( สําเนา )
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยการกําหนดหนาที่สัสดี
พ.ศ.๒๕๕๓
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดว ยการกําหนดหนาที่สัสดี
พ.ศ.๒๕๓๔ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว า ด ว ยการกํ า หนดหน า ที่ สั ส ดี
พ.ศ.๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดหนาที่สัสดี พ.ศ.๒๕๓๔
๓.๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดหนาที่สัสดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
๓.๓ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดหนาที่สัสดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
ขอ ๔ กิจการในหนาที่สัสดี แบงออกดังนี้
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
/ ๔.๑๒ …

-๒๔.๑๒ แผนกสัสดี กองนโยบายและแผน กรมกําลังพลทหารอากาศ
๔.๑๓ การสัสดีสวนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ
ขอ ๕ กองการสัสดี กรมการสรรพกําลังกลาโหม มีผูอํานวยการกองการสัสดี กรมการสรรพกําลัง
กลาโหม เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีหนาที่ดังนี้
๕.๑ พิจารณาเสนอแนะนโยบาย การประชาสัมพันธ และการพัฒนาสัมพันธในกิจการ
สัสดีของกระทรวงกลาโหม
๕.๒ เปนที่ปรึกษาในกิจการสัสดีของผูบังคับบัญชา
๕.๓ ควบคุ ม พิ จ ารณาเสนอแนะ ประสานงานและกํา กับ ดูแ ลกิ จ การตลอดจน
วิทยาการสัสดีใหดําเนินไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลง
ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาดําเนินการแกไขใหเหมาะสม
๕.๔ ค น คว า วิ จั ย และวิ เ คราะห จ ากผลการปฏิ บั ติ ต าม ๕.๓ ในทางวิ ท ยาการ
ของหนวยในทุกระดับ
๕.๕ รวมและประสานงานในการกําหนดคุณสมบัติ และคุณวุฒิของบุคคลที่เหลาทัพ
จะรับเขามาบรรจุเปนขาราชการในสายงานสัสดี
๕.๖ ดําเนินการในเรื่องการศึกษา การจัดกิจกรรมดานวิชาการ การอบรมและสัมมนา
ในวิทยาการสัสดี
๕.๗ ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล สถิติ ยอดในบัญชีจํานวนทหารกองเกินที่จะเรียก
เขากองประจําการได และบัญชี เทียบจํานวนทหารกองเกินที่จะขอเรียก
๕.๘ ตรวจสอบและรวบรวมข อมูล สถิ ติ ยอดในรายงานและบัญ ชีต รวจเลือ ก
ทหารกองเกินเขากองประจําการประจําป
๕.๙ ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล สถิติ ยอดในบัญชีทหารกองเกินและทหารกองหนุน
๕.๑๐ รวบรวมขอมูล สถิติ เกี่ยวกับการระดมสรรพกําลัง ดานการสงกําลังบํารุง
ของเหลาทัพ
๕.๑๑ รวบรวมยอดจํานวนตํารวจที่กระทรวงมหาดไทย ขอเรียกเขากองประจําการ
ประจําป
๕.๑๒ รวมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหลาทัพ ในการพิจารณาและกําหนด
ทองที่เพื่อเรียกและสงคนเขาเปนทหารและตํารวจกองประจําการ
๕.๑๓ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนกองประจําการและการปลดออก
จากกองประจําการ การลาพักรอการปลด การผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจําการเพื่อลาศึกษาตอ
การเรียกตัวกลับมาเพื่อเขารับราชการทหาร
/ ๕.๑๔ ...

-๓๕.๑๔ พิจ ารณาดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การยกเว น และการผ อ นผั น แก บุ ค คลตามที่
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารไดกําหนดไว
๕.๑๕ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการมอบอํานาจการปกครองขาราชการในสายงาน
สัสดีที่ไปปฏิบัติราชการรวมกับทางฝายปกครอง ใหกับเจาหนาที่ฝายปกครองของกระทรวงมหาดไทย
๕.๑๖ รว มกั บกองบัญ ชาการกองทั พ ไทยและเหล าทั พ ในการพิ จ ารณากํ า หนด
หลัก การปฏิบัติใ นการหมุน เวียนกําลัง พลในสายงานสัส ดีร ะหวา งเหลาทัพ กับกองการสัสดี กรมการ
สรรพกําลังกลาโหม
๕.๑๗ พิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนง
ขาราชการของกองการสัสดี กรมการสรรพกําลังกลาโหม
๕.๑๘ พิจารณาแกไข ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แจงปญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
และการสงเสริมการฝกวิชาทหาร ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียมการสัสดี
๕.๑๙ ตรวจเยี่ยม และดูก ารปฏิบัติทางวิทยาการสายงานสัสดีข องหนวยงานสัสดี
ในระดับตาง ๆ สังเกตการณการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจําการตามพื้นที่
จังหวัดตาง ๆ
๕.๒๐ หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
ขอ ๖ กองการสัสดี หนวยบัญชาการรักษาดินแดน มีผูอํานวยการกองการสัสดี หนวยบัญชาการ
รักษาดินแดน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีหนาที่ดังนี้
๖.๑ ตรวจและควบคุมทางวิทยาการในสายงานสัสดี ของกองทัพบก
๖.๒ อํานวยการและกํากับดูแลหนว ยและเจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่ในกิจการสัสดี
ทั้งปวง ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียมและบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
๖.๓ พิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนง
ขาราชการ ซึ่งทําหนาที่สัสดีในสวนราชการตาง ๆ ของกองทัพบก รวมทั้งการจัดเจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่
ในทองที่อําเภอและกิ่งอําเภอตั้งใหม ตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งในระหวางรอกองทัพบกอนุมัติอัตรา
และจัดตั้งหนวยใหม ตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการไดกําหนดไว
๖.๔ อํานวยการในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
๖.๕ อํานวยการและควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุน โดยรว มมือและ
ประสานงานกับสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการที่เกี่ยวของ
๖.๖ รวบรวมกําหนดความตองการควบคุมการสงกําลังสิ่งอุปกรณ จัดหาเก็บรักษา
แจกจายแบบพิมพเอกสารแผนภาพประชาสัมพันธสายงานสัสดี โดยประสานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
/ ๖.๗ ...

-๔๖.๗ บันทึก รายงาน รวบรวมขอมูล สถิติตาง ๆ จัดกิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจน
เสนอแนะและใหขาวสารการประชาสัมพันธกับสื่อมวลชน เพื่อพัฒนากิจการสัสดีใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับนโยบายของกระทรวงกลาโหม
๖.๘ ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แจงปญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร และการสงเสริม
การฝกวิชาทหาร ตลอดจนระเบียบ แบบธรรมเนียมการสัสดี ใหกับสวนราชการตาง ๆ และสื่อมวลชน
๖.๙ ตรวจ ควบคุม กํากับดูแล หนวยงานสัสดีในการตรวจสอบหลักฐานทางทหาร
ใหแกสวนราชการตาง ๆ และเอกชนที่รองขอรับการสนับสนุน
ขอ ๗ แผนกสรรพกําลังกองทัพภาค มีนายทหารสรรพกําลังกองทัพภาคเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ ในทางปกครองบังคับบัญชาขึ้นตอแมทัพภาคที่ประจําอยู มีหนาที่ดังนี้
๗.๑ เปนที่ปรึกษาในกิจการสัสดีของแมทัพภาค และควบคุมทางวิทยาการของสายงาน
สัสดีในเขตพื้นที่กองทัพภาค
๗.๒ อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล ในกิจ การสัสดีทั้งปวง ซึ่งกําหนดไวใ น
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่กองทัพภาค
๗.๓ พิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนง
ขาราชการซึ่งทําหนาที่สัสดี ในเขตพื้นที่กองทัพภาค ตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการไดกําหนดไว
๗.๔ บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แจงปญหาในกิจการสัสดี รวมทั้ง
งานธุรการอื่นที่เกี่ยวของ
๗.๕ รวบรวมขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุน ในเขตพื้นที่
กองทัพภาค เพื่อนํามาใชในการเรียกเขารับราชการทหาร และการเตรียมพล
ขอ ๘ ฝายสรรพกําลังมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก มีหัวหนาฝายสรรพกําลังมณฑล
ทหารบก หรือหัวหนาฝายสรรพกําลังจังหวัดทหารบก แลวแตกรณี เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีหนาที่
ดังนี้
๘.๑ เปนที่ปรึกษาในกิจการสัสดีของผูบังคับบัญชา
๘.๒ ดําเนิน การ และควบคุม กํากับดูแลและประสานงานในกิจ การสัสดีทั้งปวง
ซึ่งกําหนดไวใน กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่
มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก แลวแตกรณี
๘.๓ ดําเนินการควบคุมทหารกองเกินและทหารกองหนุนในเขตพื้นที่มณฑลทหารบก
หรือจังหวัดทหารบก แลวแตกรณี
/ ๘.๔ ...

-๕๘.๔ พิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนง
ขาราชการซึ่งทําหนาที่สัสดีในเขตพื้นที่มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก แลวแตกรณี ตามระเบีย บ
แบบแผนที่ทางราชการไดกําหนดไว
๘.๕ รวบรวมกําหนดความตองการ ดําเนินการและควบคุมสงกําลังสิง่ อุปกรณแบบพิมพ
สายงานสัสดีในเขตพื้นที่มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก แลวแตกรณี
๘.๖ บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แจงปญหาในกิจการสัสดี รวมทั้ง
งานธุรการอื่นที่เกี่ยวของ
๘.๗ รวบรวม ขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุน ในเขตพื้นที่
มณฑลทหารบกหรื อ จั ง หวั ด ทหารบก แล ว แต ก รณี เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการเรี ย กเข า รั บ ราชการทหาร
และการเตรียมพล
ขอ ๙ สํานักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร และสํานักงานสัสดีจังหวัด มีสัสดีกรุงเทพมหานคร
หรือสัสดีจังหวัดเปนผูบังคับบัญ ชารับผิดชอบ อยูใ นความปกครองบังคับบัญชาของผูบังคับการจังหวัด
ทหารบก ตามที่ สํา นั ก งานสั ส ดี ก รุ งเทพมหานคร หรือ สํ า นั ก งานสั ส ดี จัง หวั ด นั้ น ๆ อยู ใ นเขตพื้ น ที่
แตก ระทรวงกลาโหมจะมอบการปกครองบังคับบัญ ชาตอผูวาราชการจังหวัด นั้น ๆ ไดตามความจําเปน
มีหนาที่ดังนี้
๙.๑ ควบคุมทางวิทยาการของสายงานสัสดีในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขต
ทองที่จังหวัด แลวแตกรณี
๙.๒ ดําเนินการควบคุม กํากับดูแล และประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวง ซึ่งกําหนด
ไวใ นกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนีย ม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของในเขตทองที่
กรุงเทพมหานคร หรือในเขตทองที่จังหวัด แลวแตกรณี
๙.๓ ดําเนินการควบคุม ทหารกองเกินและทหารกองหนุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หรือในเขตทองที่จังหวัด แลวแตกรณี
๙.๔ ดําเนินการและประสานงานในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
กับเจาหนาทีข่ องจังหวัดทหารบก หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
๙.๕ บัน ทึก รายงาน ตรวจสอบ โตต อบ และชี้แจงปญ หาในกิจ การสัสดี รวมทั้ง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
๙.๖ รวบรวม ขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุน ในเขต
ทองที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตทองที่จังหวัด แลว แตก รณี เพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหาร
และการเตรียมพล
/ ๙.๗ ...

-๖๙.๗ รวบรวม ขอมูล สถิติ เกี่ยวกับการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุงในเขต
ทองที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตทองที่จังหวัด แลวแตกรณี
๙.๘ หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวในอัตราการจัด
และยุทโธปกรณของหนวย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคนในเขตทองที่กรุงเทพมหานครหรือในเขต
ทองที่จังหวัด แลวแตกรณี ตามที่ผูบังคับบัญชาหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
ขอ ๑๐ หน ว ยสั ส ดี เ ขตและหน ว ยสั ส ดี อํ า เภอ มี สั ส ดี เ ขตหรื อ สั ส ดี อํ า เภอ แล ว แต ก รณี
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ อยูในความปกครองบังคับบัญชาของสัสดีกรุงเทพมหานครหรือสัสดีจังหวัด
แลวแตกรณี แตกระทรวงกลาโหมจะมอบการปกครองบังคับบัญชาตอผูอํานวยการเขตหรือนายอําเภอนั้น ๆ
ไดตามความจําเปน มีหนาที่ดังนี้
๑๐.๑ ดําเนินการควบคุม กํากับดูแล และประสานกิจการสัสดีทั้งปวงซึ่งไดกําหนดไว
ในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของในเขตทองที่เขตหรือ
ทองที่อําเภอ
๑๐.๒ ดําเนินการ ควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุน ในเขตทองที่เขตหรือ
ทองที่อําเภอ
๑๐.๓ ดําเนินการในกิจการสัสดีทั้งปวง ที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
๑๐.๔ บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โตต อบ และชี้แจงปญหาในกิจการสัสดีรวมทั้ง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการทหารตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐.๕ รวบรวม ขอมูล สถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนในเขต
ทองที่เขตหรือทองที่อําเภอ เพื่อนํามาใชในการเขารับราชการทหาร และการเตรียมพล
๑๐.๖ สอดสองดูแลความประพฤติทหารกองประจําการนอกหนว ยทหาร ในเขต
ทองที่เขตหรือทองที่อําเภอ และประสานงานกับเจาหนาที่ฝายปกครองในการจับกุมทหารกองประจําการ
ที่ขาดหนีราชการสงหนวยตนสังกัด
๑๐.๗ หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี และตามที่กําหนดไวในอัตราการจัด
และยุทโธปกรณของหนวย ตลอดจนกิจการอันเกี่ยวกับกําลังคน ในเขตทองที่เขตหรือทองที่อําเภอ ตามที่
ผูบังคับบัญชาหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาจะไดมอบหมายให
ขอ ๑๑ หนว ยสั สดีกิ่งอํ าเภอ มีสัสดี กิ่งอําเภอ เปน ผูบัง คับบัญชารับผิด ชอบอยู ใ นความ
ปกครองบังคับบัญชาของสัสดีจังหวัดที่กิ่งอําเภอนั้น ๆ อยูในเขตทองที่จังหวัด แตกระทรวงกลาโหมจะมอบ
การปกครองบังคับบัญชาตอนายอําเภอซึ่งกิ่งอําเภอนั้น ๆ อยูในเขตทองที่อําเภอไดตามความจําเปนและมีหนาที่
เชนเดียวกับสัสดีอําเภอตามความในขอ ๑๐ เฉพาะในเขตทองที่กิ่งอําเภอ
/ ขอ ๑๒ ...

-๗ขอ ๑๒ แผนกสัสดี กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ มีหัวหนาแผนกสัสดี กองทะเบียนพล
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีหนาที่ดังนี้
๑๒.๑ ควบคุมและกํากับดูแลเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหปฏิบัติหนาที่ใ นกิจ การสัสดี
ทั้งปวง ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ
๑๒.๒ บันทึก รายงาน รวบรวม ขอมูล และสถิติตาง ๆ เกี่ย วกับแบบธรรมเนีย ม
ขอบังคับ คําสั่ง คําชี้แจง และระเบียบอันเกี่ยวกับกิจการในหนาที่สัสดี
๑๒.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการ
๑๒.๔ ดําเนินการในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
๑๒.๕ ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกองประจําการ
๑๒.๖ การจัดทําบัญชีทหารกองประจําการ การปลด การจําหนาย และแกไข
๑๒.๗ การจัดทําบัญชีทหารกองหนุน ตรวจสอบจําหนาย แกไข และประสานงาน
กับสวนราชการที่เกี่ยวของ
๑๒.๘ ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แจงปญ หาเกี่ยวกับการรับราชการทหารตลอดจน
ระเบียบ แบบธรรมเนียมการสัสดี
๑๒.๙ รวบรวมกําหนดความตองการและควบคุมการสงกําลังสิ่งอุปกรณแบบพิมพ
ที่เกี่ยวของอยูในสายงานสัสดี โดยประสานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
๑๒.๑๐ หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดีตามที่ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายให
ขอ ๑๓ แผนกสัสดี กองนโยบายและแผน กรมกําลังพลทหารอากาศ มีหัวหนาแผนกสัสดี
กองนโยบายและแผน กรมกําลังพลทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีหนาที่ดังนี้
๑๓.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติหนาที่
ในกิจการสัสดีทั้งปวง ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลง
ที่เกี่ยวของ
๑๓.๒ พิจารณาเสนอแนะการดําเนินการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนง
ขาราชการ ซึ่งทําหนาที่สัสดีในสวนราชการตาง ๆ ของกองทัพอากาศ ตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการ
กําหนดไว
๑๓.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
๑๓.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกองประจําการ
๑๓.๕ จัดทําบัญชีทหารกองประจําการ การปลด การจําหนาย และแกไข โดยประสานงาน
กับสวนราชการที่เกี่ยวของ
/ ๑๓.๖ ...

-๘๑๓.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับทหารกองประจําการขาดหนีราชการ
๑๓.๗ บันทึก รายงาน รวบรวม ขอมูล และสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการในหนาที่สัสดี
๑๓.๘ ตรวจสอบ โตตอบ และชี้แจงปญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ตลอดจน
ระเบียบ แบบธรรมเนียมการสัสดี
๑๓.๙ รวบรวมกํ า หนดความตอ งการแบบพิ ม พ ที่ เ กี่ ย วข อ งอยู ใ นสายงานสั ส ดี
โดยประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
๑๓.๑๐ หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี ตามที่ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายให
ขอ ๑๔ การสัสดีสวนราชการขึน้ ตรงตอกองทัพอากาศ มีนายทหารการสัสดี เปนผูดําเนินการ
โดยมีหัวหนากองกําลังพลหรือหัวหนาแผนกกําลังพลของสวนราชการนั้น ๆ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีหนาที่ดังนี้
๑๔.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการ
๑๔.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกองประจําการ
๑๔.๓ จัดทําบัญชีทหารกองประจําการ การปลด การจําหนาย และแกไข โดยประสานงาน
กับสวนราชการที่เกี่ยวของ
๑๔.๔ จัดทําบัญชีทหารกองหนุน ตรวจสอบ จําหนาย และแกไข โดยประสานงาน
กับสวนราชการที่เกี่ยวของ
๑๔.๕ ดําเนินการเกี่ยวกับทหารกองประจําการขาดหนีราชการ
๑๔.๖ ดําเนินการในกิจการสัสดีทั้งปวงที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล
๑๔.๗ บันทึก รายงาน รวบรวมขอมูลและสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการในหนาที่สัสดี
๑๔.๘ หนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี ตามที่ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายให
ประกาศ
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พฤศจิกายน

พ.ศ.๒๕๕๓

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
( ประวิตร วงษสุวรรณ )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :– หลักการและเหตุผลในการประกาศใชขอบังคับนี้ คือ ปรับปรุงขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยการกําหนดหนาที่สัสดี พ.ศ.๒๕๓๔ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่
/ สวนราชการ ...

-๙ส ว นราชการสํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี และสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒
พระราชกฤษฎี ก าแบ ง ส ว นราชการและกํ า หนดหน า ที่ ข องส ว นราชการกองทั พ บก กองทั พ ไทย
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ
กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐๐/๕๒
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แกอัตราเจาหนาที่กระทรวงกลาโหม (สวนกลาง) และคําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ที่ ๙๗/๕๒ ลงวัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๕๒ เรื่อง แกอัต ราเจาหนาที่
กระทรวงกลาโหม (สวนกลาง) และคําสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๓๓/๕๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่อง แกอัตราการจัดและยุทโธปกรณ (ครั้งที่ ๖) จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้

