(สําเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
วาดวยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
พ.ศ. ๒๕๑๐
-------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดหนาทีแ่ ละระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพ
ทหารกองหนุน จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการตรวจสอบสภาพ
ทหารกองหนุน พ.ศ. ๒๕๑๐”
ขอ ๒. หนวยที่รับผิดชอบในการทําบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน มีดังนี้
๒.๑ ทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพบก ไดแก
๒.๑.๑ จังหวัดทหารบก
๒.๑.๒ แผนกสัสดีจังหวัด
๒.๑.๓ หนวยสัสดีอําเภอ หรือหนวยสัสดีกงิ่ อําเภอ
ทั้งนี้ ใหรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของตน
๒.๒ ทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ ไดแก
๒.๒.๑ กรมกําลังพลทหารเรือ หรือ กรมกําลังพลทหารอากาศ
๒.๒.๒ แผนกสัสดีจังหวัด
๒.๒.๓ หนวยสัสดีอําเภอ หรือ หนวยสัสดีกิ่งอําเภอ
ทั้งนี้ ใหรับผิดชอบเฉพาะเทาที่ตองการตรวจสอบสภาพ
ขอ ๓. หนวยที่รับผิดชอบ จะตองตรวจสอบแกไขเพิม่ เติมและจําหนายบัญชี
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนใหเปนการถูกตองอยูเสมอ
ขอ ๔. จังหวัดทหารบก ปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ในเดือนมกราคมทุกป ใหเจาหนาทีค่ ัดรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน นายทหารประทวนกองหนุน (เฉพาะกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ , ๒) สิบตรี (กอง
ประจําการ) กองหนุน (เฉพาะกองหนุนประเภทที่ ๑ ชัน้ ที่ ๑) พลทหารกองหนุน (เฉพาะ
กองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑) ลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
๔.๒ บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนัน้ ใหแยกบัญชีเปน ๔
ประเภทดังนี้
๔.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๔.๒.๒ นายทหารประทวนกองหนุน

-๒๔.๒.๓ สิบตรี (กองประจําการ) กองหนุน
๔.๒.๔ พลทหารกองหนุน
๔.๓ ใหสงบัญชีตามขอ ๔.๒ ไปยังแผนกสัสดีจังหวัดที่ทหารกองหนุนมี
ภูมิลําเนาทหาร ประเภทละ ๓ ชุด โดยไมชกั ชา
๔.๔ เมื่อไดรับสําเนาบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่ดําเนินการ
แลวกลับคืนมา ใหเก็บไวเปนหลักฐานของจังหวัดทหารบก และตองตรวจสอบแกไขใหตรงกัน
กับบัญชีชุดของแผนกสัสดีจงั หวัดดวย
ขอ ๕. กรมกําลังพลทหารเรือ กรมกําลังพลทหารอากาศ ปฏิบัติดังนี้
๕.๑ ในเดือนมกราคม ใหเจาหนาที่คดั รายชื่อนายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน นายทหารประทวนกองหนุน จาตรี จาอากาศตรี (กองประจําการ) กองหนุน
พลทหารกองหนุน เทาที่ตองการลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
๕.๒ บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนัน้ ใหแยกบัญชีทํานอง
เดียวกับขอ ๔.๒
๕.๓ การสงบัญชีใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๔.๓
๕.๔ เมื่อไดรับสําเนาบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่ดําเนินการ
แลวกลับคืนมา ใหเก็บไวเปนหลักฐานของกรมกําลังพลทหารเรือ หรือกรมกําลังพลทหารอากาศ
และตองตรวจสอบแกไขใหตรงกันกับชุดของแผนกสัสดีจังหวัดดวย
ขอ ๖. แผนกสัสดีจังหวัด ปฏิบัติดังนี้
๖.๑ เมื่อไดรับบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนจากจังหวัดทหารบก
กรมกําลังพลทหารเรือ กรมกําลังพลทหารอากาศแลว ใหตรวจสอบรายชื่อและรายการตาง ๆ
ใหตรงกับบัญชีทหารกองหนุนของแผนกสัสดีจังหวัด หากมีรายการใดคลาดเคลื่อนไมถูกตอง ให
แกไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนเสียใหถูกตองแลวแจงหนวยที่เกีย่ วของทราบ
๖.๒ บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนซึ่งไดรับจากจังหวัดทหารบก
กรมกําลังพลทหารเรือ กรมกําลังพลทหารอากาศ หนวยละ ๓ ชุดนั้น ใหเก็บไวเปนหลักฐาน
สําหรับตรวจสอบของแผนกสัสดีจังหวัด ๑ ชุด สวนที่เหลือใหสงไปยังหนวยสัสดีอําเภอหรือ
หนวยสัสดีกิ่งอําเภอหนวยละ ๒ ชุด
๖.๓ เมื่อหนวยสัสดีอําเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอสงบัญชีตรวจสอบสภาพ
ทหารกองหนุนชุดที่ไดคดั ลอกแกไขแลวกลับคืนมายังแผนกสัสดีจังหวัด ใหคัดลอกรายการ
ตรวจสอบสภาพ ลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดของแผนกสัสดีจังหวัดใหถูกตอง
ตรงกัน แลวใหรีบสงบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่ไดรบั จากหนวยสัสดีอําเภอหรือ
หนวยสัสดี

-๓กิ่งอําเภอไปใหจังหวัดทหารบก กรมกําลังพลทหารเรือ กรมกําลังพลทหารอากาศ แลวแตกรณี
โดยไมชักชา
๖.๔ เมื่อมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการอยางใดในบัญชีตรวจสอบสภาพ
ทหารกองหนุน ใหแจงหนวยทีเ่ กีย่ วของทราบ เพื่อแกไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนให
ถูกตองตรงกันดวย
ขอ ๗. หนวยสัสดีอําเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ปฏิบัติดังนี้
๗.๑ เมื่อไดรับบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนจากแผนกสัสดีจงั หวัด
แลว ใหเก็บบัญชีไวที่หนวยสัสดีอําเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอ ๑ ชุด สวนอีก ๑ ชุด ให
แยกบัญชีออกเปนตําบล ๆ ตําบลใดอยูนอกเขตเทศบาลมอบใหกํานันรับไปตรวจสอบสภาพทหาร
กองหนุนกับบัญชี สวนตําบลที่อยูในเขตเทศบาลมอบใหนายกเทศมนตรีเปนผูดําเนินการ
สําหรับผูที่อยูในเขตทองที่อาํ เภอชั้นในซึ่งไมมีกํานันผูใ หญบาน และนายกเทศมนตรีดําเนินการไม
สะดวก ใหมอบใหเจาหนาที่ตํารวจทองที่เปนผูดําเนินการ กับใหสสั ดีอําเภอหรือสัสดีกิ่งอําเภอ
จัดการประกาศใหทหารกองหนุนภายในเขตทองที่ของตนมารายงานตัวเพื่อกรอกขอความลงในบัญชี
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ตามแบบทายระเบียบนี้
๗.๒ ใหชี้แจงแนะนําวิธีการกรอกขอความ (ตามคําอธิบายวิธีเขียนบัญชี
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนทายระเบียบนี)้ ใหกํานัน นายกเทศมนตรี หรือเจาหนาที่ตํารวจทองที่
เขาใจ และขอความรวมมือใหปฏิบัติใหถูกตองดวย
๗.๓ เมื่อไดรับบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนจากกํานัน
นายกเทศมนตรี หรือเจาหนาที่ตํารวจทองที่แลว ใหคดั ลอกแกไขรายการตรวจสอบสภาพลงใน
บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดทีห่ นวยสัสดีอําเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอเก็บไว โดยให
สัสดีอําเภอหรือสัสดีกิ่งอําเภอ ลงชื่อรับรองวาไดตรวจถูกตองแลว และใหรีบสงชุดที่คัดลอก
แกไขไปใหแผนกสัสดีจังหวัดโดยไมชักชา สวนบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่กํานัน
นายกเทศมนตรี หรือเจาหนาที่ตํารวจทองที่สงคืนมานั้น ใหเก็บไวเปนหลักฐานของหนวยสัสดี
อําเภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอ
๗.๔ เมื่อมีการแกไขเปลีย่ นแปลงอยางใด ใหสัสดีอําเภอหรือสัสดีกิ่ง
อําเภอแกไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดของหนวยสัสดีอาํ เภอหรือหนวยสัสดีกิ่งอําเภอ
แลวแจงใหแผนกสัสดีจังหวัดเพื่อแกไขใหถูกตองตรงกันดวย
ขอ ๘. การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ใหปฏิบัติดังนี้
๘.๑ ทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพบก ใหกระทําปละ ๑ ครั้ง ภายใน
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ทุกป หากมีความจําเปนจะตองทําการตรวจสอบสภาพทหาร
กองหนุน

-๔นอกเหนือไปจากที่กําหนดนี้ในทองที่ใด ใหผูบังคับการจังหวัดทหารบกดําเนินการได โดยสง
บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไปใหแผนกสัสดีจงั หวัดดําเนินการตามนัยแหงขอ ๖.
๘.๒ ทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศ ใหกระทํา
ตามที่แตละกองทัพตองการ ปกติใหกระทําภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเชนเดียวกัน
หากมีความจําเปนจะตองทําการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนอกเหนือไปจากทีก่ ําหนดนี้ใน
ทองที่ใด ใหเจากรมกําลังพลทหารเรือ หรือเจากรมกําลังพลทหารอากาศ ดําเนินการได โดยสง
บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไปใหแผนกสัสดีจงั หวัดดําเนินการตามนัยแหงขอ ๖.
ขอ ๙. เมื่อไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไวใหมเสร็จเรียบรอยแลว
ใหทุกหนวยทําลายบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ซึ่งมีอยูเดิมนัน้ ตามระเบียบงานสารบรรณ
ขอ ๑๐. ใหสัสดีจังหวัด สัสดีอําเภอ และสัสดีกิ่งอําเภอ ออกไปแนะนําการ
ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนในเขตพืน้ ที่ไดตามความเหมาะสม
ขอ ๑๑. บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนใหใชตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ ๑๒. การจัดหาและแจกจายแบบพิมพใหกองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศเปนผูดําเนินการ
ขอ ๑๓. ใหใชระเบียบนีต้ ั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
(ลงชื่อ) จอมพล ถนอม กิตติขจร
( ถนอม กิตติขจร )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ : หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้ คือ เนื่องจากนายทหารสัญญา
บัตรกองหนุน นายทหารประทวนกองหนุน และพลทหารกองหนุน ซึ่งออกจากประจําการหรือ
ปลดจากกองประจําการไปแลว ทางราชการไมอาจทราบวาไดมกี ารเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับตัวทหาร
ไปอยางใดบาง และยังคงจะมีตัวอยูตามกภูมิลําเนานัน้ จริงหรือไม หากทางราชการมีความจําเปน
จะตองเรียกตัวเขารับราชการตามแผนระดมพลแลว จะสามารถเรียกไดทันกับความตองการหรือไม
จึง จําเปนตองกําหนดหนาที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนขึน้
เพื่อสะดวกในการเตรียมพลและวางแผนในการเรียกพลไดถูกตองทันกับเหตุการณ
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คําอธิบาย
วิธีเขียนบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
สําหรับ

แผนก
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
ลําดับ
ยศ, ชื่อ
เครื่องหมาย
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
บานเลขที่
หมูที่
ถนน ตรอก ซอย
ตรวจสอบสภาพปรากฏวา
มีตัวอยูหรือไม

ลงประเภทของทหารกองหนุนที่จะทําการตรวจสอบ เชน นายทหาร
สัญญาบัตรกองหนุน นายทหารประทวนกองหนุน ประเภทที่ ๑
ชั้นที่ ๑, ๒ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี (กองประจําการ) กองหนุน
ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ พลทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑
ลงวา ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หรือตํารวจ
ลงชื่อ จังหวัดที่เปนภูมิลําเนาทหาร เชน พระนคร เชียงใหม
พระนครศรีอยุธยา
ลงชื่ออําเภอที่เปนภูมิลําเนาทหาร เชน เมืองราชบุรี บางรัก
ลงชื่อตําบลที่เปนภูมิลําเนาทหาร เชน บางซื่อ ในเมือง บางยี่ขัน
ลงลําดับที่เพื่อแสดงจํานวนทหารหรือตํารวจ โดยลงจาก ๑, ๒, ๓
และตอๆ ไป
ลงยศ (ยอ) ชื่อตัวและชื่อสกุล เชน ร.อ.ศิริ มาดี , ส.ท.ชาญชัย
สกุลงาม , พลฯ สุเทพ ยอดทอง , พลตํารวจ สมศักดิ์ อาจหาญ
ลงเครื่องหมายตามทะเบียนกองประจําการของทหารเรือหรือตํารวจ
เชน ท.บ.๒๕๐๕ , ก.ท.๑๕
ลงชื่อบิดา เชน มา ถามียศหรือบรรดาศักดิ์และราชทินนาม ก็ให
ลงไวดว ย เชน ร.อ.เทพ หลวงชํานาญทะเบียนพล
ลงชื่อมารดา เชน ดี ถามียศหรือบรรดาศักดิ์และราชทินนาม ก็ให
ลงไวดว ย เชน ร.อ.หญิง วิไล พ.ท.ทานผูหญิงละเมียด
ลงเลขที่บานตามภูมิลําเนาทหาร
ลงเลขที่หมูที่ที่เปนภูมิลําเนาทหาร เชน ๑, ๒ ถาเปนตําบลที่อยูใน
เขตเทศบาลซึ่งไมมีหมูที่กใ็ หขีดชองนี้ไว
ลงชื่อถนน ซอย ตรอก ตามภูมิลําเนาทหาร
เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวามีตัวอยู ใหเขียนในชองนีว้ า “มี” ถา
ไมมีตัวอยูก ็ใหขีดในชองนีไ้ ว คนที่มีตัวอยูนี้ถาปรากฏวาคนใดมีสิทธิ
ที่จะไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขาฝกวิชาทหาร หรือเขารับการ
ทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
จะตอง

-๒-

ตาย

ทุพพลภาพหรือเปนโรค

ไปประกอบอาชีพที่อื่นชั่วคราว

ไปจากทองที่
ไมทราบที่อยู
จําหนายชั่วคราว

บันทึกไวที่ ชองหมายเหตุ ใหทราบวามีสทิ ธิจะไดรับการผอนผัน
เนื่องจากเหตุอะไร เชน บันทึกวาอุปสมบทเปนพระภิกษุอยูทวี่ ัดใด
หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดใด หรือเปนครูสอนอยูโรงเรียนใด
ถาตรวจสอบแลวปรากฏวา ไมมีตัวอยูเ พราะตาย ใหเขียนในชองนี้
วา “ตาย” และถาสามารถทราบวัน เดือน พ.ศ. ที่ตาย ก็ให
บันทึกไวในชองนี้ดวย ถาไมตายก็ใหขีดชองนี้ไว
ถาปรากฏวาทหารกองหนุนที่ตรวจสภาพนั้นทุพพลภาพหรือเปนโรค
ซึ่งเห็นวาจะรับราชการทหารไมไดตอไป เชน เปนโรคเรื้อน ตา
บอดหรือขาดวน เปนตน ตองลงอาการไวในชองนี้ใหชัดเจน เชน
ลงวาเปนโรคเรื้อน ตาบอดทั้งสองขาง หรือขาขวาดวน เปนตน
ถาไมทุพพลภาพหรือเปนโรคก็ใหขีดชองนี้ไว
ถาปรากฏวาไมมีตัวอยูใ นทองที่ แตทราบวาไปประกอบอาชีพที่อื่น
ชั่วคราว ก็ใหลงที่ ๆ ไปประกอบอาชีพในชองนี้ใหชัดเจน เชน
ไปรับจางทํานาอยูที่บานโคกหมอ หมูที่ ๔ ตําบลโคกหมอ อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ถาปรากฏวาไมมีตัวอยูใ นทองที่ ตองสอบถามบิดามารดา หรือญาติ
พี่นองหรือผูใกลชิดใหแนชดั
ถาไมทราบที่อยูจริง ๆ ก็ใหลงชองนี้วา “ไมทราบที่อยู”
ถาปรากฏวาไมมีตัวอยูใ นทองที่ แตทราบวาถูกควบคุมตัวหรือ
ตองโทษอยู ตองสอบใหแนชัดวาถูกควบคุมตัวเรื่องอะไร ตั้งแต
เมื่อใด หรือตองโทษเรื่องอะไร มีวันตองโทษตั้งแตเมือ่ ใด ถึง
เมื่อใด อยูในสถานที่คุมขัง สถานที่กักกัน สถานที่กังขัง หรือนิคม
ใด เชน ถูกควบคุมตัวในขอหาเปนบุคคลอันธพาล อยูที่สถานที่
ตํารวจภูธรอําเภอบานหมด จังหวัดสระบุรี หรือตองโทษเรื่องปลน
ทรัพย ตั้งแต ๑ เมษายน ๒๕๐๓ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๐๙ ที่เรือนจํา
กลางบางขวาง หรือถาไปเปนกัปตันเดินเรือสมุทร ก็ตองสอบให
ทราบวา เปนกัปตันเดินเรือสมุทรบริษัทใด เดินจากที่ใดถึงที่ใด
เชน เปนกัปตันเดินเรือสมุทร บริษัทอิสเอเซียติค เดินระหวาง
กรุงเทพฯ ถึงฮองกง เปนตน

-๓หมายเหตุ
ลงชื่อ……………ผูตรวจสอบ
ตําแหนง
หมายเหตุ

ลงขอความตาง ๆ นอกจากที่กลาวมาแลว
ลงชื่อผูตรวจสอบเชน นายประธาน ยศดี
ลงตําแหนงผูตรวจสอบ เชน กํานันตําบลบางเลน หรือ
นายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี เปนตน
การเขียนบัญชีใหเวนบรรทัด ๒ บรรทัด ตอ ๑ รายชื่อ แผนหนึ่ง
มี ๒๐ รายชื่อ

