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ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยการกําหนดหนาท่ีสัสดี 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
    

 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดหนาท่ีสัสด ี 
พ.ศ.๒๕๓๔ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดหนาท่ีสัสด ี 
พ.ศ.๒๕๕๓” 
 ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ  ๓ ใหยกเลิก 
   ๓.๑    ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดหนาท่ีสัสด ีพ.ศ.๒๕๓๔ 
   ๓.๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดหนาท่ีสัสด ี(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
   ๓.๓ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดหนาท่ีสัสด ี(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ขอ  ๔ กิจการในหนาท่ีสัสด ีแบงออกดังนี ้
   ๔.๑ กองการสัสดี  กรมการสรรพกําลังกลาโหม 
   ๔.๒  กองการสัสดี  หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 
   ๔.๓  แผนกสรรพกําลังกองทัพภาค 
   ๔.๔  ฝายสรรพกําลังมณฑลทหารบก 
   ๔.๕  ฝายสรรพกําลังจังหวัดทหารบก 
   ๔.๖  สํานักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร 
   ๔.๗  สํานักงานสัสดีจังหวัด 
   ๔.๘ หนวยสัสดีเขต 
   ๔.๙ หนวยสัสดีอําเภอ 
   ๔.๑๐ หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ 
   ๔.๑๑ แผนกสัสดี  กองทะเบียนพล  กรมกําลังพลทหารเรือ 
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   ๔.๑๒ แผนกสัสดี  กองนโยบายและแผน  กรมกําลังพลทหารอากาศ 
   ๔.๑๓ การสัสดีสวนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
 ขอ ๕ กองการสัสดี  กรมการสรรพกําลังกลาโหม มีผูอํานวยการกองการสัสดี กรมการสรรพกําลัง
กลาโหม เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  มีหนาท่ีดังนี ้
   ๕.๑ พิจารณาเสนอแนะนโยบาย  การประชาสัมพันธ  และการพัฒนาสัมพันธในกิจการ
สัสดีของกระทรวงกลาโหม 
   ๕.๒ เปนท่ีปรึกษาในกิจการสัสดีของผูบังคับบัญชา 
   ๕.๓ ควบคุม  พิจารณาเสนอแนะ ประสานงานและกํากับดูแลกิจการตลอดจน
วิทยาการสัสดีใหดําเนินไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  แบบธรรมเนียม  และบันทึกขอตกลง 
ท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาดําเนินการแกไขใหเหมาะสม 
   ๕.๔ คนควา วิจัยและวิเคราะหจากผลการปฏิบัติตาม  ๕ .๓  ในทางวิทยาการ 
ของหนวยในทุกระดับ 
   ๕.๕ รวมและประสานงานในการกําหนดคุณสมบัติ และคุณวุฒิของบุคคลท่ีเหลาทัพ
จะรับเขามาบรรจุเปนขาราชการในสายงานสัสด ี
   ๕.๖ ดําเนินการในเรื่องการศึกษา การจัดกิจกรรมดานวิชาการ การอบรมและสัมมนา
ในวิทยาการสัสดี 
   ๕.๗ ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล  สถิติ  ยอดในบัญชีจํานวนทหารกองเกินท่ีจะเรียก
เขากองประจําการได และบัญชี เทียบจํานวนทหารกองเกินท่ีจะขอเรียก 
   ๕.๘ ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล  สถิติ  ยอดในรายงานและบัญชีตรวจเลือก 
ทหารกองเกินเขากองประจําการประจําป 
   ๕.๙ ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล สถิติ ยอดในบัญชีทหารกองเกินและทหารกองหนุน 
   ๕.๑๐ รวบรวมขอมูล สถิติ เกี่ยวกับการระดมสรรพกําลัง ดานการสงกําลังบํารุง 
ของเหลาทัพ 
   ๕.๑๑ รวบรวมยอดจํานวนตํารวจท่ีกระทรวงมหาดไทย   ขอเรียกเขากองประจําการ
ประจําป 
   ๕.๑๒ รวมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหลาทัพ ในการพิจารณาและกําหนด
ทองท่ีเพ่ือเรียกและสงคนเขาเปนทหารและตํารวจกองประจําการ 
   ๕.๑๓ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนกองประจําการและการปลดออก
จากกองประจําการ การลาพักรอการปลด การผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจําการเพ่ือลาศึกษาตอ   
การเรียกตัวกลับมาเพ่ือเขารับราชการทหาร 

          / ๕.๑๔ ... 
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   ๕.๑๔ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการยกเวนและการผอนผันแกบุคคลตามท่ี
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารไดกําหนดไว 
   ๕.๑๕ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการมอบอํานาจการปกครองขาราชการในสายงาน
สัสดีท่ีไปปฏิบัติราชการรวมกับทางฝายปกครอง ใหกับเจาหนาท่ีฝายปกครองของกระทรวงมหาดไทย 
   ๕.๑๖ รวมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหลาทัพในการพิจารณากําหนด
หลักการปฏิบัติในการหมุนเวียนกําลังพลในสายงานสัสดีระหวางเหลาทัพ กับกองการสัสดี กรมการ 
สรรพกําลังกลาโหม 
   ๕.๑๗ พิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการบรรจุ  ปลด  ยาย  เล่ือน  และลดตําแหนง
ขาราชการของกองการสัสด ี กรมการสรรพกําลังกลาโหม 
   ๕.๑๘ พิจารณาแกไข ตรวจสอบ โตตอบ และช้ีแจงปญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร 
และการสงเสริมการฝกวิชาทหาร ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมการสัสดี  
   ๕.๑๙ ตรวจเยี่ยม และดูการปฏิบัติทางวิทยาการสายงานสัสดีของหนวยงานสัสด ี 
ในระดับตาง ๆ  สังเกตการณการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจําการตามพ้ืนท่ี
จังหวัดตาง ๆ   
   ๕.๒๐  หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให 
 ขอ  ๖ กองการสัสดี หนวยบัญชาการรักษาดินแดน มีผูอํานวยการกองการสัสดี หนวยบัญชาการ
รักษาดินแดน  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  มีหนาท่ีดังนี ้
   ๖.๑ ตรวจและควบคุมทางวิทยาการในสายงานสัสด ี ของกองทัพบก 
   ๖.๒ อํานวยการและกํากับดูแลหนวยและเจาหนาท่ีใหปฏิบัติหนาท่ีในกิจการสัสดี 
ท้ังปวง  ซ่ึงกําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  แบบธรรมเนียมและบันทึกขอตกลงท่ีเกี่ยวของ 
   ๖.๓ พิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการบรรจุ  ปลด  ยาย  เล่ือน  และลดตําแหนง
ขาราชการ  ซ่ึงทําหนาท่ีสัสดีในสวนราชการตาง ๆ ของกองทัพบก  รวมท้ังการจัดเจาหนาท่ีไปปฏิบัติหนาท่ี
ในทองท่ีอําเภอและกิ่งอําเภอตั้งใหม  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งในระหวางรอกองทัพบกอนุมัติอัตรา
และจัดตั้งหนวยใหม ตามระเบียบแบบแผนท่ีทางราชการไดกําหนดไว 
   ๖.๔ อํานวยการในกิจการสัสดีท้ังปวงท่ีเกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล 
   ๖.๕ อํานวยการและควบคุมทหารกองเกินและทหารกองหนุน  โดยรวมมือและ
ประสานงานกับสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
   ๖.๖ รวบรวมกําหนดความตองการควบคุมการสงกําลังส่ิงอุปกรณ  จัดหาเก็บรักษา
แจกจายแบบพิมพเอกสารแผนภาพประชาสัมพันธสายงานสัสดี โดยประสานกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  
 

/ ๖.๗ ... 
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   ๖.๗ บันทึก  รายงาน  รวบรวมขอมูล  สถิติตาง ๆ จัดกิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจน
เสนอแนะและใหขาวสารการประชาสัมพันธกับส่ือมวลชน  เพ่ือพัฒนากิจการสัสดีใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับนโยบายของกระทรวงกลาโหม 
   ๖.๘  ตรวจสอบ  โตตอบ  และช้ีแจงปญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร  และการสงเสรมิ
การฝกวิชาทหาร  ตลอดจนระเบียบ  แบบธรรมเนียมการสัสดี  ใหกับสวนราชการตาง ๆ  และส่ือมวลชน 
   ๖.๙ ตรวจ  ควบคุม  กํากับดูแล  หนวยงานสัสดีในการตรวจสอบหลักฐานทางทหาร  
ใหแกสวนราชการตาง ๆ  และเอกชนท่ีรองขอรับการสนับสนุน 
 ขอ  ๗ แผนกสรรพกําลังกองทัพภาค  มีนายทหารสรรพกําลังกองทัพภาคเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ ในทางปกครองบังคับบัญชาขึ้นตอแมทัพภาคท่ีประจําอยู  มีหนาท่ีดังนี ้
   ๗.๑ เปนท่ีปรึกษาในกิจการสัสดีของแมทัพภาค  และควบคุมทางวิทยาการของสายงาน
สัสดีในเขตพ้ืนท่ีกองทัพภาค 
   ๗.๒ อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล ในกิจการสัสดีท้ังปวง ซ่ึงกําหนดไวใน
กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  แบบธรรมเนียม  และบันทึกขอตกลงท่ีเกี่ยวของในเขตพ้ืนท่ีกองทัพภาค 
   ๗.๓ พิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการบรรจุ  ปลด  ยาย  เล่ือน  และลดตําแหนง  
ขาราชการซ่ึงทําหนาท่ีสัสด ี ในเขตพ้ืนท่ีกองทัพภาค  ตามระเบียบแบบแผนท่ีทางราชการไดกําหนดไว 
   ๗.๔ บันทึก  รายงาน  ตรวจสอบ  โตตอบ  และช้ีแจงปญหาในกิจการสัสดี  รวมท้ัง
งานธุรการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
   ๗.๕ รวบรวมขอมูล  สถิติ  และสภาพของทหารกองเกิน  ทหารกองหนุน  ในเขตพ้ืนท่ี
กองทัพภาค  เพ่ือนํามาใชในการเรียกเขารับราชการทหาร และการเตรียมพล 
 ขอ  ๘ ฝายสรรพกําลังมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก มีหัวหนาฝายสรรพกําลังมณฑล
ทหารบก หรือหัวหนาฝายสรรพกําลังจังหวัดทหารบก  แลวแตกรณี  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีหนาท่ี
ดังนี ้
   ๘.๑ เปนท่ีปรึกษาในกิจการสัสดีของผูบังคับบัญชา 
   ๘.๒  ดําเนินการ  และควบคุม  กํากับดูแลและประสานงานในกิจการสัสดีท้ังปวง   
ซ่ึงกําหนดไวใน กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  แบบธรรมเนียม  และบันทึกขอตกลงท่ีเกี่ยวของในเขตพ้ืนท่ี
มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก  แลวแตกรณ ี
   ๘.๓ ดําเนินการควบคุมทหารกองเกินและทหารกองหนุนในเขตพ้ืนท่ีมณฑลทหารบก
หรือจังหวัดทหารบก  แลวแตกรณี 
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   ๘.๔ พิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการบรรจุ  ปลด  ยาย  เล่ือน  และลดตําแหนง
ขาราชการซ่ึงทําหนาท่ีสัสดีในเขตพ้ืนท่ีมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก  แลวแตกรณี  ตามระเบียบ
แบบแผนท่ีทางราชการไดกําหนดไว 
   ๘.๕  รวบรวมกําหนดความตองการ ดําเนินการและควบคมุสงกําลังส่ิงอุปกรณแบบพิมพ
สายงานสัสดีในเขตพ้ืนท่ีมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก  แลวแตกรณี 
   ๘.๖ บันทึก  รายงาน  ตรวจสอบ  โตตอบ  และช้ีแจงปญหาในกิจการสัสดี รวมท้ัง
งานธุรการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
   ๘.๗   รวบรวม  ขอมูล  สถิติ  และสภาพของทหารกองเกนิ  ทหารกองหนุน  ในเขตพ้ืนท่ี
มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก   แลวแตกรณี   เพ่ือนํามาใชในการเรียกเขารับราชการทหาร  
และการเตรียมพล  
 ขอ  ๙ สํานักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร  และสํานักงานสัสดีจังหวัด  มีสัสดีกรุงเทพมหานคร
หรือสัสดีจังหวัดเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ อยูในความปกครองบังคับบัญชาของผูบังคับการจังหวัด
ทหารบก   ตามท่ีสํานักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานสัสดีจังหวัดนั้น ๆ อยูในเขตพ้ืนท่ี  
แตกระทรวงกลาโหมจะมอบการปกครองบังคับบัญชาตอผูวาราชการจังหวัดนั้น ๆ ไดตามความจําเปน  
มีหนาท่ีดังนี ้
   ๙.๑ ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร หรือในเขต
ทองท่ีจังหวัด แลวแตกรณี 
   ๙.๒ ดําเนินการควบคุม  กํากับดูแล  และประสานงานในกิจการสัสดีท้ังปวง ซ่ึงกําหนด
ไวในกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงท่ีเกี่ยวของในเขตทองท่ี 
กรุงเทพมหานคร  หรือในเขตทองท่ีจังหวัด  แลวแตกรณี 
   ๙.๓ ดําเนินการควบคุม ทหารกองเกินและทหารกองหนุนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
หรือในเขตทองท่ีจังหวัด แลวแตกรณี 
   ๙.๔ ดําเนินการและประสานงานในกิจการสัสดีท้ังปวงท่ีเกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
กับเจาหนาท่ีของจังหวัดทหารบก  หรือสวนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
   ๙.๕  บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และช้ีแจงปญหาในกิจการสัสดี รวมท้ัง 
งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับราชการทหารตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   ๙.๖ รวบรวม  ขอมูล  สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองท่ีกรุงเทพมหานคร  หรือในเขตทองท่ีจังหวัด แลวแตกรณี  เพ่ือนํามาใชในการเขารับราชการทหาร 
และการเตรียมพล 

/ ๙.๗ ... 
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   ๙.๗ รวบรวม  ขอมูล  สถิติ เกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุงในเขต
ทองท่ีกรุงเทพมหานคร หรือในเขตทองท่ีจังหวัด  แลวแตกรณ ี
   ๙.๘ หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามท่ีกําหนดไวในอัตราการจัด
และยุทโธปกรณของหนวย  ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคนในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานครหรือในเขต
ทองท่ีจังหวัด แลวแตกรณี ตามท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให 
 ขอ ๑๐ หนวยสัสดีเขตและหนวยสัสดีอําเภอ มีสัสดีเขตหรือสัสดีอําเภอ แลวแตกรณี  
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ อยูในความปกครองบังคับบัญชาของสัสดีกรุงเทพมหานครหรือสัสดีจังหวัด
แลวแตกรณี  แตกระทรวงกลาโหมจะมอบการปกครองบังคับบัญชาตอผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอนั้น ๆ 
ไดตามความจําเปน มีหนาท่ีดังนี ้
   ๑๐.๑ ดําเนินการควบคุม  กํากับดูแล  และประสานกิจการสัสดีท้ังปวงซ่ึงไดกําหนดไว
ในกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงท่ีเกี่ยวของในเขตทองท่ีเขตหรือ
ทองท่ีอําเภอ 
   ๑๐.๒ ดําเนินการ  ควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุน ในเขตทองท่ีเขตหรือ
ทองท่ีอําเภอ 
   ๑๐.๓ ดําเนินการในกิจการสัสดีท้ังปวง ท่ีเกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล 
   ๑๐.๔ บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และช้ีแจงปญหาในกิจการสัสดีรวมท้ัง 
งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับราชการทหารตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   ๑๐.๕ รวบรวม  ขอมูล  สถิติ  และสภาพของทหารกองเกิน  ทหารกองหนุนในเขต
ทองท่ีเขตหรือทองท่ีอําเภอ  เพ่ือนํามาใชในการเขารับราชการทหาร และการเตรียมพล 
   ๑๐.๖ สอดสองดูแลความประพฤติทหารกองประจําการนอกหนวยทหาร ในเขต
ทองท่ีเขตหรือทองท่ีอําเภอ  และประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายปกครองในการจับกุมทหารกองประจําการ 
ท่ีขาดหนีราชการสงหนวยตนสังกัด 
   ๑๐.๗ หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสายงานสัสดี  และตามท่ีกําหนดไวในอัตราการจัด
และยุทโธปกรณของหนวย  ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคน  ในเขตทองท่ีเขตหรือทองท่ีอําเภอ ตามท่ี
ผูบังคับบัญชาหรือผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให 
 ขอ ๑๑ หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ  มีสัสดีกิ่งอําเภอ  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบอยูในความ
ปกครองบังคับบัญชาของสัสดีจังหวัดท่ีกิ่งอําเภอนั้น ๆ อยูในเขตทองท่ีจังหวัด  แตกระทรวงกลาโหมจะมอบ
การปกครองบังคับบัญชาตอนายอําเภอซ่ึงกิ่งอําเภอนั้น ๆ  อยูในเขตทองท่ีอําเภอไดตามความจําเปนและมีหนาท่ี
เชนเดียวกับสัสดีอําเภอตามความในขอ ๑๐ เฉพาะในเขตทองท่ีกิ่งอําเภอ 
 

/ ขอ ๑๒ ... 
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 ขอ ๑๒ แผนกสัสดี กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ มีหัวหนาแผนกสัสดี กองทะเบียนพล
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  มีหนาท่ีดังนี ้
   ๑๒.๑ ควบคุมและกํากับดูแลเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของใหปฏิบัติหนาท่ีในกิจการสัสด ี
ท้ังปวง  ซ่ึงกําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  แบบธรรมเนียม  และบันทึกขอตกลงท่ีเกี่ยวของ 
   ๑๒.๒ บันทึก  รายงาน  รวบรวม  ขอมูล และสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับแบบธรรมเนียม 
ขอบังคับ  คําส่ัง  คําช้ีแจง  และระเบียบอันเกี่ยวกับกิจการในหนาท่ีสัสดี 
   ๑๒.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการ 
   ๑๒.๔ ดําเนินการในกิจการสัสดีท้ังปวงท่ีเกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล 
   ๑๒.๕ ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกองประจําการ 
   ๑๒.๖ การจัดทําบัญชีทหารกองประจําการ  การปลด  การจําหนาย  และแกไข 
   ๑๒.๗ การจัดทําบัญชีทหารกองหนุน  ตรวจสอบจําหนาย  แกไข  และประสานงาน
กับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ   
   ๑๒.๘ ตรวจสอบ โตตอบ และช้ีแจงปญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหารตลอดจน
ระเบียบ  แบบธรรมเนียมการสัสดี 
   ๑๒.๙ รวบรวมกําหนดความตองการและควบคุมการสงกําลังส่ิงอุปกรณแบบพิมพ    
ท่ีเกี่ยวของอยูในสายงานสัสดี  โดยประสานกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
   ๑๒.๑๐ หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสายงานสัสดีตามท่ีผูบังคับบัญชาจะมอบหมายให 
 ขอ ๑๓ แผนกสัสดี  กองนโยบายและแผน  กรมกําลังพลทหารอากาศ  มีหัวหนาแผนกสัสดี      
กองนโยบายและแผน  กรมกําลังพลทหารอากาศ  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  มีหนาท่ีดังนี ้
   ๑๓.๑ วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  ควบคุม  กํากับดูแล  การปฏิบัติหนาท่ี 
ในกิจการสัสดีท้ังปวง  ซ่ึงกําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  แบบธรรมเนียม  และบันทึกขอตกลง
ท่ีเกี่ยวของ 
   ๑๓.๒ พิจารณาเสนอแนะการดําเนินการบรรจุ  ปลด  ยาย  เล่ือน  และลดตําแหนง
ขาราชการ  ซ่ึงทําหนาท่ีสัสดีในสวนราชการตาง ๆ ของกองทัพอากาศ  ตามระเบียบแบบแผนท่ีทางราชการ
กําหนดไว 
   ๑๓.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ 
   ๑๓.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกองประจําการ 
   ๑๓.๕ จัดทําบัญชีทหารกองประจําการ การปลด การจําหนาย และแกไข โดยประสานงาน
กับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
 

  / ๑๓.๖ ... 
 



 

-  ๘  - 
 

   ๑๓.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับทหารกองประจําการขาดหนีราชการ 
   ๑๓.๗ บันทึก  รายงาน  รวบรวม  ขอมูล  และสถิติตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับกิจการในหนาท่ีสัสดี 
   ๑๓.๘ ตรวจสอบ  โตตอบ  และช้ีแจงปญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร  ตลอดจน
ระเบียบ  แบบธรรมเนียมการสัสดี 
   ๑๓.๙ รวบรวมกําหนดความตองการแบบพิมพท่ีเกี่ยวของอยูในสายงานสัสด ี  
โดยประสานงานกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
   ๑๓.๑๐ หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสายงานสัสดี  ตามท่ีผูบังคับบัญชาจะมอบหมายให 
 ขอ ๑๔ การสัสดีสวนราชการขึน้ตรงตอกองทัพอากาศ มีนายทหารการสัสดี เปนผูดําเนินการ 
โดยมีหัวหนากองกําลังพลหรือหัวหนาแผนกกําลังพลของสวนราชการนั้น ๆ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ           
มีหนาท่ีดังนี ้
   ๑๔.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการ 
   ๑๔.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกองประจําการ 
   ๑๔.๓ จัดทําบัญชีทหารกองประจําการ การปลด การจําหนาย และแกไข โดยประสานงาน
กับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ   
   ๑๔.๔ จัดทําบัญชีทหารกองหนุน ตรวจสอบ จําหนาย และแกไข โดยประสานงาน
กับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
   ๑๔.๕ ดําเนินการเกี่ยวกับทหารกองประจําการขาดหนีราชการ 
   ๑๔.๖ ดําเนินการในกิจการสัสดีท้ังปวงท่ีเกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล 
   ๑๔.๗ บันทึก รายงาน รวบรวมขอมูลและสถิติตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจการในหนาท่ีสัสด ี
   ๑๔.๘ หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสายงานสัสดี  ตามท่ีผูบังคบับัญชาจะมอบหมายให 
 
       ประกาศ            ณ             วันท่ี            ๓            พฤศจิกายน            พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
                                                                     พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ 

                                                   ( ประวิตร   วงษสุวรรณ ) 
                                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 
 

หมายเหตุ :– หลักการและเหตุผลในการประกาศใชขอบังคับนี ้คือ  ปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยการกําหนดหนาท่ีสัสด ี พ.ศ.๒๕๓๔ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาท่ี 
 

/ สวนราชการ  ... 
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สวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี  และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม  พ .ศ .๒๕๕๒   
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาท่ีของสวนราชการกองทัพบก   กองทัพไทย  
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาท่ีของสวนราชการ
กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ คําส่ังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ท่ี ๑๐๐/๕๒  
ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แกอัตราเจาหนาท่ีกระทรวงกลาโหม (สวนกลาง)  และคําส่ังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ท่ี ๙๗/๕๒ ลงวันท่ี ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๒  เรื่อง  แกอัตราเจาหนาท่ี
กระทรวงกลาโหม (สวนกลาง)  และคําส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ท่ี ๓๓/๕๒ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒  
เรื่อง  แกอัตราการจัดและยุทโธปกรณ (ครั้งท่ี ๖) จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี ้
 
 
 
 
 
 
  
 


