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ระเบียบกระทรวงกลาโหม 
วาดวยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน 

พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
-------------------- 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหนาท่ีและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพ
ทหารกองหนนุ   จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑.   ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบกระทรวงกลาโหม  วาดวยการตรวจสอบสภาพ
ทหารกองหนุน  พ.ศ. ๒๕๑๐” 
 ขอ  ๒.   หนวยท่ีรับผิดชอบในการทําบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน  มีดังนี้ 
  ๒.๑   ทหารกองหนนุท่ีสังกดักองทัพบก  ไดแก 
            ๒.๑.๑   จังหวัดทหารบก 
            ๒.๑.๒   แผนกสัสดีจังหวดั 
            ๒.๑.๓   หนวยสัสดีอําเภอ  หรือหนวยสัสดีกิง่อําเภอ 
  ท้ังนี้  ใหรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีของตน 
  ๒.๒   ทหารกองหนนุท่ีสังกัดกองทัพเรือ  หรือ  กองทัพอากาศ  ไดแก 
            ๒.๒.๑   กรมกําลังพลทหารเรือ  หรือ  กรมกําลังพลทหารอากาศ 
            ๒.๒.๒   แผนกสัสดีจังหวัด 
            ๒.๒.๓   หนวยสัสดีอําเภอ  หรือ  หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ    
  ท้ังนี้  ใหรับผิดชอบเฉพาะเทาท่ีตองการตรวจสอบสภาพ 
 ขอ  ๓.   หนวยท่ีรับผิดชอบ   จะตองตรวจสอบแกไขเพิม่เติมและจําหนายบัญชี
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนใหเปนการถูกตองอยูเสมอ 
 ขอ  ๔.   จังหวัดทหารบก  ปฏิบัติดังนี้ 
  ๔.๑   ในเดือนมกราคมทุกป   ใหเจาหนาท่ีคัดรายช่ือนายทหารสัญญาบัตร
กองหนนุ  นายทหารประทวนกองหนุน  (เฉพาะกองหนุนประเภทท่ี  ๑  ช้ันที่  ๑ , ๒)   สิบตรี  (กอง
ประจําการ)  กองหนุน  (เฉพาะกองหนุนประเภทท่ี  ๑  ช้ันท่ี  ๑)   พลทหารกองหนนุ  (เฉพาะ
กองหนนุประเภทท่ี  ๑  ช้ันที ่ ๑)  ลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน 
  ๔.๒   บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนัน้ ใหแยกบัญชีเปน  ๔  
ประเภทดังนี ้
            ๔.๒.๑   นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 
            ๔.๒.๒   นายทหารประทวนกองหนุน 
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            ๔.๒.๓   สิบตรี  (กองประจําการ)  กองหนนุ 
            ๔.๒.๔   พลทหารกองหนุน 
  ๔.๓   ใหสงบัญชีตามขอ  ๔.๒   ไปยังแผนกสัสดีจังหวัดท่ีทหารกองหนุนมี 
ภูมิลําเนาทหาร   ประเภทละ  ๓  ชุด  โดยไมชักชา 
  ๔.๔   เม่ือไดรับสําเนาบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดท่ีดําเนินการ
แลวกลับคืนมา   ใหเกบ็ไวเปนหลักฐานของจังหวดัทหารบก  และตองตรวจสอบแกไขใหตรงกนั
กับบัญชีชุดของแผนกสัสดีจงัหวัดดวย 
 ขอ  ๕.   กรมกําลังพลทหารเรือ   กรมกําลังพลทหารอากาศ  ปฏิบัติดังนี ้
  ๕.๑   ในเดือนมกราคม    ใหเจาหนาท่ีคัดรายช่ือนายทหารสัญญาบัตร
กองหนนุ     นายทหารประทวนกองหนุน   จาตรี   จาอากาศตรี  (กองประจําการ)  กองหนุน   
พลทหารกองหนุน   เทาท่ีตองการลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน 
  ๕.๒   บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนัน้   ใหแยกบัญชีทํานอง
เดียวกับขอ  ๔.๒    
  ๕.๓   การสงบัญชีใหปฏิบัติเชนเดยีวกับขอ  ๔.๓ 
  ๕.๔   เม่ือไดรับสําเนาบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดท่ีดําเนินการ
แลวกลับคืนมา   ใหเกบ็ไวเปนหลักฐานของกรมกําลังพลทหารเรือ  หรือกรมกําลังพลทหารอากาศ   
และตองตรวจสอบแกไขใหตรงกันกับชุดของแผนกสัสดีจังหวัดดวย 
 ขอ  ๖.   แผนกสัสดีจังหวดั  ปฏิบัติดังนี้ 
  ๖.๑   เม่ือไดรับบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนจากจังหวัดทหารบก    
กรมกําลังพลทหารเรือ  กรมกําลังพลทหารอากาศแลว   ใหตรวจสอบรายช่ือและรายการตาง ๆ   
ใหตรงกับบัญชีทหารกองหนุนของแผนกสัสดีจังหวัด  หากมีรายการใดคลาดเคล่ือนไมถูกตอง  ให
แกไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนเสียใหถูกตองแลวแจงหนวยท่ีเกีย่วของทราบ 
  ๖.๒   บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนซ่ึงไดรับจากจังหวัดทหารบก   
กรมกําลังพลทหารเรือ   กรมกําลังพลทหารอากาศ  หนวยละ  ๓  ชุดนั้น  ใหเก็บไวเปนหลักฐาน
สําหรับตรวจสอบของแผนกสัสดีจังหวัด  ๑  ชุด    สวนท่ีเหลือใหสงไปยังหนวยสัสดีอําเภอหรือ
หนวยสัสดีกิ่งอําเภอหนวยละ  ๒  ชุด 
  ๖.๓   เม่ือหนวยสัสดีอําเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอสงบัญชีตรวจสอบสภาพ
ทหารกองหนนุชุดท่ีไดคัดลอกแกไขแลวกลับคืนมายังแผนกสัสดีจังหวดั  ใหคัดลอกรายการ
ตรวจสอบสภาพ ลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดของแผนกสัสดีจังหวัดใหถูกตอง
ตรงกัน  แลวใหรีบสงบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดท่ีไดรับจากหนวยสัสดีอําเภอหรือ
หนวยสัสด ี
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กิ่งอําเภอไปใหจังหวัดทหารบก  กรมกําลังพลทหารเรือ  กรมกําลังพลทหารอากาศ  แลวแตกรณ ี 
โดยไมชักชา 
  ๖.๔   เม่ือมีการแกไขเปล่ียนแปลงรายการอยางใดในบัญชีตรวจสอบสภาพ
ทหารกองหนนุ   ใหแจงหนวยท่ีเกีย่วของทราบ   เพื่อแกไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนให
ถูกตองตรงกันดวย 
 ขอ  ๗.   หนวยสัสดีอําเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอ  ปฏิบัติดังนี้ 
  ๗.๑   เม่ือไดรับบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนจากแผนกสัสดีจงัหวัด
แลว   ใหเก็บบัญชีไวท่ีหนวยสัสดีอําเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอ  ๑  ชุด  สวนอีก  ๑  ชุด   ให
แยกบัญชีออกเปนตําบล ๆ  ตําบลใดอยูนอกเขตเทศบาลมอบใหกํานันรับไปตรวจสอบสภาพทหาร
กองหนนุกับบัญชี   สวนตําบลท่ีอยูในเขตเทศบาลมอบใหนายกเทศมนตรีเปนผูดําเนินการ    
สําหรับผูท่ีอยูในเขตทองท่ีอําเภอช้ันในซ่ึงไมมีกํานันผูใหญบาน  และนายกเทศมนตรีดําเนินการไม
สะดวก   ใหมอบใหเจาหนาท่ีตํารวจทองที่เปนผูดําเนนิการ  กับใหสัสดีอําเภอหรือสัสดีกิ่งอําเภอ
จัดการประกาศใหทหารกองหนุนภายในเขตทองท่ีของตนมารายงานตัวเพื่อกรอกขอความลงในบัญชี
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน   ตามแบบทายระเบียบนี้ 
  ๗.๒   ใหช้ีแจงแนะนําวิธีการกรอกขอความ  (ตามคําอธิบายวิธีเขียนบัญชี
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนทายระเบียบนี)้  ใหกํานนั  นายกเทศมนตรี  หรือเจาหนาท่ีตํารวจทองท่ี
เขาใจ   และขอความรวมมือใหปฏิบัติใหถูกตองดวย 
  ๗.๓   เม่ือไดรับบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนจากกํานัน  
นายกเทศมนตรี  หรือเจาหนาท่ีตํารวจทองที่แลว   ใหคัดลอกแกไขรายการตรวจสอบสภาพลงใน
บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดท่ีหนวยสัสดีอําเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอเก็บไว   โดยให
สัสดีอําเภอหรือสัสดีกิ่งอําเภอ  ลงช่ือรับรองวาไดตรวจถูกตองแลว   และใหรีบสงชุดท่ีคัดลอก
แกไขไปใหแผนกสัสดีจังหวัดโดยไมชักชา   สวนบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดท่ีกํานนั  
นายกเทศมนตรี  หรือเจาหนาท่ีตํารวจทองที่สงคืนมานั้น  ใหเก็บไวเปนหลักฐานของหนวยสัสดี
อําเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอ 
  ๗.๔   เม่ือมีการแกไขเปล่ียนแปลงอยางใด   ใหสัสดีอําเภอหรือสัสดีกิ่ง
อําเภอแกไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดของหนวยสัสดอํีาเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอ   
แลวแจงใหแผนกสัสดีจังหวดัเพื่อแกไขใหถูกตองตรงกันดวย 
 ขอ  ๘.   การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน   ใหปฏิบัติดังนี ้
  ๘.๑   ทหารกองหนนุท่ีสังกัดกองทัพบก   ใหกระทําปละ  ๑  คร้ัง  ภายใน
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน  ทุกป   หากมีความจําเปนจะตองทําการตรวจสอบสภาพทหาร
กองหนนุ 
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นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดนี้ในทองท่ีใด   ใหผูบังคับการจังหวดัทหารบกดําเนินการได   โดยสง
บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไปใหแผนกสัสดีจงัหวัดดําเนนิการตามนัยแหงขอ  ๖. 
  ๘.๒   ทหารกองหนนุท่ีสังกัดกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศ   ใหกระทํา
ตามท่ีแตละกองทัพตองการ   ปกติใหกระทําภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเชนเดยีวกัน  
หากมีความจําเปนจะตองทําการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดนี้ใน
ทองท่ีใด   ใหเจากรมกําลังพลทหารเรือ  หรือเจากรมกําลังพลทหารอากาศ  ดําเนินการได   โดยสง
บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไปใหแผนกสัสดีจงัหวัดดําเนนิการตามนัยแหงขอ  ๖. 
 ขอ  ๙.   เม่ือไดดําเนนิการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไวใหมเสร็จเรียบรอยแลว   
ใหทุกหนวยทําลายบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน  ซ่ึงมีอยูเดิมนัน้ตามระเบียบงานสารบรรณ 
 ขอ  ๑๐.   ใหสัสดีจังหวัด  สัสดีอําเภอ  และสัสดีกิ่งอําเภอ   ออกไปแนะนําการ
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนในเขตพ้ืนท่ีไดตามความเหมาะสม 
 ขอ  ๑๑.   บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนใหใชตามแบบทายระเบียบนี ้
 ขอ  ๑๒.   การจัดหาและแจกจายแบบพิมพใหกองทัพบก   กองทัพเรือ  หรือ  
กองทัพอากาศเปนผูดําเนนิการ 
 ขอ  ๑๓.   ใหใชระเบียบนีต้ั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป. 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
 
     (ลงช่ือ)     จอมพล     ถนอม     กิตติขจร 
 

                       (  ถนอม     กิตติขจร  ) 
 

             รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 

 
หมายเหต ุ :  หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี ้ คือ  เนื่องจากนายทหารสัญญา
บัตรกองหนุน  นายทหารประทวนกองหนุน  และพลทหารกองหนนุ  ซ่ึงออกจากประจําการหรือ
ปลดจากกองประจําการไปแลว  ทางราชการไมอาจทราบวาไดมีการเปล่ียนแปลงเกีย่วกับตัวทหาร
ไปอยางใดบาง  และยังคงจะมีตัวอยูตามกภูมิลําเนานัน้จริงหรือไม  หากทางราชการมีความจําเปน
จะตองเรียกตัวเขารับราชการตามแผนระดมพลแลว  จะสามารถเรียกไดทันกับความตองการหรือไม  
จึง     จําเปนตองกําหนดหนาท่ีและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนข้ึน  
เพื่อสะดวกในการเตรียมพลและวางแผนในการเรียกพลไดถูกตองทันกับเหตุการณ 
 
 



 
 

 
. 
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คําอธิบาย 
วิธีเขียนบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน 

 

สําหรับ ลงประเภทของทหารกองหนุนท่ีจะทําการตรวจสอบ  เชน  นายทหาร
สัญญาบัตรกองหนุน   นายทหารประทวนกองหนุน ประเภทท่ี ๑ 
ช้ันที่ ๑, ๒  สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี (กองประจําการ)  กองหนุน  
ประเภทท่ี ๑ ช้ันที่ ๑  พลทหารกองหนนุ ประเภทท่ี ๑ ช้ันที่ ๑ 

แผนก ลงวา ทหารบก  ทหารเรือ  ทหารอากาศ  หรือตํารวจ 

จังหวัด ลงช่ือ  จังหวดัท่ีเปนภูมิลําเนาทหาร  เชน  พระนคร  เชียงใหม   
พระนครศรีอยธุยา 

อําเภอ ลงช่ืออําเภอท่ีเปนภูมิลําเนาทหาร  เชน  เมืองราชบุรี  บางรัก 
ตําบล ลงช่ือตําบลที่เปนภูมิลําเนาทหาร  เชน  บางซ่ือ ในเมือง  บางยี่ขัน 
ลําดับ ลงลําดับท่ีเพื่อแสดงจํานวนทหารหรือตํารวจ  โดยลงจาก ๑, ๒, ๓  

และตอๆ ไป 
ยศ, ชื่อ ลงยศ (ยอ)  ช่ือตัวและช่ือสกุล  เชน  ร.อ.ศิริ  มาดี , ส.ท.ชาญชัย   

สกุลงาม , พลฯ สุเทพ  ยอดทอง , พลตํารวจ สมศักดิ ์ อาจหาญ 
เคร่ืองหมาย ลงเคร่ืองหมายตามทะเบียนกองประจําการของทหารเรือหรือตํารวจ  

เชน  ท.บ.๒๕๐๕ , ก.ท.๑๕ 
ชื่อบิดา ลงช่ือบิดา  เชน  มา  ถามียศหรือบรรดาศักดิ์และราชทินนาม  ก็ให

ลงไวดวย  เชน  ร.อ.เทพ   หลวงชํานาญทะเบียนพล 
ชื่อมารดา ลงช่ือมารดา  เชน  ด ี ถามียศหรือบรรดาศักดิ์และราชทินนาม  ก็ให

ลงไวดวย  เชน  ร.อ.หญิง วิไล  พ.ท.ทานผูหญิงละเมียด 
บานเลขท่ี ลงเลขท่ีบานตามภูมิลําเนาทหาร 
หมูท่ี ลงเลขท่ีหมูท่ีท่ีเปนภูมิลําเนาทหาร  เชน ๑, ๒  ถาเปนตําบลที่อยูใน

เขตเทศบาลซ่ึงไมมีหมูท่ีกใ็หขีดชองนี้ไว 
ถนน  ตรอก  ซอย ลงช่ือถนน  ซอย  ตรอก  ตามภูมิลําเนาทหาร 
ตรวจสอบสภาพปรากฏวา 
มีตัวอยูหรือไม 

 
เม่ือตรวจสอบแลวปรากฏวามีตัวอยู  ใหเขียนในชองนีว้า  “มี”  ถา
ไมมีตัวอยูก็ใหขีดในชองนีไ้ว  คนท่ีมีตัวอยูนี้ถาปรากฏวาคนใดมีสิทธิ
ท่ีจะไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขาฝกวชิาทหาร  หรือเขารับการ
ทดลองความพร่ังพรอม  ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
จะตอง 
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 บันทึกไวท่ี  ชองหมายเหตุ  ใหทราบวามีสิทธิจะไดรับการผอนผัน

เนื่องจากเหตุอะไร  เชน  บันทึกวาอุปสมบทเปนพระภกิษุอยูท่ีวัดใด  
หมูท่ี  ตําบล  อําเภอ  จังหวัดใด  หรือเปนครูสอนอยูโรงเรียนใด 

ตาย ถาตรวจสอบแลวปรากฏวา  ไมมีตัวอยูเพราะตาย  ใหเขียนในชองนี้
วา  “ตาย”  และถาสามารถทราบวัน  เดือน  พ.ศ. ท่ีตาย  ก็ให
บันทึกไวในชองนี้ดวย  ถาไมตายก็ใหขีดชองนี้ไว 

ทุพพลภาพหรือเปนโรค ถาปรากฏวาทหารกองหนุนท่ีตรวจสภาพนั้นทุพพลภาพหรือเปนโรค
ซ่ึงเห็นวาจะรับราชการทหารไมไดตอไป  เชน  เปนโรคเร้ือน  ตา
บอดหรือขาดวน  เปนตน  ตองลงอาการไวในชองนี้ใหชัดเจน  เชน  
ลงวาเปนโรคเรื้อน  ตาบอดท้ังสองขาง  หรือขาขวาดวน  เปนตน  
ถาไมทุพพลภาพหรือเปนโรคก็ใหขีดชองนี้ไว 

ไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืนชั่วคราว ถาปรากฏวาไมมีตัวอยูในทองท่ี  แตทราบวาไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน 
ช่ัวคราว  ก็ใหลงท่ี ๆ  ไปประกอบอาชีพในชองนี้ใหชัดเจน  เชน  
ไปรับจางทํานาอยูท่ีบานโคกหมอ  หมูท่ี ๔  ตําบลโคกหมอ  อําเภอ
เมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

ไปจากทองท่ี ถาปรากฏวาไมมีตัวอยูในทองท่ี  ตองสอบถามบิดามารดา  หรือญาติ  
พี่นองหรือผูใกลชิดใหแนชัด 

ไมทราบท่ีอยู ถาไมทราบท่ีอยูจริง ๆ  ก็ใหลงชองนี้วา  “ไมทราบท่ีอยู” 
จําหนายชั่วคราว ถาปรากฏวาไมมีตัวอยูในทองท่ี  แตทราบวาถูกควบคุมตัวหรือ

ตองโทษอยู  ตองสอบใหแนชัดวาถูกควบคุมตัวเร่ืองอะไร  ตั้งแต
เม่ือใด  หรือตองโทษเร่ืองอะไร  มีวันตองโทษต้ังแตเม่ือใด  ถึง
เม่ือใด  อยูในสถานท่ีคุมขัง  สถานท่ีกักกนั  สถานท่ีกังขัง  หรือนิคม
ใด  เชน  ถูกควบคุมตัวในขอหาเปนบุคคลอันธพาล  อยูท่ีสถานท่ี
ตํารวจภูธรอําเภอบานหมด  จังหวดัสระบุรี  หรือตองโทษเร่ืองปลน
ทรัพย  ตั้งแต ๑ เมษายน ๒๕๐๓  ถึง ๑ เมษายน ๒๕๐๙  ท่ีเรือนจํา
กลางบางขวาง  หรือถาไปเปนกัปตันเดินเรือสมุทร  ก็ตองสอบให
ทราบวา  เปนกัปตันเดนิเรือสมุทรบริษัทใด  เดินจากท่ีใดถึงท่ีใด  
เชน  เปนกัปตันเดินเรือสมุทร  บริษัทอิสเอเซียติค  เดนิระหวาง
กรุงเทพฯ  ถึงฮองกง  เปนตน 
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หมายเหตุ ลงขอความตาง ๆ  นอกจากท่ีกลาวมาแลว 
ลงชื่อ……………ผูตรวจสอบ ลงช่ือผูตรวจสอบเชน  นายประธาน  ยศดี 
ตําแหนง ลงตําแหนงผูตรวจสอบ  เชน  กํานันตําบลบางเลน  หรือ

นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี  เปนตน 
หมายเหตุ การเขียนบัญชีใหเวนบรรทัด  ๒  บรรทัด  ตอ ๑ รายช่ือ  แผนหนึ่ง

มี  ๒๐  รายช่ือ 
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