ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ตําแหนง................................................
วันที่.......................................................
การอนุมัติโดย กรมการสรรพกําลังกลาโหม/หนวยงานดูแลระบบ
เลขที่......................................................
ลงชื่อ..........................................................
(..............................................)
เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม
วันที่................................................

ผนวก ข
แบบ กสร.-๒
แบบลงทะเบียนการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
สวนที่ ๑ : ขอมูลผูลงทะเบียนใชงาน
ขอมูลหนวยงานผูใชงาน
๑.๑ ชื่อหนวยงาน..................................................................................................................... ชื่อยอหนวยงาน........................................................
อยูภายใตสังกัด กระทรวง................................................................................................. อื่น ๆ ........................................................................
สถานที่ติดตอ............................................................................................................................................................................................................
หนวยงานดูแลระบบ (SAA)
หนวยงานควบคุมขอมูล (DCA)
หนวยงานภายใน กห. หนวยงานภายนอก กห.
ประเภทหนวยงาน :
ขอมูลผูใ ชงาน
๑.๒ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย).......................................................................... ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)..............................................................................
ตําแหนง............................................................................................. เลขประจําตัวประชาชน...............................................................................
สถานที่ติดตอ...............................................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน................................................. หมายเลขตอ..............
หมายเลขโทรศัพทมือถือ..............................................
E-Mail……………………………………………………………………………………………………..........................……………………………………………………………………..
สวนที่ ๒ : รายละเอียดของการใชงาน
๒.๑ ขอใชงาน ตั้งแตวันที่
๒.๒ วัตถุประสงคการใชงาน
เพื่อตรวจสอบสถานะการเปนกําลังพลสํารองของบุคคล เชน การตรวจสอบสถานะเพื่อยืนยันตนในการรับหรือใชสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารอง เปนตน
เพื่อนําขอมูลไปใชสนับสนุนในการบริหารจัดการและพัฒนากิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม เชน การกําหนดนโยบาย สิทธิประโยชน การสราง
แรงจูงใจ หรือการปรับเปลี่ยนระเบียบ ขอบังคับ เปนตน
เพื่อนําขอมูลไปใชในการปฏิบัติงานดานกิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม ไดแก การบรรจุและการใชกําลังพลสํารอง, การผลิตกําลังพลสํารอง, การฝก
ศึกษากําลังพลสํารอง, การควบคุมกําลังพลสํารอง และการเรียกพลหรือระดมพล เชน การคัดเลือกกําลังสํารองจากบัญชี ตพ.๒ ตพ.๓ ไปบรรจุเปนกําลังพลสํารอง
ในบัญชี ตพ. ๕, การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการ หรือการดําเนินคดีตอกําลังพลสํารองที่ขัดขืน/หลีกเลี่ยงการเรียกพลฯ เปนตน
เพื่อนําขอมูลไปใชเกี่ยวกับการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคง การบริหารวิกฤตการณระดับชาติ เชน การนํากําลังพลสํารองผูเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม เปนตน
เพื่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานภายในหรือภายนอกกระทรวงกลาโหม กับระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ เพื่อใชขอมูลจากฐานขอมูลกําลังพล
สํารองแหงชาติ ใหเกิดประโยชนตอการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคง การบริหารวิกฤตการณระดับชาติ การบริการภาครัฐ รวมทั้งกิจการและสิทธิ
ประโยชนกําลังพลสํารอง
เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานควบคุมขอมูล
เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานดูแลระบบ

๒.๓ อธิบายรายละเอียดการนําขอมูลไปใช................................................................................................................................................
สวนที่ ๓ : การลงนาม
๓.๑ ผูลงทะเบียน :
๓.๒ ผูบังคับบัญชารับรอง :
ลงชื่อ.....................................................
ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
(..................................................)
วันที่.......................................................
ตําแหนง................................................
วันที่.......................................................
สําหรับ กรมการสรรพกําลังกลาโหม/หนวยงานดูแลระบบ บันทึก
เลขที่......................................................
ชื่อผูใช....................................................................
เปนผูมสี ิทธิเขาใชงาน ประเภท : ผูใชงานพื้นฐาน (Basic User)
ผูใชงานทั่วไป (General User)
ผูใชงานหลัก (Primary User)
ผูใชงานจัดการระบบ (Super User)

ผูควบคุมขอมูล (Data Controller)

วันที่ออกบัญชีผูใช...........................................................................
ลงชื่อ........................................................../ผอ.กสท.กกส.กห.
(..............................................)

ผูบาํ รุงรักษาระบบ (System Maintainer)

ผูดูแลระบบ (System Administrator)

วันที่ยกเลิกบัญชีผูใช.......................................................................
ลงชื่อ........................................................../ผอ.กสท.กกส.กห.
(..............................................)

ผนวก ค
แบบ กสร.-๓
แบบคํารองขออนุญาตเชื่อมโยงและใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
สวนที่ ๑ : ขอมูลผูขออนุญาต
ขอมูลหนวยงานผูขออนุญาต
๑.๑ ชื่อหนวยงาน..................................................................................................................... ชื่อยอหนวยงาน............................................................
อยูภายใตสังกัด กระทรวง................................................................................................. อื่น ๆ ...........................................................................
สถานที่ติดตอ..............................................................................................................................................................................................................
หนวยงานดูแลระบบ (SAA)
หนวยงานควบคุมขอมูล (DCA)
หนวยงานภายใน กห. หนวยงานภายนอก กห.
ประเภทหนวยงาน :
ขอมูลผูป ระสานการปฏิบัติ
๑.๒ ชื่อ-สกุล................................................................................................................................................................................................................
ตําแหนง......................................................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน.............................................. หมายเลขตอ..................... หมายเลขโทรศัพทมือถือ.............................................
E-Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................………………..
สวนที่ ๒ : รายละเอียดของการใชงาน
๒.๑ ขอใชงาน ตั้งแตวันที่
๒.๒ วัตถุประสงคการใชงาน
เพื่อตรวจสอบสถานะการเปนกําลังพลสํารองของบุคคล เชน การตรวจสอบสถานะเพื่อยืนยันตนในการรับหรือใชสิทธิประโยชนของกําลังพลสํารอง เปนตน
เพื่อนําขอมูลไปใชสนับสนุนในการบริหารจัดการและพัฒนากิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม เชน การกําหนดนโยบาย สิทธิประโยชน การสราง
แรงจูงใจ หรือการปรับเปลี่ยนระเบียบ ขอบังคับ เปนตน
เพื่อนําขอมูลไปใชในการปฏิบัติงานดานกิจการกําลังพลสํารองของกระทรวงกลาโหม ไดแก การบรรจุและการใชกําลังพลสํารอง, การผลิตกําลังพลสํารอง, การฝก
ศึกษากําลังพลสํารอง, การควบคุมกําลังพลสํารอง และการเรียกพลหรือระดมพล เชน การคัดเลือกกําลังสํารองจากบัญชี ตพ.๒ ตพ.๓ ไปบรรจุเปนกําลังพลสํารอง
ในบัญชี ตพ. ๕, การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการ หรือการดําเนินคดีตอกําลังพลสํารองที่ขัดขืน/หลีกเลี่ยงการเรียกพลฯ เปนตน
เพื่อนําขอมูลไปใชเกี่ยวกับการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคง การบริหารวิกฤตการณระดับชาติ เชน การนํากําลังพลสํารองผูเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม เปนตน
เพื่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานภายในหรือภายนอกกระทรวงกลาโหม กับระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ เพื่อใชขอมูลจากฐานขอมูลกําลังพล
สํารองแหงชาติ ใหเกิดประโยชนตอการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคง การบริหารวิกฤตการณระดับชาติ การบริการภาครัฐ รวมทั้งกิจการและสิทธิ
ประโยชนกําลังพลสํารอง
เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานควบคุมขอมูล
เพื่อปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานดูแลระบบ

๒.๓ อธิบายรายละเอียดการนําขอมูลไปใช................................................................................................................................................
สวนที่ ๓ : การลงนามของหัวหนาหนวยงาน
ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ตําแหนง................................................
วันที่.......................................................
การอนุญาต
เลขที่......................................................
อนุญาตโดย :
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ลงชื่อ..........................................................
(..............................................)
ปลัดกระทรวงกลาโหม
วันที่................................................

เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม
ลงชื่อ..........................................................
(..............................................)
เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม
วันที่................................................

ผนวก ง
แบบ กสร.-๔
แบบบันทึกการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
หนวย
ลําดับ

หวงเวลาการใชงาน
วัน-เดือน-ป เวลาเขา เวลาออก

ประจําเดือน
ขอมูล
ที่เรียกดู

วัตถุประสงค

ผูใชงาน

หมายเหตุ

ตรวจถูกตอง
ลงชื่อ...........................................................
(.............................................)
(ตําแหนง)...............................................

ผนวก จ
แบบ กสร.-๕
แบบรายงานการใชงานระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ
หนวย
ลําดับ

เดือน

วันที่

ไตรมาสที่

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

จํานวนผูใชงาน

จํานวนครั้งที่เขาใชงาน

หมายเหตุ

รวม
ตรวจถูกตอง
ลงชื่อ...........................................................
(.............................................)
(ตําแหนง)...............................................

แนวทางปฏิบัติสําหรับระบบฐานขอมูลกําลังพลสํารองแหงชาติ

