
                                                                                                                                                                                                                
หลักฐานการตรวจประจำปี 

เรื่อง การบริการกำลังพล  การรักษาความปลอดภัยทางเอกสารและการเลี้ยงดูทหาร 
 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

๑.  การเตรียมการรับตรวจ     
    ๑.๑ การดำเนินการตามบันทึกผล
การตรวจของชุดตรวจ จบ.ครั้งหลังสุด
  

๑. แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อย 
๒. รายงานการแก้ไขให้ผู้บังคับ  
ผู้บัญชาทราบ 
๓. จัดทำสำเนาบันทึกผลการ
ตรวจ และรายงาน  การแก้ไข 
แนบไว้กับข้อมูล 
๔.อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร -ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการตรวจ   
ในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ.
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒       
ข้อ ๑๕.๒ 
- คำสั่ง ทบ.ที.่........................ 
เรื่อง การตรวจในหน้าที่
นายทหารจเร ประจำปี 
๒๕......... 

- ข้อ ๑๕ .๒ หน่วยรับการตรวจ เมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้ว 
ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในอำนาจของตนทันทีโดยไม่ต้องรอ
ให้หน่วยเหนือสั่งการ สำหรับเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของตน 
ที่จะแก้ไขได้เองให้รายงานหน่วยเหนือเพ่ือดำเนินการต่อไป  
 

๑.๓ การจัดเตรียมหัวข้อการตรวจ ๑. ครบถ้วนตามที่ จบ.กำหนด 
๒.ถูกต้องเรียบร้อย 
๓.อ่ืน ๆ 

-  ดูเอกสาร - เช่นเดียวกับ 
ข้อ ๑.๒ 

          ๓.๒.๒ จัดนายทหารสัญญาบัตรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับ
หน่วยรอง และ/หรือฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมในการตรวจของชุดตรวจ จบ. 
เพ่ือรับฟังการชี้แจงของผู้ตรวจในแต่ละเรื่องที่ทำการตรวจ และรายงาน
รายละเอียดที่ผู้ตรวจของ จบ.ได้ชี้แจงให้ผู้บังคับหน่วยของตนทราบ 

๑.๔ การจัดผู้นำตรวจ,ผู้รับตรวจและ
ยานพาหนะนำตรวจ 

๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่องที่
รับตรวจ  
๒. จัดครบถ้วน  
๓. เหมาะสม 
๔. อื่น ๆ 
  

- ดูคำสั่ง
แต่งตั้ง 
-ดู
ยานพาหนะ 

- เช่นเดียวกับข้อ ๑.๒         ๓.๒.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่ จบ. ทำการตรวจเข้ารับฟัง
การชี้แจงจากชุดตรวจ จบ.ในวันชี้แจงก่อนการตรวจ และวันชี้แจง 
ผลการตรวจ 

๑.๕  การจัดสถานที่รับตรวจ  ๑. จัดสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับการตรวจอย่าง 
เหมาะสม 

- ดูสถานที ่ - เช่นเดียวกับ ข้อ ๑.๒         ๓.๒.๔ จัดทำข้อมูล และเตรียมเอกสารที่จะรับตรวจให้ครบถ้วน 
ตามท่ี จบ.กำหนด 
 



 ๒ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

๒. โต๊ะ, เก้าอ้ี จัดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
๓. แสงสว่างเพียงพอ 
๔. อื่น ๆ 

        ๓.๒.๕ จัดสิ่ งอำนวยความสะดวกให้กับชุดตรวจของ จบ.  
เช่นสถานที่ชี้แจงก่อนการตรวจ/สรุปผลการตรวจ สถานที่รับตรวจ  
และยานพาหนะนำตรวจเป็นต้น 

๑.๖ การเตรียมเอกสารรับตรวจ  
 

๑. ใส่แฟ้มเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
๒. เอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน 
๓. จัดวางอย่างเหมาะสม 
๔. อื่น ๆ 

- ดูแฟ้ม
เอกสาร 

- เช่นเดียวกับ ข้อ ๑.๒  

๒. การรับ - ส่งหน้าที่     
    ๒.๑ หลักฐานการรับ - ส่งหน้าที่
  

๑. จัดทำเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน 
๒. เอกสารหลักฐานถูกต้อง
เรียบร้อย 
๓. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรับ -
ส่งหน้าที่ในเวลา ย้าย เลื่อน 
ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.
๒๕๔๐    
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ ๑๑   
และข้อ ๑๒ 
 
 
 
 
 
- คำชี้แจง ทบ.ที่ ๑๖/
๑๑๑๑๗/๒๔๙๐ 
ลง ๑๔ ต.ค.๒๔๙๐      

- ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหน้าที่ 
         ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดทำบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการหรือ
เฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีกำลังพล บัญชีอาวุธ 
บัญชีการเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์ตามสายยุทธบริการต่าง ๆ และบัญชีอ่ืน
เฉพาะที่จำเป็นตามจำนวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ – ส่งหน้าที่สำหรับเงิน  
ผู้ส่งที่มีอำนาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องทำบัญชี
รับส่งและตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย 
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ทำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ทำการเป็น
หลักฐาน  ๑  ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑  ชุด อีก ๑  ชุด ผู้รับนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ - ส่งหน้าที่
แล้วเสร็จ ฯลฯ 
- ข้อ ๔ บัญชีหมายเลขอาวุธใช้แบบ คส.๔ เป็นบัญชีแสดงยอด
หมายเลขอาวุธแต่ละประเภทซึ่งอยู่ในความควบคุมของหน่วยตามลำดับ
หมายเลข ตั้งแต่น้อยไปหามากเพ่ือให้สามารถสำรวจได้ว่าอาวุธหมายเลข



 ๓ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

เรื่อง การบัญชีสรรพาวุธ  
ข้อ ๔ และข้อ ๙ ข  

นั้น ๆ   อยู่ ณ ที่ใด เมื่อใด และบัญชีนี้ให้ใช้กับกรมคลังแสงทหารบกคลังแสง
มณฑล และ กรม ส่วนหน่วยนอกนั้นให้ใช้ใบแจ้งชุด 
- ข้อ ๙ ใบแจ้งชุดสรรพาวุธ เป็นรายการประกอบฎีกาเบิกสรรพาวุธ 
(แบบ ย.๕) หรือเป็นรายการประกอบการนำส่งสรรพาวุธ (แบบ ย.๕๗ 
หรือ แบบ กร.๖)  
        ข. เป็นหลักฐานสำหรบัการรับ - ส่งหน้าที่ 

    ๒.๒ หลักฐานการรายงาน   ๑. มีการรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๒. รายงานตามกำหนดเวลา 
๓. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ - 
ส่งหน้าที่ในเวลา ย้าย เลื่อน 
ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.
๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐  
ข้อ ๑๑ และ ๑๒ 

 - ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ทำเป็น  ๓ ชุด เก็บไว้ ณ  ที่ทำการ 
เป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ - ส่งหน้าที่
แล้วเสร็จ ฯลฯ 
 

๓. การรักษายอดกำลังพล     
     ๓.๑ รายงานยอดกำลังพล
ประจำวัน (กร.๓) 
 

๑. การจัดทำรายงานยอด   
กำลังพลประจำวัน (กร.๓) 
ถูกต้อง 
๒. มีการรายงานยอดกำลังพล
ให้กับหน่วยเหนือ 

ดูเอกสาร - ค ำ สั่ ง  ท บ .(ค ำ ชี้ แ จ ง )          
ที่ ๑๕๔/๑๒๕๘๙ เรื่อง ให้
ใช้แบบรายงานยอดกำลังพล
ป ระจ ำวั น (แ บ บ  ก ร .๓ )        
ลง ๑ พ.ค.๙๘  
 

- ๒. การใช้และความสำคัญ แบบ กร.๓ ลงวันที่ ๑ พ.ค.๙๘ เป็นแบบ
รายงานยอดกำลังซึ่งหน่วยต่าง ๆ ทุกหน่วยจะต้องใช้ นอกจากนี้  
สำหรับหน่วยที่จะต้องใช้แบบ กร.๓ อยู่เดิมก็ให้ใช้แบบนี้แทน กร.๓ 
เดิมด้วย  แบบ กร.๓ ลง ๑ พ.ค.๙๘ เป็นแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล 
ที่ต้องการสำหรับรายงาน   ยอดกำลังทางราชการ และสถานะภาพ 
ของแต่ละหน่วย มีค่าทางประวัติศาสตร์มาก และเป็นเอกสารมูลฐาน 
อันสำคัญที่สุดอันหนึ่ง ซึ่งทำขึ้นใน ทบ. หน่วยที่ทำเอกสารนี้ทุกหน่วย
จะต้องมีสำเนาอันถูกต้องเก็บไว้ในแฟ้มถาวร   ๑ ฉบับเสมอไป 
- ๘. การเสนอรายงานยอดกำลังพล แบบ กร.๓ (ดูผนวก ๒) รายงาน
ยอดกำลังพล จะต้องทำเป็นวัน ๆ ไป สำเนาของรายงานที่สำเร็จรูปแล้ว 
สำหรับวันที่   ๑๕ กับวันสิ้นเดือนทุกเดือน ให้เสนอไปตามสายการบังคับ
บัญชาถึง กพ.ทบ. รายงานดังกล่าวนี้ต้องมิให้ชักช้าโดยไม่จำเป็น 
 



 ๔ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

     ๓.๒ รายงานยอดกำลังพล
ประจำเดือน 

๑. มีการรายงานยอดกำลังพล
ประจำเดือนผ่านเครือข่าย
สารสนเทศ 
๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ 
 

ดูเอกสาร - ระเบี ยบ  ทบ .ว่ าด้ วยการ
รายงานสถานภาพกำลังพล
ประจำเดื อน  พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๙           
ลง ๒๐ มิ.ย.๕๙ ข้อ ๕ , ๗ ,
๘.๔ ,๘.๕ ,๑๐ และข้อ ๑๔.๑ 

- ข้อ ๕. ให้ใช้การรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือนด้วยโปรแกรม
รายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ  
และคู่มือการบันทึกโปรแกรมรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน 
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ รายละเอียดตาม ผนวก ก 
 
- ข้อ ๗. การรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน ตามระเบียบนี้ 
ประกอบด้วย 
     ๗.๑ การรายงานยอดกำลังพล 
     ๗.๒ การรายงานข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของกำลังพล ฯลฯ 
     ๗.๓ การรายงานข้อมูลมาตรฐานการศึกษา และอาชีพของทหาร 
กองประจำการ ก่อนเข้ารับราชการ 
     ๗.๔ การรายงานข้อมูลการสูญเสียของกำลังพล (เฉพาะกรณี  
การเสียชีวิต) 
- ข้อ  ๘ .๔  หน่ วยรายงาน หมายถึ ง หน่ วยระดับกองร้อยอิสระ  
หรือเทียบเท่ากองพันขึ้นไป ที่  ทบ.กำหนดให้ เป็นหน่วยรายงาน  
โดยยึดถือตามโครงสร้างการจัดหน่วย และตามอัตราการจัดและ
ยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรืออัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) รายละเอียดตาม ผนวก ค 
- ข้อ ๘.๕ หน่วยรับผิดชอบกำกับดูแล หมายถึง หน่วยขึ้นตรงต่อ ทบ.  
ที่ ทบ.กำหนดให้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการรายงานสถานภาพกำลังพล
ของหน่วยรายงานโดยตรง เพ่ือให้การจัดทำบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
รายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย รายละเอียด
ตาม ผนวก ค 
 
 



 ๕ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

- ข้อ ๑๐ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยรายงาน ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของหน่วยในการจัดทำรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน  
จำนวน ๒ นายประกอบด้วย นายทหารกำลังพลของหน่วย และ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของหน่วย 
- ข้อ ๑๔.๑ การรายงานยอดกำลังพล ให้หน่วยรายงานปิดยอดในวัน 
สิ้นเดือน เวลา ๑๖๓๐ แล้วส่งรายงานถึง ทบ. ภายในวันที่  
๕ ของเดือนถัดไป เช่น ยอดกำลังพลประจำเดือน ต.ค. หน่วยจะต้องส่ง
ภายในวันที่ ๕ พ.ย. เป็นต้น โดยสิ่งที่หน่วยต้องรายงาน ประกอบด้วย 
อัตราเต็ม อัตราอนุมัติ บรรจุจริง สาเหตุการเปลี่ยนแปลง จำหน่ายต่าง ๆ 
และการแยกแหล่งกำเนิดของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 
ทหารกองประจำการ ทหารบริการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว นักเรียนทหาร นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน 
สำหรับหน่วยที่ ทบ.กำหนดให้มีกำลังพลประเภทนี้ได้ 

๔. ประวัติรับราชการ     
      ๔.๑  ระเบียบ/คำสั่งของหน่วย
เกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บ วิธีการ
และคำแนะนำการปฏิบัติ 

๑. มีระเบียบ/คำสั่งของหน่วย 
๒. ระเบียบ/คำสั่งทันสมัย 
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  

- ดูเอกสาร -ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๕ ,๑๑ และ     
ข้อ ๒๓ 
   

-  ข้อ ๕ ประวัติรับราชการ หมายถึง ข้อมูลแสดงรายการประวัติ      
รับราชการของกำลังพลรายบุคคล  ซึ่งจัดทำด้วยรูปแบบเอกสาร 
ตามแบบพิมพ์ของกองทัพบก หรือจัดทำด้วยระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการกำลังพลของกองทัพบก และการ
ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล 
- ข้อ ๑๑ การจัดทำประวัติรับราชการด้วยรูปแบบเอกสาร ให้หน่วย 
ที่รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำประวัติรับราชการของกำลังพล 
แต่ละประเภท จำนวน ๑ ชุด เสร็จแล้วส่งตามสายงานไปยังหน่วยเก็บรักษา   
- ข้อ ๒๓ ให้หน่วยต้นสังกัดดำเนินการจัดสถานที่ในการเก็บรักษา
ประวัติ รับราชการรูปแบบ  เอกสารของกำลังพลทุกประเภท 
ที่รับผิดชอบ พร้อมจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและคำแนะนำการปฏิบัติ 



 ๖ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

รวมทั้ง กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และการป้องกัน
อัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึนได้กับเอกสารสำคัญดังกล่าว  

      ๔.๒ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่บันทึก
ประวัติ 

๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง 
๒. คำสั่งแต่งตั้งทันสมัย 
  
     

-  ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ      
พ .ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๑๔  และ   
ข้อ ๑๕ 

 - ข้อ ๑๔ ให้หน่วยต้นสังกัดเก็บรักษาประวัติรับราชการ ออกคำสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกประวัติรับราชการของหน่วย ในการบันทึก 
ในรูปแบบเอกสาร และตรวจสอบประวัติรับราชการในระบบ สารสนเทศ 
ให้ถูกต้องตรงกัน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตร อย่างน้อย ๑ นาย 
รวมทั้งมีการอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับประวัติรับราชการทั้งในรูปแบบเอกสาร และระบบ
สารสนเทศ  
- ข้อ ๑๕ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารและระบบ
สารสนเทศ ให้บันทึกข้อมูลของกำลังพลตั้งแต่ เป็นนักเรียนทหารหรือ
บรรจุเข้ารับราชการ ระหว่างรับราชการ จนกระทั่งออกจากราชการ 
ครบเกษียณอายุหรือเสียชีวิต รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มี
การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งสามารถกระทำได้เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เมื่อได้ทำการบั นทึกรายการ 
ในประวัติรับราชการ รูปแบบเอกสารแล้ว ให้ เจ้าหน้าที่ที่บันทึก 
ลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจง และวัน เดือน ปี กำกับไว้ด้วยทุกครั้ง 

      ๔.๓ การจัดทำ การบันทึก และ
การรับรองประวัติรับราชการ 

๑. สมุดประวัติตามแบบพิมพ์ 
ทบ.ครบทุกนาย 
๒. การบันทึกประวัติรับ
ราชการเรียบร้อย ถูกต้อง 
ทันสมัย 
๓. การรับรองการบันทึก
ประวัติรับราชการ 
  

- ดูเอกสาร 
  - สุ่มตรวจ
สมุดประวัติ 
 

-ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ  
พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ.๑๑ 
๑๒,๑๕ และข้อ ๑๖ 

- ข้อ ๑๑ การจัดทำประวัติรับราชการด้วยรูปแบบเอกสาร ให้หน่วย
ที่รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำประวัติรับราชการของกำลังพล 
แต่ละประเภท จำนวน ๑ ชุด เสร็จแล้วส่งตามสายงานไปยังหน่วย
เก็บรักษา  
- ข้อ ๑๒ การจัดทำประวัติรับราชการด้วยระบบสารสนเทศ  
ให้หน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ บันทึกข้อมูลกำลังพลเพ่ือจัดทำ
ประวัติรับราชการในระบบ PDX ให้กับกำลังพลแต่ละประเภท  
ตามแนวทางที ่กองทัพบกกำหนด 



 ๗ 
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- ข้อ ๑๕ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารและระบบ
สารสนเทศ ให้บันทึกข้อมูลของกำลังพลตั้งแต่เป็นนักเรียนทหาร
หรือบรรจุเข้ารับราชการ ระหว่างรับราชการ จนกระทั่งออกจาก
ราชการ ครบเกษียณอายุหรือเสียชีวิต รวมทั้งต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งสามารถ
กระทำได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เมื่อได้ทำการบันทึก
รายการในประวัติรับราชการ รูปแบบเอกสารแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่บันทึก
ลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจง และวัน เดือน ปี กำกับไว้ด้วยทุกครั้ง  
- ข้อ ๑๖ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารของกำลังพล
รายบุคคล ตลอดจน การแนบหลักฐานประกอบประวัติรับราชการ 
ให้ปฏิบัติตาม ผนวก ก และ ข ท้ายระเบียบนี้ 
- ข้อ ๑๘ การรับรองประวัติรับราชการและประวัติย่อในรูปแบบ
เอกสารหรือที่จัดพิมพ์จาก ระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล ให้นายทหารสัญญาบัตรที่รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับประวัติรับราชการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
- ผนวก ข 
    หมายเหตุ ๑. เมื่อหน่วยสามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพบกหรือ ส่วนราชการอื่น ๆ ได้แล้ว 
ให้นำเอกสารที่สั่งพิมพ์จากฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐาน
ทดแทนการใช้ สำเนาเอกสาร โดยให้เจ้าหน้าที่ธุรการกำลังพลระดับ
นายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้รับรองสำเนา  
                 ๒. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ ให้ถ่ายสำเนาจากฉบับจริง 
และให้นายทหารธุรการกำลังพลของหน่วยเป็น ผู้รับรองสำเนา 
 
 



 ๘ 
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      ๔.๔ เอกสารประกอบประวัติ  
รับราชการ   

๑. ครบถ้วนตามที่กำหนด  
๒. มีแต่ไม่ถูกต้อง 
๓. มีหลักฐานการติดตามทวง
ถามจากหน่วยต้นสังกัด กรณีที่
เอกสารประกอบประวัติรับ
ราชการไม่ครบถ้วน หรือไม่
ถูกต้อง 

- ตรวจหลักฐาน -ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ      
พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ และ
ผนวก ข ท้ายระเบียบฯ 

-  ข้อ ๑๖ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารของกำลังพล
รายบุคคล ตลอดจน การแนบหลักฐานประกอบประวัติรับราชการ  
ให้ปฏิบัติตาม ผนวก ข  ท้ายระเบียบนี้ 
      ผนวก ข เอกสารประกอบประวัติรับราชการ ประกอบระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. สำเนาทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.๓)  
๒. สำเนาคำสั่งการบรรจุครั้งแรก    
 
๓. บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ ต้องแยกรับรองเป็นรายบุคคล ใช้ฉบับจริง  
๔. บันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารหรือตำรวจ(แบบ “ส” ข.๗) 
หรือบันทึกรับรองเวลา ราชการตอนเป็นพลเรือนอ่ืน ๆ ที่ กห.
ตรวจสอบไม่ได้ พร้อมทั้งรายการรับเงินเดือน (ถ้ามี)  
 ๕. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประเภทต่าง ๆ ได้แก่  
     ๕.๑  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  
     ๕.๒ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด  
     ๕.๓ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทน  
      ๕.๔ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินพิทักษ์พลพิเศษ  
๖. สำเนาหนังสือแสดงการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  
๗. เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
      ๗.๑  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันของเจ้าของประวัติ  
      ๗.๒ สำเนาใบสำคัญ ทะเบียนการสมรส หรือสำเนาทะเบียนการ
หย่าของเจ้าของประวัติ  
      ๗.๓  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของเจ้าของประวัติ
หรือหนั งสือรับรองจากอำเภอหรือสำนักงานเขตว่าเป็นบุคคล 
คนเดียวกัน (ถ้ามี ) กรณีข้าราชการเจ้าของประวัติ ให้ ใช้ประกาศ 



 ๙ 
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กองทัพบกหรือกระทรวงกลาโหม  
      ๗.๔  สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสและบุตร  
      ๗.๕  สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร สำเนา
ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสำเนา คำสั่งศาล ที่จ่าศาลรับรอง  
      ๗.๖  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา  
      ๗.๗  สำเนาใบสำคัญ หรือทะเบียนการสมรสของบิดามารดา       
ถ้าสมรสก่อน ๑ ต.ค. ๗๘ ให้ใช้ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่เกิดก่อน 
๑ ต.ค. ๗๘  
      ๗.๘  สำเนาใบสำคัญ หรือทะเบียนการหย่าของบิดามารดา หรือ
สำเนาคำสั่งศาล ที่จ่าศาลรับรอง        
      ๗.๙  สำเนามรณบัตร หรือสำเนาทะเบียนคนตายของทายาท 
(บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) กรณีไม่มีและถึงแก่กรรมเกิน ๑๐ ปี  
ให้อำเภอหรือสำนักงานเขตสอบสวนและออกหนังสือรับรอง  
      ๗.๑๐ ใบรับรองการเป็นทายาท 

      ๔.๕ การตรวจประวัติ 
รับราชการกำลังพลของหน่วย   

๑. มีหลักฐานการตรวจประวัติ
รับราชการรูปแบบเอกสาร 
ครบทุกนาย 
๒. มีหลักฐานการตรวจประวัติ
รับราชการในระบบสารสนเทศ
(PDX) ครบทุกนาย 
๓. มีหลักฐานการติดตาม 
กำลังพลที่ไม่ได้ทำการตรวจ
ประวัติรับราชการประจำปี 
 
 

-  ดูเอกสาร - ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
ประวัติ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๒๑ 
 

 - ข้อ ๒๑ กำลังพลทุกนายมีหน้าที่ตรวจสอบประวัติรับราชการ 
ของตนเองทั้ง ๒ รูปแบบ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย  
อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน 
ให้นำหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกหรือ
แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง  
    ทั้งนี้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าของประวัติรับ
ราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 
 



 ๑๐ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

      ๔.๖ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนประกัน
ชีวิตของ ทบ.(ยามปกติ) “พิทักษ์พล
พิเศษ”และ “พิทักษ์พล”  

๑. จัดทำครบทุกคน 
๒. การจัดทำถูกต้อง 
๓. จ่ายเงินให้กับทายาทตรง
ตามกำหนดเวลา และรายงาน
ให้หน่วยเหนือทราบ  

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าสินไหมในการประกัน
ชีวิต สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ และอาสาสมัคร
ทหารพรานของ ทบ.ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ยามปกติ(พิทักษ์พลพิเศษ) 
พ.ศ.๒๕๖๔ ลง ๓๐ เม.ย.๖๔ 
ข้อ ๔ ,  ๕ และข้อ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- หนังสือ สก.ทบ.   ที ่ กห ๐๔๒๕/ 
๑๕๖๗๔   ลง ๖  ส.ค. ๔๒  ข้อ ๓ 

-  ข้อ ๔ ผู้ที่จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบนี้ ได้แก่     
กำลังพลของ ทบ. ที่ได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วย จนถึงแก่ความตาย 
หรือพิการทุพพลภาพจนเป็นเหตุให้ต้องปลดออกจากประจำการ หรือ
เลิกจ้างจากสาเหตุการปฏิบัติงาน การฝึกศึกษา ทางธุรการ และอ่ืนๆ 
ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ 
- ข้อ ๕ ประเภทกำลังพล ที่จะได้รับเงินค่าสินไหมตามระเบียบนี้ 
ได้แก่ 
      ๕.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างประจำชั้นสัญญาบัตร       
และบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่ กห.กำหนดเทียบเท่าข้าราชการชั้น
สัญญาบัตร 
      ๕.๒ ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างประจำต่ำกว่า         
ชั้นสัญญาบัตร พลทหารประจำการ (อาสาสมัคร) และบุคคลที่ทำหน้าที่
ทหารตามที่ กห.กำหนดเทียบเท่าข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 
       ๕.๓ อาสาสมัครทหารพราน พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
ข้อ ๑๐ การดำเนินการขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบนี้         
ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการจนถึง ผบ.พล.หรือเทียบเท่า แล้วจึง
เสนอเรื่องถึง กพ.ทบ.เพ่ือให้ตรวจสอบขั้นต้น และนำเรียนขออนุมัติต่อ 
ผบ.ทบ.หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ก่อนส่งเรื่องให้  สก.ทบ.ดำเนินการทาง
ธุรการเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ตามข้อ ๙ ต่อไป  ทั้งนี้ 
ให้หน่วยต้นสังกัดเร่งดำเนินการภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่กำลังพล
เสียชีวิต หรือวันที่ปลดออกจากประจำการ หรือเลิกจ้าง  
- ข้อ ๓ สก.ทบ.ขอให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปได้จัดทำ
หนังสือแสดงเจตนา ฯ ให้กับกำลังพลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานต่อไป 
 
  



 ๑๑ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

      ๔.๗ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับเงินช่วยพิเศษ  

๑. จัดทำครบทุกคน 
๒. การจัดทำถูกต้อง 
๓. จ่ายเงินให้กับทายาทตรง
ตามกำหนดเวลา และรายงาน
ให้หน่วยเหนือทราบ 
  

- ดูเอกสาร - พรก.การจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บำเหน็จ บำนาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ 
(รกจ.เล่ม ๑๐๙ ตอนที่๓๒ 
ลง ๑ เม.ย.๓๕) มาตรา 
๒๓, ๒๔ 

- มาตรา ๒๓ ข้าราชการผูใ้ดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  
ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวนสามเท่าของเงินเดือนเต็มที่ข้าราชการผู้
นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาม ฯลฯ 
- มาตรา ๒๔ เงินช่วยพิเศษตามมาตรา ๒๓ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่ง
ข้าราชการผู้ตายได้แสดงเจตนา โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

      ๔.๘ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบำเหน็จตกทอด (เฉพาะผู้ไม่มี
ทายาท)  

๑. จัดทำครบทุกคน 
๒. การจัดทำถูกต้อง 
  

- ดูเอกสาร - พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ(ฉบับที่  ๑๖ ) 
พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๘ 
 
 
 
 
- หนังสือ กค.ด่วนที่สุด  
ที่ กค.๐๔๐๙.๔/ว.๗๐  
ลง ๑๕ มิ.ย.๔๗ เรื่องการแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ
ตกทอด  ข้อ ๒,๓ 

- มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา๔๘ ... และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน“ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุน
มีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวน
ตามเกณฑ์คำนวณในมาตรา ๓๒ (๑) ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์
ดังนี้” 
 
- ข้อ ๒ เพ่ือให้ข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ซึ่งไม่มีทายาทผู้มี
สิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด ได้มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด 
และเพ่ือให้ข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญซึ่งมีทายาทผู้มีสิทธิ
ได้รับบำเหน็จตกทอดอยู่แล้ว ได้แสดงเจตนาเผื่อไว้ในกรณีทายาทผู้มา
สิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดได้ตายไปก่อน อันอาจจะทำให้ไม่มีทายาทผู้ 

มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด จึงขอให้ส่วนราชการแจ้งให้ข้าราชการและ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ซึ่งยังมิได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ให้ถูกต้อง 

- ข้อ ๓ เมื่อข้าราชการ หรือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญได้ดำเนินการตาม  
ข้อ ๒ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่ส่วนราชการมอบหมายตรวจสอบข้อความ 
ที่ผู้แสดงเจตนากรอกในแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ     



 ๑๒ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ตกทอดให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง ฯลฯ คือให้
ผู้แสดงเจตนา ๑ ฉบับ อีกฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานในสมุดแฟ้มประวัติ 
หรือเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัดบำนาญ 

     ๔.๙ การจำหน่ายและทำลาย
สมุดประวัติ กรณีกำลังพลเสียชีวิต 
โอน/ย้ายไปส่วนราชการนอก ทบ. 
หรือ กห. 

๑. ในฐานข้อมูล PDX ถูกต้อง 
เรียบร้อย 
๒. ในรูปแบบเอกสาร ถูกต้อง 
เรียบร้อย 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
ประวัติ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๑๙ , 
๒๐, ๒๕ และข้อ ๒๖ 

 

ข้อ ๑๙ เมื่อกำลังพลผู้ใดย้ายสังกัด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
        ๑๙.๑ กำลังพลย้ายภายใน ทบ.ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดส่งประวัติ
รับราชการของกำลังพลผู้นั้น พร้อมแนบหลักฐานการย้ายส่งไปยังหน่วย
ต้นสังกัดใหม่พร้อมกับหนังสือส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้
รับทราบคำสั่ง 
        ๑๙ .๒ กำลั งพลย้ายออกนอก ทบ. ให้หน่ วยต้นสั งกัด เดิม
ดำเนินการดังนี้ 
                 ๑๙.๒.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิม
จัดพิมพ์ประวัติรับราชการจากระบบสารสนเทศพร้อมแนบหลักฐานการ
ย้ายของกำลังพลผู้นั้น ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับหนังสือส่งตัว 
และให้จัดส่งประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารให้ กรมเสมียนตรา หรือ
กรมสารบรรณทหาร แล้วแต่กรณี เพ่ือเก็บรักษาประวัติรับราชการเป็น
ส่วนรวม ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง  
                   ๑๙.๒.๒ ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้น
สังกัดเดิมจัดส่งประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารพร้อมแนบหลักฐาน
การย้ายของกำลังพลผู้นั้น ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับหนังสือ
ส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง 
         ๑๙.๓ ผู้ที่ย้ายจากภายนอก ทบ.เข้ามารับราชการใน ทบ. 
ให้หน่วยต้นสังกัดเก็บรักษาประวัติรับราชการไว้ สำหรับข้าราชการ 
ชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับประวัติรับราชการมาจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ๒ ชุด    
ให้มอบคืนเจ้าของประวัติเก็บรักษา ๑ ชุด สำหรับการจัดทำประวัติ      
รับราชการด้วยระบบสารสนเทศ ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ 



 ๑๓ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

     ข้อ ๒๐ เมื่อกำลังพลผู้ใดโอน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
            ๒๐.๑ กำลังพลโอนไปรับราชการหน่วยทหารนอก กห.  
ทั้งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วย 
ต้นสังกัดเดิมจัดส่งประวัติรับราชการของกำลังพลผู้นั้น พร้อมแนบ
หลักฐานการโอน ส่งไปยังส่วนราชการที่รับโอนพร้อมกับหนังสือส่งตัว 
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง 
            ๒๐.๒ กำลังพลโอนไปรับราชการต่างกระทรวง ทั้งข้าราชการ
ชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดส่ง
ประวัติรับราชการของกำลังพลผู้นั้น พร้อมแนบหลักฐานการโอนไปยัง
ส่วนราชการที่รับโอนพร้อมหนังสือส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับทราบคำสั่ง 
           ๒๐.๓ กำลังพลโอนมารับราชการที่ ทบ. ให้หน่วยต้นสังกัดใหม่
ที่ รับโอนจัดทำประวัติรับราชการด้วยรูปแบบเอกสารและระบบ
สารสนเทศ ดังนี้ 
                    ๒ ๐ .๓ .๑  ข้ าราชการชั้ น สัญ ญ าบั ต ร  ให้ ป ฏิ บั ติ
เช่นเดียวกับบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
                    ๒๐.๓.๒ ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 
  ข้อ ๒๕ การจำหน่ายประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสาร และระบบ
สารสนเทศของกำลังพล ทบ. สามารถดำเนินการ ดังนี้ 
         ๒๕.๑ กรณีกำลังพลโอน/ย้ายไปส่วนราชกานอก ทบ.หรือ กห. 
 
 



 ๑๔ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

                 ๒๕.๑.๑ การดำเนินการในรูปแบบเอกสาร ให้หน่วยต้น
สังกัดเดิม ดำเนินกรรมวิธีทางด้านธุรการและจัดส่งประวัติรับราชการ
รูปแบบเอกสาร ให้หน่วยต้นสังกัดใหม่ ตามข้อ ๑๙ หรือ ๒๐ แล้วแต่
กรณ ี
                 ๒๕.๑.๒ การดำเนินการในระบบสารสนเทศ ให้หน่วยที่
จัดทำคำสั่งหรือบัญชีรายชื่อกำลังพลที่สูญเสียเป็นผู้รับผิดชอบปรับข้อมูล
กำลังพลออกจากโปรแกรมระบบ PDX ตามแนวทางที่ ทบ.กำหนด
แล้วแต่กรณี 
         ๒๕.๒ กรณีกำลังพลออกจากราชการ 
                 ๒๕.๒.๑ การดำเนินการในรูปแบบเอกสาร เมื่อดำเนิน
กรรมวิธีในเรื่องสิทธิ์กำลังพลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ สบ.ทบ.หรือ มทบ.ที่
รับผิดชอบในการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ดำเนินการจัดส่ง
ประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสารไปเก็บรักษาที่หน่วย ในข้อ ๒๔ 
แล้วแต่กรณี 
                ๒๕.๒.๒  การดำเนินการในระบบสารสนเทศ ให้หน่วยที่
จัดทำคำสั่งหรือบัญชีรายชื่อกำลังพลที่สูญเสียเป็นผู้รับผิดชอบปรับข้อมูล
กำลังพลออกจากโปรแกรมระบบ PDX ตามแนวทางที่ ทบ.กำหนด 
แล้วแต่กรณี 
         ๒๕.๓ กรณีกำลังพลถึงแก่กรรม ให้หน่วยต้นสังกัดปรับข้อมูล
กำลังพลออกจากโปรแกรมระบบ PDX และเมื่อดำเนินกรรมวิธีในเรื่อง
สิทธิ์กำลังพลในการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สามารถจำหน่ายประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารออกจากระบบการ
จัดเก็บ และส่งคืนประวัติรับราชการให้กับทายาทของกำลังพลได้ โดยให้
ทำไว้เป็นหลักฐาน 
 



 ๑๕ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

   ข้อ ๒๖ การทำลายประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสารของกำลังพล 
ที่เสียชีวิต โดยเมื่อหน่วยต้นสังกัดดำเนินกรรมวิธีในเรื่องสิทธิ์กำลังพล
จนกระทั่งเสร็จสิ้นแล้ว หากภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับการ
สั่งจ่ายบำเหน็จตกทอด หรือบำนาญพิเศษ ทายาทไม่แจ้งความประสงค์ 
หรือติดต่อขอรับประวัติรับราชการกลับไปเก็บรักษาเองแล้ว ให้หน่วย
เก็บรักษาประวัติรับราชการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ
ทำลายประวัติรับราชการต่อไป 

๕.  อทบ.และการฌาปนกิจ     
      ๕.๑ สมุดฝากเงิน อทบ.(อ.๑)  ๑. มีครบทุกคน 

๒. บันทึกถูกต้องทันสมัย 
๓. เจ้าหน้าที่บันทึกและ
นายทหารสวัสดิการ ลงนาม
เรียบร้อย 
๔. อื่น ๆ 

- ตรวจสมุด  
(อ.๑) 
 

- ระ เบี ยบ คณ ะกรรมการ
ควบคุมการดำเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ว่า
ด้วยการดำเนินงานของกิจการ
ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.
พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ.๒๕๕๙)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ข้อ ๔ คำจำกัดความ 
        ๔.๑ “เงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ฝาก” ใช้คำย่อว่า “เงิน อทบ.
ฝาก” หมายถึง จำนวนเงินที่ข้าราชการ ทบ.ยินยอมให้หน่วยหักจากเงิน
ได้รายเดือนตามชั้นยศ ฝากไว้เป็นรายเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
ในระเบียบนี้ 
       ๔.๒ “เงินฝากสมทบ” หมายถึง จำนวนเงินที่ข้าราชการ ทบ.ฝาก
เพ่ิมข้ึนจากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ฝาก 
       ๔.๑๑ “เจ้าหน้าที่ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.” ใช้คำย่อมว่า 
“เจ้าหน้าที่ อทบ.” หมายถึง 
              ๔.๑๑.๑ นายทหารสวัสดิการ ตามอัตราของหน่วยนั้น ๆ 
              ๔.๑๑.๒ ในกรณีที่ไม่มีอัตรานายทหารสวัสดิการ ให้หน่วย
ต้ังแต่ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร 
ซึ่งมิใช่นายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน ขึ้นรับผิดชอบหน้าที่การ
ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.อีกหน้าที่หนึ่ง  
 
 
 



 ๑๖ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              ๔.๑๑.๓ สัสดีจังหวัด 
 - ข้อ ๘. หลักเกณฑ์การฝากและการระงับการฝาก การถอน และการ
คิดดอกเบี้ยเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ฝาก 
        ๘.๑ การฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ฝากให้เริ่มฝาก 
เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
              ๘.๑.๑ อัตราการฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ฝาก  
ให้ใช้หลักเกณฑ์ รายละเอียดตาม ผนวก ก 
                        ๑. อตัราการฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ  ทบ.ฝาก 
                              ๑ .๑  ข้ า ร าช ก ารต่ ำก ว่ าชั้ น สั ญ ญ าบั ต ร         
ฝากเดือนละ ๑๐๐ บาท 
                              ๑.๒ ข้าราชการชั้นนายร้อย ฝากเดือนละ     
๒๐๐ บาท 
                              ๑ .๓ ข้าราชการชั้นนายพัน ฝากเดือนละ     
๓๐๐ บาท 
                              ๑.๔ ข้าราชการชั้นพันเอก (อัตราเงินเดือน    
พันเอกพิเศษ) และนายพล ฝากเดือนละ ๕๐๐ บาท 
             ๘.๑.๒ เงินฝากสมทบ ให้ฝากเป็นหลักร้อยตลอดปี ให้หน่วย
หักฝากเป็นรายเดือนรวมกับเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ท บ.ฝาก  
โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้ 
              ๘.๑.๓ ให้ระงับการฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. 
ฝาก เมื่ อผู้ ฝ ากย้ ายออกนอกสั งกั ด  ทบ . ออกจากประจำการ ,  
ถึงแก่กรรม , สาบสูญ , ก่ อน เกษี ยณ อายุ ราชการ ๑  ปี  ห รือถูก 
สั่งพักราชการ 
 
 



 ๑๗ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 - ข้อ ๒๑. เจ้าหน้าที่ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ของหน่วย มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
          ๒๑.๔ จัดทำสมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (อ.๑) 
ประจำตัวข้าราชการภายในหน่วยทุกคน ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ให้ทำ 
ใบเบิก(ทบ.๔๐๐ - ๐๐๖) พร้อมสำเนาคำสั่งบรรจุข้าราชการ สำเนาบัตร
ประจำตัวข้าราชการที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนา
ทะเบียนบ้าน และหนังสือนำของหน่วยเสนอ สก.ทบ. เพ่ือขอเบิก 
สมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อ.๑) 
          ๒๑.๕ กรณีสมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (อ.๑) 
บันทึกรายการเต็ม ชำรุด หรือ 
สูญ ห าย  ให้ ห น่ วย ผู้ เบิ กท ำห นั งสื อน ำห น่ วยพ ร้อมทั้ ง ใบ เบิ ก 
(ทบ.๔๐๐ - ๐๐๖) โดยระบุหมายเลขสมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ.     (อ.๑) ยศ ชื่อ นามสกุล และส่งสมุดคู่มือฝากเงิน 
ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อ.๑)เล่มเก่าให้ สก.ทบ. ยกเว้น สมุดคู่มือ 
ฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อ.๑) สูญหาย 
          ๒๑.๖ ลงนามรับรองสมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.
(อ.๑) ของข้าราชการภายในหน่วยทุกฉบับ ตามที่ได้หักเงินออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ.ฝากไว้ทุกเดือน 

     ๕.๒ บัญชีสรุปสภาพเงิน อทบ.
ฝาก (อ.๓) 

๑. จัดทำเรียบร้อย 
๒.ถูกต้อง ทันสมัย 

- ดูเอกสาร - ระเบี ยบ  คณ ะกรรมการ
ควบคุมการดำเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.     
ว่าด้ วยการดำเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ 
ทบ. พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๑.๙ ,
๒๑.๙ และข้อ ๒๑.๙.๓.๑   

- ข้อ ๒๑.๙ ในเดือน ม.ค.ของทุกปี ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
     ๒๑ .๙ .๑ เจ้ าหน้ าที่  อทบ.ของหน่ วย จะต้องจัดพิมพ์บัญชี
รายละเอียดการฝากเงินและการกู้เงิน อทบ.ทุกประเภท จำนวน ๒ ชุด 
ส่งให้สำนักการเงินของหน่วย ๑ ชุด เก็บไว้ที่ฝ่ายสวัสดิการของหน่วย ๑ ชุด 
     ๒๑.๙.๓ การตรวจสอบความถูกต้องเงินฝากของข้าราชการ 
ระหว่างหน่วยกับ สก.ทบ. โดยทำการตรวจสอบทุกสิ้นปีปฏิทิน ดังนี้.- 
 



 ๑๘ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

                  ๒๑.๙.๓.๑ สก.ทบ.จะจัดส่งบัญชีสรุปสถานภาพเงิน 
อทบ.ฝาก รายบุคคล ส่งให้หน่วยทำการตรวจสอบความถูกต้อง  
กับสมุดคู่มือเงินฝาก อทบ. เมื่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการของหน่วยทำการ
ตรวจสอบแล้ว มีความถูกต้อง หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้หน่วย 
ทำหนังสือเสนอนายทหารสวัสดิการของหน่วยทำการตรวจสอบ 
ความถูกต้องกับสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. กรณียอดเงินดังกล่าวถูกต้อง
ตรงกัน ให้นำดอกเบี้ย และยอดยกไปของบัญชีสรุปสถานภาพเงิน อทบ.
ฝากรายบุคคลบันทึกลงในสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑) และถ้ายอดเงิน
ฝากที่ยกมาจากปีท่ีแล้ว และเงินฝากระหว่างปี  ไม่ถูกต้อง ให้ทำหนังสือ
ขอแก้ไขพร้อมส่งสมุดคู่มือฝากเงิน (อ.๑) เสนอ สก.ทบ.ภายใน ๓๐ วัน 
หลังจากท่ีได้รับบัญชีสรุปสถานภาพเงิน อทบ.ฝากรายบุคคล 

     ๕.๓ หนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับ
เงิน อทบ.  

๑. จัดทำเรียบร้อย 
๒. ถูกต้องทันสมัย 
๓. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร -  ระเบียบปฏิบัติประจำ ทบ.
ว่าด้วยการกำลังพล        
พ.ศ.๒๕๔๔ ตอนที่ ๒ ข้อ ฉ. 

     - ตอนที่ ๒ การจัดการกำลังพล 
ข้อ  ฉ. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน อทบ. ตามอนุผนวก ๖   
ประกอบผนวก  จ.  ซึ่งข้าราชการใน ทบ.ทุกคน จะต้องทำหนังสือนี้ 
ติดไว้กับสมุดฝากเงิน อทบ. ถ้ายังไม่ได้จัดทำควรดำเนินการให้เรียบร้อย 

     ๕.๔ การถอนเงิน อทบ.ฝาก 
และการส่งสมุดฝากเงิน อทบ.  

๑. ดำเนินการถูกต้อง 
๒. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ คณะกรรมการ
ควบคุมการดำเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.     
ว่าด้ วยการดำเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ 
ทบ. พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ ,
๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๙ 

 

- ข้อ ๑๐ การถอนเงิน อทบ.ฝาก 
          ๑๐.๑ การถอนเงินฝาก อทบ. จะทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                   ๑๐.๑.๑ ย้ายออกนอกสังกัด ทบ. 
                   ๑๐.๑.๒ ออกจากประจำการ 
                   ๑๐.๑.๓ ถึงแก่กรรม 
                   ๑๐.๑.๔ เป็นคนสาบสูญ 
                   ๑๐.๑.๕ ก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ปี 
                   ๑๐.๑.๖ ถูกสั่งพักราชการ และข้าราชการผู้นั้นมีหนี้
เงินกู้ อทบ. 
 



 ๑๙ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

- ข้อ ๑๐.๙ ให้หน่วยดำเนินการถอนเงินออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบกฝากทันที ที่ได้รับเรื่องขอถอนเงินออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบกฝากตามข้อ ๑๐.๑  และเมื่อหน่วยได้รับทราบการโอน
จากหนังสือแจ้งการโอนเงินของกรมสวัสดิการทหารบก ให้จ่ายเงิน
แก่ผู้ขอถอนเงินภายใน ๓ วันทำการ  

      ๕.๕ การส่งเงิน อทบ.และบัญชี
รายละเอียด  

๑. ส่งตามกำหนดเวลา 
๒. การจัดทำรายละเอียดการ
ส่งเงิน อทบ.ถูกต้อง   

- ดูหลักฐาน -  ระเบี ยบ คณะกรรมการ
ควบคุมการดำเนินงานกิจการ
อ อ ม ท รั พ ย์ ข้ า ร า ช ก า ร
ก อ ง ทั พ บ ก  ว่ า ด้ ว ย ก า ร
ดำเนินงานของกิจการออม
ทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๐ , ๒๐.๑ 
และ ข้อ ๒๐.๒ 
 

-  ข้อ ๒๐ การส่งเงิน อทบ.ฝาก และการส่งชำระคืนเงินกู้ อทบ. 
ทุกประเภท ของหน่วยใน ทบ. ที่จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
               ๒๐.๑ ก่อนถึงกำหนดวันจ่ายเงินเดือน ๗ วันทำการ  
ให้ เจ้าหน้าที่  อทบ.ของหน่วยจัดทำบัญชีรายละเอียดรายชื่อ  
และจำนวนเงิน อทบ.ฝาก , เงินกู้ อทบ.บำบัดทุกข์, เงินกู้ อทบ.
พิเศษ และเงินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ โดยแยกแต่ละรายการ
ให้ชัดเจน อย่างละ ๓ ชุด ตามแบบที่กำหนด ส่งให้สำนักงานการเงิน
ของหน่ วย  หรือ เจ้ าหน้ าที่ ก ารเงินของหน่ วย ได้ ตรวจสอบ 
ความถูกต้องแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายละเอียดดังกล่าวคืนเจ้าหน้าที่  
อทบ.ของหน่วย ๑ ชุด เพ่ือที่จะได้ดำเนินการส่งให้ สก.ทบ.โดยผ่าน
สื่ อ คอม พิ ว เต อร์  ภ าย ใน วัน วั น สิ้ น เดื อ น   ส่ วน อี ก  ๑  ชุ ด 
ให้สำนักการเงิน หรือเจ้าหน้าที่  
                ๒๐.๒ การนำส่งเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก
ฝาก และเงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกทุกประเภทต่อ 
กรม สวัสดิการทหารบก ให้สำนักงานการเงินของหน่วยในส่วนกลาง
ที่เบิกเงินจาก กง.ทบ.และหน่วยที่เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค
เป็นผู้ดำเนินการ โดยสำนักงานการเงินของหน่วยปฏิบัติบัญชีตาม
ระบบบัญชีสำหรับส่วนราชการย่อยต้องจัดทำใบนำส่งเงิน  (กง.๔) 
พร้อมกับแยกแสดงรายการและจำนวนเงินออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบกฝาก เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกแต่ละประเภท 



 ๒๐ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ไว้ในใบนำส่งเงิน (กง.๔) แล้วส่งให้สำนักงานการเงินในส่วนกลาง  
ที่เบิกเงินจาก กง.ทบ. และหน่วยที่เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค
ภายในวันจ่ายเงินเดือนเพื่อดำเนินการต่อไป 

     ๕.๖ การกู้เงิน และการจ่ายเงิน 
อทบ.ประเภทบำบัดทุกข์  

๑. มีหลักฐานการอนุมัติ และ
การตรวจสอบเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ 
๒. จ่ายตรงตามเวลาที่กำหนด 
๓. จ่ายตรงตัวผู้กู้ 
๔. จัดทำทะเบียนผู้กู้เงิน อทบ.
(อ.๖)ครบถ้วน ถูกต้อง  

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ คณะกรรมการ
ควบคุมการดำเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบก ว่าด้วยการ
ดำเนินงานของกิจการออม
ทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๓ , 
๑๓.๑๓.๑ , ๒๑.๑๒ และ        
ข้อ ๒๑.๑๓ 

- ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์  
          ๑๓.๑. ผู้กู้ต้องเป็นข้าราชการ ทบ.ประจำการ และมีเงิน อทบ.ฝาก 
          ๑๓.๒ ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชำระ
หนี้เงินกู้ อทบ.แล้ว เหลือเพียงพอสำหรับการดำรงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ บาท 
- ข้อ ๑๓.๑๓.๑ การจ่ายเงินกู้  สก.ทบ.จะโอนเงินไปยังหน่วยต้นสังกัด
ของผู้กู้โดยตรง เมื่อหน่วยได้รับทราบการโอนเงินจากหนังสือแจ้งการโอน 
พร้อมรายละเอียดประกอบการขอกู้จาก สก.ทบ. ให้หน่วยจ่ ายเงิน  
ให้กับผู้กู ้ภายใน ๓ วันทำการ 
- ข้อ ๒๑.๑๒ การดำเนินการจ่ายเงินกู้ อทบ.บำบัดทุกข์  เมื่อหน่วย 
ต้นสังกัดของผู้กู้ได้รับทราบการโอนเงินจากหนังสือแจ้งการโอนเงิน 
ของ  สก.ทบ.ให้เจ้าหน้าที่ อทบ.ตรวจสอบหลักฐาน และจ่ายเงินให้กับ 
ผู้กู ้พร้อมกับส่งมอบสัญญาเงินกู ้(อ.๕) ให้กับผู้กู้เก็บไว้  ๑ ฉบับ 
- ข้อ ๒๑.๑๓ เจ้าหน้าที่ อทบ.มีหน้าที่จัดทำและลงทะเบียนคุมผู้กู้เงิน 
ในสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้ (อ.๖) แต่ละประเภทของการกู้เงิน อทบ.       
โดยแยกประเภทการกู้เงิน และแยกประเภทสัญญาบัตร และต่ำกว่า
สัญญาบัตร      

   ๕.๗ การกู้เงิน อทบ.พิเศษ และ 
อทบ.เคหสงเคราะห์ 

๑. มีหลักฐานการอนุมัติ และ
การตรวจสอบเงินได้รายเดือน
สุทธิของผู้กู้ 
๒. จัดทำทะเบียนผู้กู้เงิน อทบ.
พิเศษ และเพ่ือการเคหสง

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ คณะกรรมการ
ควบคุมการดำเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์ข้าราชการ
กองทัพบก ว่าด้วยการ
ดำเนินงานของกิจการออม

- ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.พิเศษ 
          ๑๔.๑ เป็นข้าราชการ ทบ.ประจำการ มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี       
มีเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ฝาก และผู้กู้ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ. ประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์ 
 



 ๒๑ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

เคราะห์(อ.๖) ครบถ้วน ถูกต้อง ทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ , ๑๕   
และข้อ ๒๑.๑๓  

          ๑๔.๒ ผู้กู้จะต้องมีเงินรายได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวด
ชำระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.แล้วเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า  
๑ ใน ๓ ของเงินได้รายเดือน 
- ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ 
         ๑๕.๑ ผู้กู้ ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้.- 
                   ๑๕.๑.๑ เป็นข้าราชการ ทบ.ประจำการ และรับ
ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี 
                   ๑๕.๑.๒ มีเงิน อทบ.ฝาก และผู้กู้ต้องไม่มีหนี้สินเงินกู้ 
อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ 
                   ๑๕.๑.๓ ต้องมีเงินรายได้รายเดือนสุทธิหลังจากหัก
เงินงวดชำระหนี้เงินกู้ อทบ.แล้วเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของเงินได้
รายเดือน 
- ข้อ ๒๑.๑๓ เจ้าหน้าที่ อทบ.มีหน้าที่จัดทำและลงทะเบียนคุมผู้กู้เงิน    
ในสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้ (อ.๖) แต่ละประเภทของการกู้เงิน อทบ.      
โดยแยกประเภทการกู้เงิน และแยกประเภทสัญญาบัตร และต่ำกว่า
สัญญาบัตร 

     ๕.๘ การส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ทบ. และบัญชีรายรายละเอียด 

๑. ส่งครบถ้วนและตามกำหนด
กำหนดเวลา 
๒. ดำเนินการถูกต้อง 
๓. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร -  ร ะ เบี ย บ  ท บ .ว่ า ด้ ว ย      
การฌ าปนกิ จสงเคราะห์           
พ.ศ.๒๕๕๓  ลง ๓๐ ธ.ค.๕๓      
ข้อ ๒๒ 
 
 

- ข้อ ๒๒ การนำส่งเงินสงเคราะห์ ให้ดำเนินการดังนี้ 
     (๑) การนำส่งเงินสงเคราะห์ หน่วยได้หักไว้ ณ ที่จ่าย(ตามข้อ ๒๑
(๓) ให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มิได้เบิกเงินจากคลัง
จัดทำใบนำส่งเงิน  (กง.๔) ภายในวันที่  ๒๐  ของเดือน  เพ่ือส่งให้   
ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลังดำเนินการส่งเงินสงเคราะห์ ให้สำนักงาน
ผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาภายในวันทำการ
สุดท้ายของเดือน โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหาร
ไทย จำกัด(มหาชน) สาขาราชดำเนิน ชื่อบัญชี  "สก.ทบ. (กิจการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.)”เลขที่ ๐๐๒-๒ -๔๕๖๖๖ – ๙ 



 ๒๒ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

      (๒) ให้หน่วยทหารระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป จัดทำบัญชี
รายละเอียดการนำส่งเงินสงเคราะห์เป็นรายบุคคลเฉพาะเดือน ม.ค.
ของทุกปี นอกนั้นให้จัดทำบัญชีรายละเอียดในการนำส่งเงินสงเคราะห์
ตาม (๑) เป็นบัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น 
หรือลดลง ในแต่ละเดือนที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ จำนวน ๓ ชุด ส่งให้
ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลัง จำนวน ๒ ชุด ส่วนอีก ๑ ชุด ให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานของหน่วย และให้ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลังตรวจสอบ
ความถูกต้อง และรวบรวมส่งให้สำนักงาน จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนา
เอกสารการนำส่งเงิน ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน 

      ๕.๙ การจ่ายเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ทบ. 

๑. จ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกำหนด 
๒. ยืนยันการรับเงินค่าจัดการ
ศพให้ สก.ทบ. ตาม
กำหนดเวลา 
๓. อื่น ๆ    

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์         
พ.ศ.๒๕๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๓      
ข้อ ๓๐ 

- ข้อ ๓๐ เมื่อหน่วยได้รับทราบการโอนเงินสงเคราะห์ เข้าบัญชี  
ของหน่วย และได้รับหลักฐานคู่จ่ายเงินสงเคราะห์แล้ว ให้ดำเนินการ
จ่ายเงินให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งดำเนินการ
จัดส่งหนังสือยืนยันการรับเงินสงเคราะห์ ให้สำนักงานภายใน ๗ วัน 

      ๕.๑๐ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ   ๑. หนว่ยจัดให้มีเจ้าหน้าที่
สวัสดิการ 
๒. หน่วยจัดเจ้าหน้าที่
สวัสดิการถูกต้อง 
  

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ คณะกรรมการ
ควบคุมการดำเนินงานกิจการ
อ อ ม ท รั พ ย์ ข้ า ร า ช ก า ร
ก อ งทั พ บ ก  ว่ า ด้ ว ย ก า ร
ดำเนินงานของกิจการออม
ทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๔.๑๑ 

-  ข้อ ๔.๑๑ “เจ้าหน้าที่ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.” ใช้คำย่อมว่า 
“เจ้าหน้าที่ อทบ.” หมายถึง 
              ๔.๑๑.๑ นายทหารสวัสดิการ ตามอัตราของหน่วยนั้น ๆ 
              ๔.๑๑.๒ ในกรณีที่ไม่มีอัตรานายทหารสวัสดิการ ให้หน่วย
ตั้งแต่ระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร 
ซึ่งมิใช่นายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงินขึ้นรับผิดชอบหน้าที่  
การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.อีกหน้าที่หนึ่ง  

๖.  ขวัญ วินัยทหารและการ
สวัสดิการ 

    

      ๖.๑ ขวัญ และวินัยทหาร  ๑. มีกำลังพลขาด หนีราชการ
หรือป่วยหรือไม่ 

- ดูเอกสาร 
 

- คำชี้แจง ทบ. เรื่องการ
ปฏิบัติของทหารที่กระทำผิด

- วรรคแรก ด้วยขณะนี้ปรากฏว่า มีทหารเป็นส่วนมากได้ประพฤติตน 
ไปในทางผิดกฎหมายและศีลธรรม ส่อให้เห็นว่าไม่มีวินัยอันดี เป็นการ
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๒. กำลังพลมีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือ
กระทำผิดกฎหมายอ่ืน ๆ 
หรือไม่ 
๓. กำลังพลประพฤติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยดี 
๔. บกพร่องการปฏิบัติต่อ
หน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามท่ีทางราชการกำหนด 
๕. อื่น ๆ 

กฎหมายและการรักษาวินัย  
ลง ๓๑ พ.ค.๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คำสั่ง ทบ.ที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง การดำเนินการต่อ     
กำลังพลที่กระทำความผิด
วินัยทหาร และประพฤติตน     
ไม่เหมาะสม  ลง ๒ ต.ค.๖๒ 
 

เสื่อมเสียเกียรติของทหาร เช่น ก่อเหตุร้าย ทะเลาะวิวาทกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจ หรือประชาชนพลเมืองทั่วไปรวมทั้งทำการโจรกรรมต่าง ๆ เช่น 
แย่งชิง และปล้นทรัพย์    ปรากฏความจริงมากรายจนเป็นข่าวเกรียว
กราวขึ้นในหนังสือพิมพ์ประกอบทั้งหนังสือพิมพ์บางฉบับก็พยายามท่ีจะ
ลงข่าวไปในทำนองที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนมากกว่า
ความเป็นจริง เพ่ือก่อให้ เกิดความหวาดกลัวและเกลียดชังทหาร 
ประกอบกับเมื่อทหารไปก่อเหตุร้าย ณ ที่ใด ตำรวจในท้องที่นั้นไม่กล้า
ใช้อำนาจจับกุม ต้องบอกให้ทหารไประงับเหตุ ข่าวต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อม
เป็นทางทำให้ประชาชนเห็นว่า วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของกองทัพบกได้เสื่อมทรามลง 
- การดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำความผิดวินัยทหารและประพฤติ
ตนไม่ เหมาะสม เป็นมาตรฐาน เดี ยวกัน  และมีการดำเนิ นการ 
ด้าน      กำลังพลที่ชัดเจน สามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
อันจะเป็นมาตรการในการจัดการระวังรักษาวินัยทหาร เป็นการฟ้ืนฟู
กำลังพลที่กระทำผิดให้มีวินัยที่ดีขึ้น เกิดความสำนึกที่ดีในการปฏิบัติ
หน้าที่อันจะเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความเป็น
ทหารอาชีพให้กับกำลังพล จึงให้ดำเนินการ “จัดตั้งศูนย์ธำรงวินัย 

      ๖.๒ การจัดทำใบแจ้งรายการ
หักเงินเดือนให้กับทหารกอง
ประจำการ 

๑. มีการจัดทำเป็นประจำทุก
เดือน 
๒. ถูกต้อง ตรวจสอบและ
เชื่อถือได้ 

- ดูเอกสาร - หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนมาก     
ที่ กห ๐๔๐๑๑๓๒๔๖      
ลง ๑๘ ก.ย .๖๓ เรื่อง ขอ
อนุมัติกำหนดรูปแบบใบจ่าย
เงิน เดือนและกำหนดแนว
ท างก า รป ฏิ บั ติ เกี่ ย ว กั บ
เงิน เดื อ น ข อ งท ห ารก อ ง
ประจำการ  

- ข้อ ๓.๑ สิทธิที่เป็นตัวเงินของทหารกองประจำการ ปัจจุบันได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยสรุปในแต่ละเดือนจะมี
ร าย ได้  จ ำน วน  ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ าท  จึ งขอ ให้  ผบ .ห น่ ว ยต่ าง  ๆ 
ประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้จ่ายเงินของทหารกองประจำการ 
เพ่ือให้ใช้จ่ายแบบพอเพียงหรือตามความจำเป็น ทั้งนี้ เพ่ือให้เหลือเงิน
สำหรับส่งไปช่วยเหลือทางบ้าน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของ ทบ. 
- ข้อ ๓.๓ เพ่ือให้การจ่ายเงินเดือน  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
ของทหารกองประจำการ หลั งหักค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ  เป็นไปด้วย 
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ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๓ 
 

ความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ปรากฎเป็นหลักฐานชัดเจนสอดคล้อง
ระหว่างบัญชีของหน่วยและเอกสารรายบุคคล ซึ่งทหารกองประจำการ
สามารถนำไปให้ญาติพ่ีน้อง หรือบุคคลอ่ืน ๆ ได้รับทราบถึงคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของการเป็นทหาร  อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ ทบ.  
จึ งเห็ นสมควรอนุมัติ ให้ กำหนดรูปแบบใบจ่ ายเงิน เดื อนทหาร 
กองประจำการ โดยให้ ผบ.หน่วยต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์และกำกับดูแล
การจ่ าย เงิน เดื อนและ เงิน เพ่ิมการครองชีพชั่ วคราวให้ เป็ น ไป 
ด้วยความเรียบร้อย  และเป็นแบบอย่างอัน เดียวกัน   (ตัวอย่าง  
ใบจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ) 

     ๖.๓ การแก้ไขปัญหาให้กับผู้มี
รายได้น้อย (รายได้เหลือสุทธิไม่ถึง   
๑ ใน ๓ ของเงินได้รายเดือน) 

๑. มีการจัดทำบัญชีผู้มีรายได้
น้อย 
๒. มีมาตรการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาหรือช่วยเหลือของหน่วย
อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. มีการติดตามผลการแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้มีรายได้น้อย 

- ดูเอกสาร - หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด 
ที่  ก ห  ๐ ๔ ๐ ๑ / ๓ ๘ ๗ ๒       
ลง  ๙  พ .ย .๕๙   เรื่ อ ง ขอ
อนุมัติหลักการแนวทางการ
จัดทำโครงการแก้ไขปัญหา
ห นี้ สิ น ข อ งก ำลั งพ ล โด ย
ร่วมกับการบูรณาการงาน
ด้านสวัสดิการของหน่วย ข้อ 
๑.๒ , ๑.๔ และข้อ ๔.๒   
 

- ข้อ ๑.๒ กลุ่มเป้าหมาย เป็นกำลังพลที่มีรายได้เหลือไม่ถึง ๑ ใน ๓ 
หรือไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน กำลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
และกำลังพลหรือครอบครัวที่มีความสนใจที่จะสร้างรายได้เสริม 
- ข้อ ๑.๔   บูรณาการสวัสดิการของหน่วยมาเป็นมาตรการเสริมให้กับ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า เข้าให้
ความช่วยเหลือกำลังพลที่มีรายได้น้อยที่ยังมีศักยภาพสามารถพัฒนา
ตนเองได้ หรือกลับมามีศักยภาพในเบื้องต้นอาจให้ความช่วยเหลือด้าน
การสงเคราะห์พร้อมกับการสร้างการรับรู้  และความเข้าใจ รวมทั้งหา
วิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีหน่วยเป็นพ่ีเลี้ยง โดยขอให้หน่วยสนับสนุน
กำลังพลกลุ่มเป้าหมายเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการลดรายจ่าย โครงการ
สร้างรายได้ และโครงการสร้างอาชีพเสริม ที่หน่วยได้ดำเนินการอยู่แล้ว 
แล้วรายงานให้ ทบ. ทราบ 
- ข้อ ๔.๒ ให้ นขต.ทบ.และหน่วยรองจนถึงหน่วยระดับกองพันหรือ
เทียบเท่ า ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ สินของกำลังพล  
โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย พร้อมทั้งให้ 
น ขต .ท บ .ราย งาน ค วาม คื บ ห น้ า ให้  ท บ .ท ราบ ท ก  ๓  เดื อ น  
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ตามแบบฟอร์มการรายงาน ผนวก ข ประกอบโครงการฯ 
  ๖.๔ การสวัสดิการอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๕ การตรวจร่างกาย 
ประจำปี 

๑. การฝึกวิชาชีพให้ทหารกอง
ประจำการก่อนปลด 
๒. จัดการศึกษาหลักสูตร 
กศน. ให้ทหารกองประจำการ 
๓. มีบริการร้านตัดผม 
๔. มีบริการร้านค้าสวัสดิการ 
๕. อื่น ๆ 
 
 
 
๑.หลักฐานการตรวจร่ายกาย
ประจำปีกำลังพล 
๒.ไม่มีกำลังพล ทีไม่ตรวจ
ร่างกายประจำปี 
๓.มีแผนการปฏิบัติต่อกำลังพล 
ที่มีภาวะความเสี่ยงด้าน
สุขภาพจากผลการตรวจ
ร่างกายประจำปี 
๔.การส่งเสริมให้กำลังพลให้
ความสำคัญกับการดูแลด้าน
สุขภาพ 
๕.แผนการปฏิบัติของหน่วย
แพทยใ์นพ้ืนที่รับผิดชอบต่อ
กำลังพลที่มีภาวะความเสียง

- ดูเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดูเอกสาร 

 

- คำสั่ง ทบ.ที ่๖๕/๒๕๔๒  
ลง ๓ ก.พ.๔๒ เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกอง
ประจำการ ข้อ ๒.๖.๑ ถึง  
ข้อ ๒.๖.๕ 
 
 
 
 
 
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การ
สร้างเสริมสุขภาพกำลังพล
กองทพับก พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๙.๒ 
๙.๒.๓ ,ข้อ ๑๐.๑.๕ 
ข้อ ๑๐.๑.๕.๑ , ข้อ  
๑๐.๒ ,๑๐.๒.๑ และข้อ 
๑๐.๒.๒ 
 
 
 
 
 
- วิทยุ กพ.ทบ. ที ่กห 

- ข้อ ๒.๖.๑ การฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือให้ทหารกองประจำการ สามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการได้จริง     
(ยก.ทบ.ดำเนินการ) 
- ข้อ ๒ .๖ .๒ การขยายโอกาสทางการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้ทหาร     
กองประจำการได้ศึกษาต่อนอกระบบโรงเรียน 
- ข้อ ๒.๖.๓ ร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ในราคาถูก 
  -ข้อ ๒.๖.๔ ร้านตัดผม 
  - ข้อ๒.๖.๕ การไปรษณีย์, โทรศัพท์ 
 
ข้อ ๙.๒ ทหารประจำการและกองประจำการ 
ข้อ ๙.๒.๓ ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี ตามระเบียบหลักการ
ที่กำหนด โดยหน่วยที่เกี่ยวข้องควรมีแผนการดำเนินการเพ่ือสุขภาพ
รองรับอย่างเหมาะสม  
ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้บังคับบัญชาต้องกวดขันให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับ 
ข้อ ๑๐.๑.๕.๑ จัดให้มีการจรวจร่างกายประจำปีหรือการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านสุขภาพกำลังพล 
ข้อ ๑๐.๒ การตรวจร่างกาย 
   ๑๐.๒.๑ หน่วยแพทย์ของหน่วยทำการตรวจร่างกายและประเมิน
ความเสี่ยงของสุขภาพตามข้ันตอนของระเบียบที่กำหนด 
   ๑๐.๒.๒ กำลังพลต้องได้รับการตรวจความเสี่ยงของระบบหัวใจ  
และการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ รวมทั้ งปัจจัยจำกัด อ่ืน ๆ  
ในการตรวจร่างกายตามระยะเวลาและระเบียบมาตรฐานทางการแพทย์
ที่เก่ียวข้อง  



 ๒๖ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

และผิดปกติต้องพบแพทย์ด้าน
สุขภาพ 
 
 
  

๐๔๐๑/ ลง  มิ.ย.๕๘ 
ข้อ ๒ , ๒.๑, ๒.๒ และข้อ 
๒.๓ 

ข้อ ๒ ให้  ผบ.หน่วยทุกระดับเน้นย้ำกำลังพลให้ความสำคัญกับ 
การดูแลสุขภาพ ดังนี้ 
ข้อ ๒.๑ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั้ง  
ข้อ ๒.๒ กรณีตรวจพบความผิดปกติหรือพบโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น 
ควรพบแพทย์เพ่ือขอรับคำปรึกษาและรับประทานยาตามแพทย์สั่ง  
หรือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 
ข้อ ๒.๓ ส่งเสริมให้กำลังพลให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสุขภาพ  
เช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๗.  อาคาร  เรือนโรง     
      ๗.๑ อาคาร สำนักงานและ
บ้านพัก และโรงนอนทหาร 

๑. จัดทำความสะอาดเป็น
ประจำ 
๒. อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
๓. วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความ
สะดวกอยู่ในสภาพ  พร้อมใช้
งาน 
๔. มีการรายงานขออนุมัตซิ่อมแซม 
๕. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐาน 
     

 
 

- คำชี้แจง ทบ.ที ่ 
๗/๒๑๗๓/๒๔๘๕                                       
เรื่อง การรักษาความสะอาด
ของสถานที่ราชการ  
ลง ๑๓ ก.พ.๘๕ 
 
 
 
 
- ข้อบังคับ ทบ.ที ่๓/๖๗๑๓/ 
๒๔๙๑  ว่าด้วยกิจการ
ก่อสร้าง  ลง ๔ มิ.ย. ๙๑  
ข้อ ๑๔ 
 

- ฯลฯ สถานที่ทำงานของทางราชการซึ่ งส่วนมากมีหน้าที่ติดต่อ 
กับบุคคลภายนอก มีทั้งคนไทยและคนต่างด้าว เมื่อบุคคลมาติดต่อ  
ได้พบสิ่งที่ไม่เจริญตาแล้ว ย่อมทำให้ขาดความเคารพเลื่อมใส ฯลฯ 
   ฉะนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ข้าราชการทุกนาย จงช่วยกันกวดขัน
การรักษาความสะอาด ของสถานที่ราชการอย่าให้เกิดความสกปรก  
รกรุงรั งขึ้น อีกได้ เป็น อันขาดตลอดจนการรักษาสรรพเอกสาร  
แบบธรรมเนียมก็ให้รวบรวมไว้เป็นที่เรียบร้อย อย่าให้กระจัดกระจาย 
ให้สมกับ คำที่ว่า หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา  ทั้งยังเป็นเครื่องแสดง
ให้ทราบถึงอุปนิสัย และความเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม ฯลฯ 
 - ข้อ ๑๔ หัวหน้าหน่วยหรือบุคคลใด ได้รับมอบหมายให้ครอบครอง
บรรดาอาคาร และสิ่งปลูกสร้างในราชการทหารบก เป็นผู้รับผิดชอบ
ระมัดระวังรักษาสิ่งต่าง ๆ ในครอบครองนั้น ๆ ให้ดำรงอยู่ด้วยความเรียบร้อย 
และต้องบำรุงให้อยู่ ในฐานะที่ ใช้ราชการได้ เสมอ  กับต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด คือ ห้ามทิ้งร้างว่างเปล่าเป็นอันขาด อันก่อให้เกิด



 ๒๗ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 
 
- คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑  
ลง ๑๘ พ.ค.๖๑  เรื่อง ชี้แจง
การปฏิบัติการสุขาภิบาลใน
ที่ตั้งปกต ิ  และคำสั่ง ทบ.ที่ 
๒๒๔๙/๒๕๖๑ ลง ๑๘ พ.ค.
๖๑ เรื่อง วิธีการตรวจและ
รายงานการปฏิบัติการ
สุขาภิบาล ข้อ ๒.๗    

 
 
 

 

ความชำรุดเสียหายไม่ เพิกเฉย  ละเลย เมื่อปรากฏการบกพร่อง  
ชำรุด เสียหาย แม้จะเป็นส่วนเล็กน้อยก็ให้บูรณะ ฯลฯ 
- ผู้บังคับหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการสุขาภิบาลภายในหน่วย 
และผู้บังคับบัญชาทหารทุกชั้นจะต้องเอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตรา  
และกวดขันทหารในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย  ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมภายในหน่วยให้เป็น
ระเบียบสะอาด สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและการพักอาศัย 
โรงนอนทหารมีอากาศถ่ายเทสะดวก สะอาดไม่มีฝุ่นละออง มีการทำ
ความสะอาดเครื่องนอนเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง    
มีการกำหนด รปจ.ในการทำความสะอาด และมีเวรทำความสะอาด 
โรงนอนทุกวัน มีการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งบริเวณ
บ้านพักอาศัยของกำลังพลมีการแบ่งมอลเขตสุขาภิบาลในที่ตั้งหน่วย 
ให้หน่วยขึ้นตรง เพ่ือรับผิดชอบมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เสมาะสม  
น่าอยู่ มีการจัดเวรตรวจเขตสุขาภิบาลเป็นประจำ การจะทำการตรวจเมื่อใด 
เวลาใดให้ผู้บังคับบัญชาแนะนำ และกำหนดขึ้นได้สุดแล้วแต่หน่วย 
จะเห็นเป็นการสมควร 
- ข้อ ๒.๗ โรงนอน 
    - มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างส่องถึง 
    - โรงนอนสะอาดไม่มีฝุ่นละออง และไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 
    - มีการจัดเตียงนอนระยะห่างกัน ๓ ฟุต  
    - มีการทำความสะอาดเครื่องนอนสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
    -  มีการกำหนด รปจ.ในการทำความสะอาด และมีเวรทำความ
สะอาดโรงนอนทุกวัน 
    - มีการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
- ข้อ ๒.๘ โรงนอนและอาคารสำนักงาน 



 ๒๘ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

   - สะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างเพียงพอ 
   - มีการกำหนดเวรทำความสะอาดเรียบร้อยทุกวัน 
   - มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดไว้ทิ้งขยะ และมีการกำจัดขยะได้อย่าง
ถูกต้อง 
  - มีการคัดแยกขยะ มีการนำกระดาษท่ีใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
  - มีการกำหนดเวลาเปิด - ปิด ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และผู้รับผิดชอบ 
- ข้อ ๒.๑๐ บริเวณรอบหน่วย 
    - มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม น่าอยู่ จัดให้มีที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 
   - มีการจัดแบ่งพื้นที่รอบหน่วยทหารเป็นสัดส่วน 
   - มีการแบ่งเขตสุขาภิบาลในที่ตั้งหน่วย ให้หน่วยขึ้นตรงเพ่ือ
รับผิดชอบ 
   - มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลง และสัตว์กัดแทะที่เป็นพาหะ
นำโรค 
   - ที่เก็บของต้องจัดให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ไม่เป็นที่อาศัย
ของหนู และแมลงพาหะของโรค 

      ๗.๒ ที่นอนทหาร ๑. ผ้าปูที่นอน, หมอน, ปลอก
หมอน, มุ้ง และผ้าห่ม สะอาด 
๒. มีครบ 
๓. อื่น ๆ  

- ดูด้วย
สายตา 

- คำสั่ง ทบ.ที่ ๑๖๗/๒๕๕๓ 
ลง ๑๗ ส.ค.๕๓ เรื่อง ให้ใช้
อัตราสิ่ ง อุปกรณ์ ป ระเภท
เค รื่ อ ง แ ต่ ง ก า ย  เค รื่ อ ง
ป ระกอบ เค รื่ อ งแต่ งก าย 
เครื่องนอน เครื่องสนาม และ
ของใช้ประจำตัว 

 
 

 - ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย 
เครื่องนอน และของใช้ประจำตัว (ผนวก ช. อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภท
เครื่องนอน อนุผนวก ๑ พลทหารกองประจำการ) 
         ทบ. ได้กำหนดอัตราสิ่งอุปกรณ์สำหรับพลทหารกองประจำการ
จะต้องได้รับแจกจ่ายเครื่องแต่งกาย  เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
เครื่องนอน ครบตามรายการแจกจ่ายทุกนาย  และผู้บังคับหน่วย 
เป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการสุขาภิบาลภายในหน่วย   
และผู้บังคับบัญชาทหารทุกชั้นจะต้องเอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตรา  
และกวดขันทหารในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของที่นอน  



 ๒๙ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 
 

 
 - ค ำสั่ ง  ท บ .ที่  ๒ ๒ ๔ ๙ /
๒๕๖๑ ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง 
วิธีการตรวจและรายงานการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร สุ ข า ภิ บ า ล        
ข้อ ๒.๗  

 

รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสิ่งของจ่ายประจำตัวทหาร เพ่ือทราบการชำรุด 
สูญหาย ความสะอาดความสะอาดของร่างกายทหาร และโรงที่อยู่ของทหาร 
 
- เครื่องนอน เสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวสำหรับพลทหาร ที่เก็บไว้ใน 
ตู้เสื้อผ้า และบนเตียงนอน ต้องสะอาด มีการจัดระเบียบ ให้มีความ 
เป็นระเบียบ เรียบร้อย  ผู้บังคับบัญชาของทหารต้องกวดขันทหาร 
ในการรักษาความสะอาด เรียบร้อยของที่นอนอยู่เสมอ มีการทำความสะอาด
เครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอ  สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  มีการจัดตู้ เสื้อผ้า 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

    ๗.๓ ห้องน้ำ – ห้องส้วม ๑. สะอาด 
๒. วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความ
สะดวกอยู่ในสภาพ ดี 
๓. อื่น ๆ  

- ดูสถานที ่ - คำสั่ง ทบ.ที่ ๖๕/๒๕๔๒ ลง ๓ 
ก.พ.๔๒ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ตทหารกองประจำการ           
ข้อ  ๒.๔.๑ ,๒.๔.๓ 
 
 
-  คำสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑ 
ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง ชี้แจง
การปฏิบัติการสุขาภิบาลใน
ที่ตั้งปกต ิข้อ ญ.,ฎ  
 
 
 
 
 

- ๒.๔.๑ ปรับปรุงแบบอาคารที่เกี่ยวข้องกับทหารกองประจำการ ได้แก่
โรงทหาร ห้องน้ำ, ห้องส้วม, โรงเลี้ยง และโรงครัว ให้สะดวกสบาย 
และถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น 
- ๒.๔.๓ อาคาร ห้องน้ำ-ส้วมทหาร ต้องสะอาด มีการระบายน้ำที่ดี 
และปราศจากกลิ่นเหม็น 
 
- ผู้บังคับหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการสุขาภิบาลภายในหน่วย 
และผู้บังคับบัญชาทหารทุกชั้นจะต้องเอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตรา 
และกวดขันทหารในการรักษาความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ถ่าย
ปัสสาวะของทหาร ต้องสะอาด และปราศจากกลิ่นเหม็น  ตลอดจน 
จัดให้มีเวรทำความสะอาดทุกวัน 
- ญ. ส้วม  
     ๑) สว้มต้องเป็นแบบชักโครก 
      ๒) จัดให้มีเวรทำความสะอาดทุกวัน 
      ๓) ต้องมีน้ำและภาชนะสำหรับตักเพ่ือราดส้วม 



 ๓๐ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
- คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๔๙/๒๕๖๑       
ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง วิธีการ
ต ร ว จ แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร
ปฏิบัติการสุขาภิบาล ข้อ ๒.๙ 

      ๔) ควบคุมและกวดขันให้ทหารรักษาความสะอาดส้วม โดยตักน้ำ
ราดส้วมและล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังการขับถ่าย 
ฎ. ที่ถ่ายปัสสาวะ 
     ๑) จัดให้มีเวรทำความสะอาดทุกวัน 
     ๒) ห้ามท้ิงเศษขยะ หรือก้นบุหรี่ลงในโถปัสสาวะ 
     ๓) ที่ปัสสาวะต้องมีระบบดับกลิ่น และเป็นแบบใช้นำชำระลงสู่
ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 
 
- ข้อ ๒.๙ ห้องน้ำ ห้องส้วม และที่ถ่ายปัสสาวะ 
    - จัดให้มีเวรทำความสะอาดทุกวัน 
    - มีจำนวนเพียงพอต่อยอดกำลังพล สะอาดและไม่มีกลิ่น 
    - มีน้ำเพียงพอและมีภาชนะที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับตักน้ำเพ่ือราดส้วม 
    - มีการกวดขันการรักษาความสะอาด 
    -  พ้ืนแห้ง สะอาด ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ไม่มีก้นบุหรี่ 

      ๗.๔ การกำจัดปลวก ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการกำจัดปลวก 
๒. มีรายงานผลการตรวจและ
กำจัดปลวกทุกรอบสัปดาห์ 
๓. มีรายงานผลการตรวจและ
กำจัดปลวกทุกรอบ ๑ เดือน 
๔. มีปลวกบริเวณอาคาร 
๕. อื่น ๆ     

- ดูเอกสาร - คำสั่ง ทบ.ที ่๖๒๗/๒๕๒๖ 
เรื่อง การดำเนินการป้องกัน 
และกำจัดปลวกหรือศัตรู
ทำลายเนื้อไม้อ่ืน ๆ  
ลง ๖ ต.ค.๒๖ ข้อ ๒ 

- ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับหน่วยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรวจตรา
อาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในหน่วยเป็นประจำทุกสัปดาห์  
หากตรวจพบปลวกหรือศัตรูทำลายเนื้อไม้อ่ืนๆ ก็ให้กำจัดเสียแต่เนิ่น ๆ 
เพ่ือมิให้ลุกลามต่อไปแล้วรายงานผลการตรวจและการกำจัดปลวกหรือ
ศัตรูทำลายเนื้อไม้อ่ืนๆ ให้ผู้บังคับหน่วยทราบเป็นหลักฐานทุกรอบ       
๑  เดือน หากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวละเลย  ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณา       
ลงทัณฑ์ตามท่ีเห็นสมควร 
- ข้อ ๓ หากปรากฏผลการตรวจของกรมจเรทหารบก หรือหน่วยตรวจเยี่ยม
ว่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง  หรือทรัพย์สินของหน่วยปราศจากการเอาใจใส่
ดูแลรักษา ทำให้ถูกปลวกหรือศัตรูทำลายเนื้อไม้อ่ืน ๆ ทำลายเสียหาย 
หรือปรากฏในภายหลังว่าหน่วยยังคงของบประมาณในการกำจัดปลวก
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หรือศัตรูทำลายเนื้อไม้มาเป็นจำนวนมากแล้ว  ทบ.จะถือว่าเป็นความ
บกพร่องของผู้บังคับหน่วยนั้น ๆ 

๘.  การรักษาความปลอดภัย     
     ๘.๑ การรักษาความปลอดภัย
บุคคล 

    

        ๘.๑.๑ การแต่งตั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความ
ปลอดภัย 
  - นายทหารควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัย 
  - นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
  - นายทหารรักษาความปลอดภัย 
  - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

๑. มีการแต่งตั้ง 
๒. การแต่งตั้ง ถูกต้อง 
เรียบร้อย 

- ดูคำสั่ง - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย     
การรักษาความปลอดภัย
ของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๓             
ลง ๑๕ ก.ย.๖๓ ข้อ ๕.๑๒, 
๕.๑๓ ,๕.๑๔ และข้อ๕.๑๕ 
 

- ข้อ ๕.๑๒ นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย ใช้คำย่อว่า 
“น.คปภ.นามหน่วยขึ้นตรง ทบ.” หมายถึง นายทหารที่ได้รับการแต่งตั้ง
และมอบหมายจาก ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ทบ.ตามข้อ ๕.๒ เพ่ือทำหน้าที่
ดำเนินการ ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยภายในหน่วยขึ้นตรง ทบ. และขึ้นตรงต่อผู้บังคับหน่วยขึ้น
ตรง ทบ.ตามข้อ ๕.๒ นั้น ๆ ทั้งนี้จะแต่งตั้งให้มีผู้ช่วยนายทหารควบคุม
การรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ โดยใช้คำย่อว่า “ผช.น.คปภ.นาม
หน่วยขึ้นตรง ทบ.” 
          ให้หน่วยขึ้นตรง ทบ.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร
ภายในหน่วยที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทาง
ราชการชั้น “ลับที่สุด” เป็นนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย
ภายในหน่วยขึ้นตรง ทบ.ของตน 
- ข้อ ๕.๑๓ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หมายถึง นายทหารที่ได้รับ
การแต่งตั้งและมอบหมายจาก ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทบ.ตามข้อ ๕.๒ เพ่ือ
ทำหน้าที่ควบคุม รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
ของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และขึ้นตรงต่อ ผบ.หน่วยทหารนั้น ทั้งนี้ จะแต่งตั้ง
ให้มีผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับด้วยก็ได้ 
       ให้หน่วยทหาร ส่งรายชื่อและลายมือชื่อนายทหารสัญญาบัตร
ภายในหน่วยที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทาง
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ราชการชั้น “ลับที่สุด” ถึง ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทบ.ของตน เพื่อจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งเป็นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วย พร้อมทั้งส่งลายมือ
ชื่อให้แก่หน่วยทหาร และส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
       นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยทหาร มีหน้าที่เป็นผู้ช่วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยขึ้นตรง ทบ.ที่หน่วยตนสังกัด    
- ข้อ ๕.๑๔ นายทหารรักษาความปลอดภัย และใช้คำย่อว่า“น.รปภ.นาม
หน่วย” หมายถึง นายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก      
ผบ.หน่วยไม่ต่ำกว่าระดับกองพัน หรือเทียบเท่า เพ่ือทำหน้าที่ดำเนินการ 
ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของหน่วยทหารที่มีฐานะต่ำกว่าหน่วยขึ้นตรง ทบ. โดยให้ขึ้น
ตรงต่อนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหน่วยขึ้นตรง ทบ.
ของตน ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้มีผู้ช่วยนายทหารรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ 
โดยใช้คำย่อว่า “ผช.น.รปภ.นามหน่วย” ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ผบ.หน่วย ที่มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้ง ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งนายทหารรักษา
ความปลอดภัย และ/หรือผู้ช่วยนายทหารรักษาความปลอดภัยใหม่ 
         ให้หน่วยทหาร ที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายทหารรักษาความปลอดภัย 
และ/หรือผู้ช่วยนายทหารรักษาความปลอดภัยของหน่วยทหาร ส่งสำเนา
คำสั่งดังกล่าว ถึงนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหน่วย
ขึ้นตรง ทบ.ที่ตนสังกัด เพ่ือเป็นหลักฐานและดำเนินการเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยของหน่วยขึ้นตรง ทบ.นั้น 
- ข้อ ๕.๑๕ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมายความถึง บรรดา
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของหน่วย
ทหาร 
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         ๘.๑.๒ การดำเนินการรักษา
ความปลอดภัยบุคคล 
  

๑. มีการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณ์บุคคล (รปภ.๑) 
๒. มีการรับรองความไว้วางใจ
บุคคลเข้าถึงชั้นความลับ     
(รปภ.๔) 
๓. จัดทำทะเบียนคุมความ
ไว้วางใจของบุคคลที่เข้าถึงชั้น
ความลับ (รปภ.๕) 
๔. จัดทำบันทึกรับรองการ
รักษาความลับเมื่อเข้ารับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ หรือ
ตำแหน่งหน้าที่ (รปภ.๖) 
๕. จัดทำบันทึกรับรองการ
รักษาความลับเมื่อพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ หรอื
ตำแหน่งหน้าที่ (รปภ.๗) 

-ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย     
การรักษาความปลอดภัย
ของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๓       
ลง ๑๕ ก.ย.๖๓ ข้อ ๑๓, 
๑๔ , ๑๖ , ๑๗ , ๑๘ และ
ข้อ ๑๙ 

- ข้อ ๑๓ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เป็นมาตรการที่
กำหนดขึ้นสำหรับใช้ปฏิบัติกับผู้ที่อยู่ระหว่างว่าจ้าง บรรจุ หรือแต่งตั้ง
กำลังพล หรือกำลังพล หรือผู้ที่จะได้รับความไว้วางใจให้ เข้าถึงสิ่งที่เป็น
ความลับของทางราชการ หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่
สำคัญ หรือทรัพย์สินที่มีค่าของ ทบ. เพ่ือเลือกเฟ้นและตรวจสอบให้ได้ผู้
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นที่เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่เป็นภัย และไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์ของ ทบ. 
 - ข้อ ๑๔ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ให้ปฏิบัติดังนี้ 
        ๑๔.๑ ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 
        ๑๔.๒ รับรองความไว้วางใจบุคคล เพ่ือให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับ
ของทางราชการ 
 - ข้อ ๑๖ ให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ทบ.ตามข้อ ๕.๒ ทำการตรวจสอบ
ประวัติและพฤติการณ์บุคคลโดยละเอียด สำหรับกำลังพลหรือบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 
         ๑๖.๑ กำลังพล หรือบุคคลี่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทาง
ราชการชั้น “ลับมาก” หรือ “ลับที่สุด” หรือการรหัส 
  - ข้อ ๑๗ กรรมวิธีในการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 
         ๑๗.๑ ให้ผู้ถูกตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล กรอก
รายละเอียดในแบบ “ประวัติบุคคล”(รปภ.๑) “บันทึกประวัติบุคคล
เพ่ิมเติม” และ “ประวัติย่อบุคคล”ให้ครบถ้วน ภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือนายทหารรักษา
ความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  - ข้อ ๑๘ กำลังพล หรือบุคคลใดจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับในชั้น
ความลับใด หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 
จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และได้รับ



 ๓๔ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

มอบหมายความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับ
ของทางราชการ 
       ๑๘.๑ เมื่อต้องส่งกำลังพลไปประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นความลับ “ลับมาก” 
หรือ “ลับที่สุด” นอกหน่วยต้นสังกัด ให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ทบ.ตาม
ข้อ ๕.๒ มีหนังสือหรือ “ใบรับรองความไว้วางใจ” (รปภ.๔ ) ไว้เป็น
หลักฐาน 
       ๑๘.๒ เมื่อมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร แต่งตั้งกำลังพลให้ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เก่ียวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ ให้นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับบันทึกชื่อกำลังพลดังกล่าวลงใน “ทะเบียนความไว้วางใจ” 
(รปภ.๕) 
      ๑๘.๕ ให้กำลังพลที่ได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ หรือให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจที่สำคัญ ลงชื่อใน “บันทึกรับรองการรักษาความลับ
เมื่อเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือตำแหน่งหน้าที่” (รปภ.๖) ไว้
เป็นหลักฐาน 
 - ข้อ ๑๙ ก่อนที่กำลังพลจะพ้นจากภารกิจ หรือตำแหน่งหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ หรือหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจที่สำคัญ หรือโอนหรือปรับย้ายไปรับราชการส่วนราชการอื่น หรือ
ออกจากราชการ ให้ดำเนินการดังนี้ 
         ๑๙.๑ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ คัดชื่อกำลังพลนั้น 
ออกจากทะเบียนความไว้วางใน 
         ๑๙.๒ ให้กำลังพลนั้น ส่งคืนข้อมูลข่าวสารกับหลักฐานต่าง ๆ 
ให้กับผู้บังคับหน่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือนายทหารควบคุมการ
รักษาความปลอดภัย หรือนายทหารรักษาความปลอดภัย แล้วแต่กรณี 



 ๓๕ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

        ๑๙.๔ ให้กำลังพลนั้น ลงชื่อใน “บันทึกรับรองการรักษาความลับ
เมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือตำแหน่งหน้าที่” (รปภ.๗) ไว้
เป็นหลักฐาน 

    ๘.๒ การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 

 -    

         ๘.๒.๑ การกำหนดชั้น
ความลับ 

๑. กำหนดชั้นความลับ ถูกต้อง 
๒. บันทกึเหตุผลการกำหนด
ชั้นความลับ ถูกต้อง เรียบร้อย 

-ดูเอกสาร ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย 
การรักษาความปลอดภัย
ของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๓  
ลง ๑๕ ก.ย.๖๓ ข้อ ๒๓, 
๒๔,๒๕,๒๖ และข้อ ๒๗ 

- ข้อ ๒๓ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ทบ.ตามข้อ ๕.๒ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง  
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับได้ทุกชั้นความลับ 
และให้ผู้บั งคับหน่วยทหารมีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบการกำหนด 
ชั้นความลับได้ ดังนี้ 
         ๒๓.๑ ผู้บังคับหน่วยระดับ ผบ.พล.หรือ ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกำหนด 
ชั้นความลับ ตั้งแต่ชั้น “ลับที่สุด” ลงมา 
         ๒๓.๒ ผู้บังคับหน่วยระดับ ผบ.กรม หรือ ผอ.กอง หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง  
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกำหนดชั้นความลับ ตั้งแต่ชั้น “ลับมาก” ลงมา 
         ๒๓.๓ ผู้บั งคับหน่วยระดับ ผบ.ร้อย หรือ หน.แผนก หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็น
เจ้าของเรื่อง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกำหนดชั้นความลับ ชั้น “ลับ” 
 - ข้อ ๒๔ ให้ผู้กำหนดชั้นความลับ หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายของหน่วยเจ้าของเรื่อง บันทึกเหตุผลประกอบการกำหนดชั้น
ความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่า เป็นข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด 
และเพราะเหตุผลใด ลงใน “บันทึกของผู้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
ในการกำหนดชั้นความลับ” แนบเก็บไว้กับคู่ฉบับของข้อมูลข่าวสารลับ
นั้น และแจ้งให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยตน บันทึกใน



 ๓๖ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ช่องการดำเนินการท้ายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับด้วย 
 - ข้อ ๒๕ การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณา
ถึงองค์ประกอบอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
            ๒๕.๑ ความสำคัญของเนื้อหา 
            ๒๕.๒ แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 
            ๒๕.๓ วิธีการนำไปใช้ประโยชน์ 
            ๒๕.๔ จำนวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
            ๒๕.๕ ผลกระทบหากมีการเปิดเผย 
            ๒๕.๖ หน่วยที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ 
 - ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจ
กำหนดชั้นความลับเป็นการชั่วคราวได้ และให้รีบเสนอต่อผู้มีอำนาจ
กำหนดชั้นความลับเพ่ือสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดชั้นความลับต่อไป
ทันท ี
 - ข้อ ๒๗ การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับ
หลายชั้นอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้กำหนดชั้นความลับเท่ากับชั้นความลับ
สูงสุดที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น 

       ๘.๒.๒ การทะเบียนเอกสารลับ ๑. มีการจัดทำทะเบียนรับ 
(ทขล.๑) ถูกต้อง ครบถ้วน 
๒. มีการจัดทำทะเบียนส่ง 
(ทขล.๒) ถูกต้อง ครบถ้วน 
๓. มีการจัดทำทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
  

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย       
การรักษาความปลอดภัย   
ของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๓         
ลง ๑๕ ก.ย.๖๓ ข้อ ๓๒ 
 
 

- ข้อ ๓๒ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ต้องจัดให้มีทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ ประกอบด้วย “ทะเบียนรับ” “ทะเบียนส่ง” และ “ทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ” แยกต่างหากจากทะเบียนงานสารบรรณ
ตามปกติของหน่วย  ทั้งนี้ ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ให้กำหนดชั้น
ความลับตาม 
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่ทำการบันทึกนั้น 
     ๓๒.๑ ทะเบียนรับ (ทขล.๑) ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูล
ข่าวสารลับที่หน่วยได้รับไว้ 
      ๓๒.๒ ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูล



 ๓๗ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ข่าวสารลับที่ส่งออกนอกหน่วย 
 
      ๓๒.๓ ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) ใช้สำหรับบันทึก
ทางทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยจัดทำขึ้นใช้งาน หรือได้
ส่งออก หรือได้รับมา รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารลับนั้น ในช่องการดำเนินการ  

       ๘.๒.๓ การตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารลับ  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครบถ้วน ถูกต้อง 
๒. ทำการตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารลับครบถ้วน ถูกต้อง 
ตามห้วงเวลาที่กำหนด 
๓. รายงานผลการตรวจสอบ
ครบถ้วนถูกต้อง ตามห้วงเวลา
  
 

- ดูเอกสาร  - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย      
การรักษาความปลอดภัย    
ของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๓        
ลง ๑๕ ก.ย.๖๓ ข้อ ๓๓ 

 - ข้ อ  ๓ ๓  ให้ ผู้ บั งคั บหน่ วยขึ้ น ต รง ทบ .ตามข้ อ  ๕ .๒  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการปฏิบัติ  และการมีอยู่ ของข้อมูลข่ าวสารลับ 
ประกอบด้วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยขึ้นตรง ทบ.เป็น
ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผ่านการรับรองความไว้วางใจให้
เข้าถึงชั้นความลับไม่ต่ำกว่าข้อมูลข่าวสารลับที่ตรวจสอบอีก ไม่น้อยกว่า 
๒ นาย เป็นกรรมการ ทำการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติและ
การมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ อย่าง
น้อยทุก ๖ เดือน (ห้วง มกราคม -  มิถุนายน และ กรกฎาคม - 
ธันวาคม) และนำเสนอ “รายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ”  
ให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ทบ.ตามข้อ ๕.๒ นั้น ทราบและสั่งการต่อไป 

       ๘.๒.๔ การปฏิบัติในกรณี
ฉุกเฉิน  

๑. จัดทำแผนปฏิบัติต่อข้อมูล
ข่าวสารลับในเวลาฉุกเฉิน 
 
๒. การดำเนินการเมื่อมีการ
ละเมิดการรักษาความลับของ
ข้อมูลข่าวสารลับ 

- ดูเอกสาร  - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย      
การรักษาความปลอดภัย    
ของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๓        
ลง ๑๕ ก.ย.๖๓ ข้อ ๔๘ ,๔๙ 
และข้อ ๕๐ 

 - ข้อ ๔๘ ให้หน่วยทหารจัดทำแผนการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ 
ใน เวลาฉุ ก เฉิ น  เช่ น  ภั ยที่ เกิ ด จากธรรมชาติ  จล าจล  อัคคี ภั ย 
ประกอบด้วย แผนการเคลื่อนย้าย แผนการพิทักษ์รักษา แผนการทำลาย
ข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือนำมาปฏิบัติเป็นลำดับชั้นตามความรุนแรงของ
สถานการณ์ 
 - ข้อ ๔๙ ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับในเวลา
ฉุกเฉิน ให้จัดลำดับความเร่งด่วน โดยดำเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับชั้น 
“ลับที่สุด” “ลับมาก” และ “ลับ” ตามลำดับ และซักซ้อมทำความเข้าใจ



 ๓๘ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ 
 - ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับของ ทบ.สูญหาย หรือสงสัยว่า
บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ได้รู้หรืออาจรู้ถึง
ข้อมูลข่าวสารลับ หรือเมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดการรักษาความลับของ
ข้อมูลข่าวสารของ ทบ. ให้ผู้ทราบเรื่องหรือข้อเท็จจริง รายงานการสูญ
หายให้ผู้บังคับหน่วยที่ตนสังกัดทราบโดยทันที และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับชั้น 
เช่น ยกเลิกการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในข้อมูลข่าวลับนั้น และให้ผู้
บังคับหน่วยขึ้นตรง ทบ.ตามข้อ ๕.๒ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ออกคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนการละเมิดข้อมูลข่าวสารลับ โดยต้องไม่เป็น
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในข้อ ๓๓ (การตรวจสอบ) 

     ๘.๓  การรักษาความปลอดภัย
สถานที่  
         ๘.๓.๑ การจัดทำแผน/
มาตรการรักษาความปลอดภัย 

 
 
๑. มีแผนการรักษาความ
ปลอดภัย 
๒. แผนถูกต้องครบถ้วน 
๓. มีการสำรวจการรักษาความ
ปลอดภัยสถานท 

 
 

- ดูเอกสาร 

 
 
-หนังสือ ขว.ทบ.ที ่ 

กห ๐๔๐๒/๒๑๓๒  
ลง ๑๒ เม.ย.๔๕ เรื่อง
แนวทางและการวางแผน
รักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที ่ ข้อ ๔ 

 
 
 

 
 

 
 
- ข้อ ๔ ข้อเสนอ เห็นควรให้มีการดำเนินการดังนี้ 
          ๔.๑ นขต.ทบ. และส่วนราชการ ทบ. ที่มีท่ีตั้งอิสระ 
                ๔ .๑ .๑ ศึกษาแนวทางการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ต่อหน่วย 
                ๔.๑.๒ วางระเบียบ, แผน หรือออกคำสั่งด้านการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  โดยยึดถือแนวทางตามตัวอย่างที่       
ขว.ทบ .เสนอ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และเพ่ิมเติมรายละเอียดให้
เหมาะสมต่อหน่วยและสภาพแวดล้อม 
 
 



 ๓๙ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

- หนังสือ ขว.ทบ.          
ที่ กห ๐๔๐๒/๖๐๐๗             
ลง ๕ พ.ย.๔๕ เรื่องแบบ
สำรวจการรักษาความ
ปลอดภัย ข้อ ๓  
 
 
 

 
- ร ะ เบี ย บ ท บ . ว่ า ด้ ว ย        
การรักษาความปลอดภัย
ข อ ง  ท บ . พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๓       
ลง ๑๕ ก.ย.๖๓ ข้อ ๕๒ , 
๕๓ และข้อ ๕๔ 
 

- ข้อ ๓ จากการที่ลักษณะของงานด้านการรักษาความปลอดภัยเป็น
งานที่เกี่ยวข้อง ต่อกำลังพลในส่วนราชการทุกนาย บางเรื่องมีลักษณะ
เป็นนามธรรม บางเรื่องไม่สามารถชี้ชัดขั้นตอนให้เหมือนงานบางประเภท
เช่นงานการพัสดุหรือการงบประมาณ ขว.ทบ.จึงได้พิจารณาจัดทำแบบ
สำรวจด้านการรักษาความปลอดภัย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทบทวนการดำเนินการ เพ่ือให้นายทหารควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยของหน่วย  ผู้บังคับบัญชาของหน่วย  รวมทั้ง
ผู้ตรวจ/สำรวจจากหน่วยที่ เกี่ยวข้อง ได้มีแนวทางเดียวกันในการ
ตรวจสอบ และเหมาะสมกับมาตรการเชิงรับต่อภัยคุกคามในปัจจุบัน 
- ข้อ ๕๒ ให้ผู้บังคับหน่วยทหาร กำหนดมาตรการเพ่ือพิทักษ์ รักษา  
ให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ กำลังพล บุคคล สิ่งที่เป็นความลับ 
ของทางราชการ สถานที่ หรือทรัพย์สินของหน่วยทหาร เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่กระทำการใด ๆ อันจะทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยของตน 
 - ข้อ ๕๓ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  อย่างน้อยให้
ดำเนินการ ดังนี้ 
          ๕๓.๑ จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหน่วยทหาร 
          ๕๓.๒ กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหน่วยทหาร 
           ๕๓.๓ ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และรายงานการละเมิด
มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหน่วยทหาร 
 - ข้อ ๕๔ แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหน่วยทหาร 
           ๕๔.๑ ให้หน่วยทหารจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยของหน่วย
ตน โดยพิจารณาจากหน้าที่ และภาจกิจของหน่วย สถานการณ์  
สภาพแวดล้อม อุดมการณ์หรือทัศนคติของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ และ
พฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยจากฝ่ายตรงข้าม ข่าวสาร สิ่งบอกเหตุ การเตือนภัย 



 ๔๐ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือที่อาจขอรับจากส่วนราชการอื่น จำนวน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่   
การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง เครื่องกีดขวาง งบประมาณ และการติดต่อสื่อสาร 
           กรณีมีหน่วยทหารหลายสังกัดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ให้ผู้บังคับ
หน่วยทหารที่มีตำแหน่งสูงสุดในพ้ืนที่ เดียวกันนั้น เป็นผู้จัดทำหรือ
มอบหมายให้จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหน่วยทหารเป็น
ส่วนรวมก็ได้ 
          ๕๔.๒ ทำการสำรวจหรือตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย 
แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

        ๘.๓.๒ ซักซ้อมการปฏิบัติตาม
แผนรักษาความปลอดภัยตามที่
กำหนด 

 มีการซักซ้อมแผน ปรับปรุง
แผนให้ทันสมัย  

- ดูเอกสาร - ระเบี ยบ  ทบ .ว่ าด้ วยการ
รักษาความปลอดภัยของ ทบ. 
พ.ศ.๒๕๖๓ ลง ๑๕ ก.ย.๖๓ 
ข้อ ๕๔.๓ ,๕๕.๓ , ๕๕ .๔ , 
๕๕.๕ ,๕๕.๗ และข้อ ๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อ ๕๔.๓ จัดให้มีการทบทวน และซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ของหน่วยทหาร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ข้อ ๕๕.๓ มาตรการตรวจการณ์และการลาดตระเวน 
               ๕๓ .๑  จั ด ระบบ ให้ แสงสว่ า ง เพ่ื อป้ องกัน และเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการตรวจการณ์พ้ืนที่ โดยคำนึงถึงความสำคัญของพ้ืนที่ 
และความคุ้มค่า 
               ๕๓ .๒  จัด ให้ มี ระบบ เฝ้ าตรวจ เจ้ าหน้ าที่ ส ายตรวจ  
ตามความจำเป็นและขีดความสามารถของหน่วย 
  ข้อ ๕๕.๔ มาตรการแจ้งเตือนและรายงาน 
               ๕๕.๔.๑ จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย สำหรับตรวจ  
และ/หรือเตือนให้ทราบเมื่อมีการเข้าใกล้ หรือมีการล่วงล้ำเข้ามาในพ้ืนที่
หวงห้าม หรือเมื่อเกิดอัคคีภัย 
               ๕๕ .๔ .๒  กำหนดหลัก เกณ ฑ์ และวิธีการรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ พร้อมทั้ง
จัดทำแผนการประสานงาน หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียง
หรือส่วนราชการอ่ืน ๆ 



 ๔๑ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วิทยุราชการทหาร กบ.ทบ. 
ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๔๙๕       
ลง ๑๘ ก.พ.๖๓ 
 

 
     ข้อ ๕๕.๕ มาตรการตอบโต้ 
              ๕๕.๕.๑ จัดให้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในการปฏิบัติภารกิจของหน่ วย พร้อมทั้ งจัดให้มี การฝึก อบรม  
และซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามความจำเป็น 
              ๕๕.๕.๖ การจัดกองรักษาการณ์ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหาร
ว่าด้วยการรักษาการณ์ ทั้งนี้ อาจจัดให้มีชุดเผชิญเหตุด้วยก็ได้ 
     ข้อ ๕๕.๗ การป้องกันอัคคีภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับ 
การป้องกันอัคคีภัย และระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการป้องกัน อัคคีภัย  
และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
     ข้อ ๕๖ ให้ ขว.ทบ. และ จบ. ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินผล 
รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
แก่หน่วยทหาร 
 
- ข้อ ๒.๒ ให้ทุกหน่วยจัดทำแผนเผชิญเหตุ และบัญชีการติดต่อสื่อสาร
กับ ผบ.หน่วย หรือผู้บังคับบัญชาที่สะดวก/รวดเร็วที่สุด ในกรณีเกิดเหตุ
ด่วน/เหตุร้าย รวมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างจริงจัง/
สม่ำเสมอ เพ่ือให้กำลั งพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้ าที่ เวรยาม/กอง
รักษาการณ์ เข้าใจขั้นตอนและสามารถปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้
อย่างเป็นอัตโนมัติ 

๙.  การเลี้ยงดูทหาร      
     ๙.๑ การเลี้ยงดูทหาร 
ดำเนินการอย่างโปร่งใส  
           ๙.๑.๑ แต่งตั้งหน่วย
ประกอบเลี้ยงและเจ้าหน้าที่ 

 
 
๑. การอนุมัติให้เป็นหน่วย
ประกอบเลี้ยง 

 
 

- ดูเอกสาร 
- ดูคำสั่ง

 
 

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย      
การเลี้ยงดูทหารพ.ศ.๒๕๔๙  

 
 
- ข้อ ๑๐ หน่วยประกอบเลี้ยง หมายถึงหน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป หน่วยระดับกองร้อย หรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานโดยอิสระ หรือหน่วยระดับ



 ๔๒ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

๒. การอนุมัติให้เป็นผู้บังคับ
หน่วยประกอบเลี้ยง 
๓. การอนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
จัดหา 
๔. การอนุมัติแต่งแต่ง
เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง 
๕. การอนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
การเงิน 
๖. อื่น ๆ 

แต่งตั้ง ลง๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๑๐,๑๑, 
๑๔,๑๕ และข้อ ๑๖ 
 

กองร้อยหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยตั้งแต่ระดับ กรมขึ้นไป  
ที่มีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดูทหาร 
และได้รับการอนุมัติให้ทำการเลี้ยงดูทหารจากหน่วยบังคับบัญชา ที่เป็น
หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก 
- ข้อ ๑๑ ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของหน่วยประกอบเลี้ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับ บัญชาระดับ
ผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
- ข้อ ๑๔ เจ้าหน้าที่จัดหา หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงให้มีหน้าที่ดำเนินการจัดหา ข้าวสาร 
เชื้อเพลิง และอาหาร สนับสนุนการเลี้ยงดู 
- ข้อ ๑๕ เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ผู้บังคับ
หน่วยประกอบเลี้ยงมอบหมายให้ทำหน้าที่ประกอบอาหาร และ
จัดการเลี้ยงดูทหารในหน่วยประกอบเลี้ยง 
- ข้อ ๑๖ เจ้าหน้าที่การเงิน หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
จากผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงให้มีหน้าที่ดำเนินการทั้ งปวง
เกี่ยวกับการเงิน ในการเลี้ยงดูทหาร 

        ๙.๑.๒ การเสนอความ
ต้องการ 

๑. การเสนอ/คำนวณความ
ต้องการข้าวสารและเชื้อเพลิง 
ตามแบบ ก 
ถูกต้อง,ทันเวลา  
๒. การเสนอ/คำนวณความ
ต้องการอาหารสด ตามแบบ ข 
ถูกต้องทันเวลา 
๓. การคำนวณความต้องการ
รับการเลี้ยงดูตามวงรอบ แบบ 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย      
การเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙                    
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙  ข้อ ๒๑, 
๒๑.๑ ,๒๑.๒,๒๑.๓ , ๒๒, 
๒๒.๒, ๒๒.๑,๒๒.๒ และ 
๒๒.๓ 

- ข้อ ๒๑ หน่วยรับการเลี้ยงดูเสนอความต้องการเลี้ยงดูไปยังเจ้าหน้าที่
ประกอบเลี้ยง (ผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดกำลังพลที่รับการเลี้ยงดู  
ของหน่วยประกอบเลี้ยง) ดังนี้ 
       ๒๑.๑ เสนอความต้องการข้าวสาร และเชื้อเพลิง โดยประมาณ
การเป็นจำนวนที่รับการเลี้ยงดู ในรอบ ๑ เดือน ตามแบบ  ก 
        ๒๑.๒ เสนอความต้องการ โดยประมาณการเป็นจำนวนทหาร 
ทีร่ับการเลี้ยงดูในทุกห้วงวันที่  ๑ – ๑๐ , ๑๑ – ๒๐ , ๒๑ – ๓๐ หรือ 
๓๑ ของเดือน ตามแบบ  ข 
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ค และ ง ถูกต้อง       ๒๑ .๓  ให้ เสนอความต้องการ ตามข้อ ๒๑ .๑  และ ๒๑ .๒  
ถึงเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงล่วงหน้าก่อนถึงวันที่รับการเลี้ยงดูวันแรก 
อย่างน้อย ๕ วันทำการ  

- ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง รวบรวมความต้องการตาม ข้อ ๒๑ 
แล้ว คำนวณความต้องการปริมาณอาหาร และเชื้อเพลิง จากเกณฑ์
ความสิ้นเปลือง/วัน/คน โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและถูกหลัก
อนามัย มีปริมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจ 
ของทหาร เสนอให้เจ้าหน้าที่จัดหาดำเนินกรรมวิธีจัดหาต่อไป ดังนี้ 
        ๒๒.๑ ข้าวสาร เสนอให้จัดหาในปริมาณความต้องการในรอบ          
๑ เดือน โดยคำนวณจากเกณฑ์ความสิ้นเปลือง เฉลี่ย/วัน/คน หักด้วย
จำนวนข้าวสารเหลือจากเดือนที่แล้ว ตามแบบ ค 
        ๒๒.๒ เชื้อเพลิง เสนอให้จัดหาในปริมาณการใช้ในรอบ  ๑ เดือน 
โดยคำนวณจากเกณฑ์ความสิ้นเปลือง เฉลี่ย/วัน/คน  ประกอบกับสถิติ   
การใช้เฉลี่ยต่อเดือน หักด้วยจำนวนเชื้อเพลิงคงเหลือจากเดือนที่แล้ว 
ตามแบบ ค 

       ๒๒.๓ อาหารสด เสนอให้จัดหา โดยระบุรายการอาหาร 
ที่เหมาะสมกับฤดูกาล และท้องถิ่นในห้วงนั้น ในรอบ ๑๐ วัน หรือ 
๑๑ วัน แล้วแต่กรณี ตามแบบ ง 

        ๙.๑.๓ การจัดหา ๑. จัดหาข้าวสาร เชื้อเพลิง    
ถูกต้อง,เหมาะสม 
๒. จัดหารอาหาร ถูกต้อง
เหมาะสม 
๓. หลักฐานการจัดทำใบสั่งซื้อ 
แบบ จ ถูกต้อง 
๔. ผลการดำเนินการจัดหา

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย     
การเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙                    
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙  ข้อ ๒๓.๑, 
๒๓.๒ และ ๒๓.๓ 

- ข้อ  ๒๓ เจ้ าหน้ าที่ จั ดหา ดำเนินการจัดหาข้าวสาร เชื้ อ เพลิ ง  
และอาหารสด ตามที่เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงเสนอความต้องการตาม  
ข้อ ๒๑ ดังนี้ 
      ๒๓ .๑ ข้าวสาร จัดหาโดยออกใบสั่ งซื้ อตามจำนวนที่ เสนอ 
ความต้องการภายในวงเงินที่ คำนวณ ได้จากจำนวนทหารที่ รับ 
การเลี้ยงดูในข้อ ๒๑.๑ ตามแบบ จ 
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ข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหาร 
ถูกต้อง เหมาะสม  
๕. ขออนุมัติเบิกเงินในการ
จัดหาถูกต้อง 
๖. การจัดทำหลักฐานการเบิก
เงินในการจัดหาข้าวสาร 
เชื้อเพลิง และอาหาร ถูกต้อง 

      ๒๓.๒ เชื้อเพลิง จัดหาโดยออกใบสั่ งซื้อตามจำนวนที่ เสนอ 
ความต้องการภายในวงเงินที่คำนวณได้จากจำนวนทหารที่รับการเลี้ยงดู
ในข้อ ๒๑.๑ ตามแบบ จ 
      ๒๓ .๓  อาหาร จั ดหาโดยออกใบสั่ งซื้ อตามประเภท  ชนิ ด  
และจำนวนของอาหาร ซึ่งพิจารณาจากรายการอาหารตามสูตรอาหารทั่วไป 
ประกอบกับราคาอาหารสดในท้องถิ่น ณ ห้วงเวลานั้น ภายในวงเงิน 
ที่คำนวณได้จากจำนวนทหารที่รับการเลี้ยงดูในข้อ ๒๑.๑ ตามแบบ จ  

- ข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดหา ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินการจัดหา
ข้าวสารเชื้อเพลิงและอาหาร ตามแบบ  ช.  
                ๒๕.๑ ข้าวสารและเชื้อเพลิง ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงิน
หลังจากหน่วยรับการเลี้ยงดูนำส่งเงินค่าประกอบเลี้ยงในแต่ละงวด 
หรือในงวดสุดท้ายของเดือนแล้ว 
                 ๒๕.๒ อาหาร ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินหลังจากหน่วย
รับการเลี้ยงดู นำส่งเงินค่าประกอบเลี้ยงในแต่ละงวดแล้ว 

      ๙.๑.๔  การตรวจรับ ๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
๒. ดำเนินการถูกต้อง 
๓. มีการรายงานผลให้        
ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยงฯ 
ทราบ และทันเวลา 

- ดูคำสั่ง
แต่งตั้ง 
 -ดูเอกสาร 

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย      
การเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙                    
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙  ข้อ ๒๔ 

- ข้อ ๒๔ การตรวจรับ ให้มีคณะกรรมการตรวจรับการจัดหา ข้าวสาร 
เชื้อเพลิง และอาหาร ซึ่งประกอบด้วยนายทหารที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง และผู้แทน
พลทหารกองประจำการที่รับการเลี้ยงดู ทำการตรวจรับพร้อมส่งมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง แล้วรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับ
หน่วยประกอบเลี้ยงทราบในวันทำการถัดไป 

      ๙.๑.๕ ด้านการเงิน ๑. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดำเนินการถูกต้อง 
๒. ใช้ชื่อบัญชีเงินฝาก ถูกต้อง 
๓. ส่งลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเงิน
ของหน่วยประกอบเลี้ยงฯ ไป

- ดูหลักฐาน - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย       
การเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙                   
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙  ข้อ ๒๕ , 
๒๗ และ ๒๘ 

- ข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดหา ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินการจัดหา ข้าวสาร 
เชื้อเพลิง และอาหาร ต่อผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง ตามแบบ ช      
(ผ่านเจ้าหน้าที่การเงิน) ต่อไป ดังนี้ 
            ๒๕.๑ ข้าวสาร และเชื้อเพลิง ตั้ งเรื่องขออนุมัติ เบิกเงิน
หลังจากหน่วยรับการเลี้ยงดูนำส่งเงินค่าประกอบเลี้ยงในแต่ละงวด  
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ยังธนาคารฯ ถูกต้อง 
๔. ผู้ดำเนินการด้านการเงิน
การประกอบเลี้ยง(ฝาก/ถอน) 
ถูกต้อง 
๕. การนำส่งเงินค่าเลี้ยงดู
ให้กับหน่วยประกอบเลี้ยง 
ถูกต้อง เรียบร้อย 
๖. หลักฐานการนำส่งเงินค่า
เลี้ยงดูให้กับหน่วยประกอบ
เลี้ยง ถูกต้อง เรียบร้อย 
๗. จัดทำทะเบียนคุมค่า
ประกอบเลี้ยง 
๘. จัดทำทะเบียนคุมค่า
ประกอบเลี้ยงเหลือ 
๙. สรุปสถานภาพค่าประกอบ
เลี้ยงประจำเดือน 
๑๐. ปิดทะเบียนคุม “เงินค่า
ประกอบเลี้ยง” โอนเข้า
ทะเบียนคุม “ค่าประกอบเลี้ยง
เหลือ” 
๑๑. ยอดเงินในบัญชีค่า
ประกอบเลี้ยงของหน่วย 
ถูกต้อง 
๑๒. การเขียนเช็คสั่งจ่าย 
ถูกต้อง 

หรือในงวดสุดท้ายของเดือนแล้ว 
            ๒๕.๒ อาหาร ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินหลังจากหน่วยรับการ
เลี้ยงดูนำส่งเงินค่าประกอบเลี้ยงในแต่ละงวดแล้ว 
- ข้อ ๒๗ หน่วยทหารที่รับการเลี้ยงดู เบิกเบี้ยเลี้ยงทหารจากหน่วย
การเงิน ในแต่ละงวดการจ่ายเบี้ยเลี้ยง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ทาง
ราชการได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ทหารจะต้องลงนามรับเงินเบี้ยเลี้ยงเต็ม
จำนวน เพ่ือให้เป็นไปตามนัยที่กรมบัญชีกลางได้ชี้แจง ตามที่ได้ระบุไว้
ในข้อ ๕ ของระเบียบนี้ แล้วจึงดำเนินการ ดังนี้.- 
           ๒๗.๑ รวบรวมเงินค่าประกอบเลี้ยงจากทหารที่รับการเลี้ยงดู 
ในแต่ละงวดการจ่ายเบี้ยเลี้ยง ในอัตราค่าประกอบเลี้ยงที่กองทัพบก
กำหนด 
          ๒๗.๒ นำส่งเงินค่าประกอบเลี้ยงที่รวบรวมได้ ให้เจ้าหน้าที่
การเงิน  (ผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดกำลังพลที่ รับการเลี้ยงดู   
ของหน่วยประกอบเลี้ยง ) โดยแยกเป็นค่าข้าวสาร  ค่าเชื้อเพลิง  
และค่าอาหาร ตามที่หน่วยบังคับบัญชาหน่วยประกอบเลี้ยงกำหนดไว้
พร้อมจัดทำหลักฐานใบนำส่งเงินตาม แบบ ฉ ไว้เป็นหลักฐาน 
- ข้อ ๒๘ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การเงิน 
             ๒๘ .๑ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร แยกออกจากบัญชีเงิน
ประเภทอ่ืนๆ ของทางราชการ โดยเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
คู่กับกระแสรายวัน  เมื่อมีการสั่ งจ่ายเงินจากบัญชีกระแสรายวัน  
ขอให้ ธนาคารตั ด โอนจำนวน เงิน จากบัญ ชีออมทรัพย์ คู่ กั นนี้   
และให้บันทึกแยกออกจากชุดบัญชีราชการ ดังนี้.- 
                      ๒๘.๑.๑ ใช้ชื่อบัญชี “ บัญชีค่าประกอบเลี้ยง 
(หน่วยทหาร) ”ทั้งประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน โดยมี
เงื่อนไขในการสั่งจ่ายให้ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง หรือ ผู้ที่ผู้บังคับ
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หน่วยประกอบเลี้ยงมอบหมายอีก ๑ นาย ลงนามในเช็คร่วมกับ
เจ้าหน้าที่การเงิน 
                       ๒๘.๑.๒ รับเงินค่าประกอบเลี้ยงจากหน่วยทหาร 
ที่รับการเลี้ยงดูตามข้อ ๒๗ ให้ฝากเข้าบัญชีค่าประกอบเลี้ยง ประเภท
ออมทรัพย์ ตามข้อ ๒๘.๑.๑ 
                      ๒๘.๑.๓ จัดทำทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง โดยแยก
เป็นค่าประกอบเลี้ยง , ค่าข้าวสาร , ค่าเชื้อเพลิง , ค่าอาหาร และ 
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการฝากเงินธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ตามแบบ ซ. 
                      ๒๘.๑.๔ ให้จดัทำทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงเหลือ         
ตาม แบบ ฌ.  
             ๒๘.๑.๕ ผลรวมของค่าประกอบเลี้ยงตามข้อ ๒๘.๑.๓ และ
ค่าประกอบเลี้ยงเหลือ ตามข้อ ๒๘.๑.๔ ต้องเท่ากับยอดเงินในบัญชีค่า
ประกอบเลี้ยงตามข้อ ๒๘.๑.๒ 
                     ๒๘.๑.๖ ให้สรุปสถานภาพเงินค่าประกอบเลี้ยงเป็น
ประจำทุกเดือน รายงานให้ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงทราบ ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
- ๒๘.๒ เมื่อได้รับเรื่องขออนุมัติ เบิกเงินสำหรับการจัดหาข้าวสาร 
เชื้อเพลิง และอาหาร จากเจ้าหน้าที่จัดหาตามข้อ ๒๕ แล้วให้ดำเนินการ
ขออนุมัติผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง หรือผู้มีอำนาจสั่งจ่าย สั่งจ่ายเงิน
ให้กับคู่สัญญาต่อไป โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
              ๒๘.๒.๑ การจ่ายเงิน 
                          ๒๘.๒.๑.๑ ให้จ่ายเป็นเช็ค การเขียนเช็คสั่งจ่าย
จากบัญชีเงินฝากตามข้อ ๒๘.๑.๑ ให้แก่เจ้าหนี้ ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม
ของเจ้าหนี้ ฯลฯ 
 



 ๔๗ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

                          ๒๘.๒.๑.๒ กรณีการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่า 
๕,๐๐๐ บาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
             ๒๘.๒.๒ หลักฐานการจ่ายเงิน 
                         ๒๘ .๒ .๒ .๑  ค่าข้ าวสาร และเชื้ อ เพลิ ง ต้องมี
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งใบเสร็จรับเงินอาจเป็นใบเสร็จรับเงินของนิติบุคคล 
หรือบุคคลธรรมดา ก็ได้ 
                         ๒๘.๒.๒.๒ ค่าอาหาร ต้องมีใบเสร็จรับเงิน  
เว้น รายการค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะที่ไม่อาจเรียบใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน
ได้  ให้ ผู้ จ่ าย เงินทำ “ใบรับ รองการจ่ าย เงิน” (บก .๑๑๑ ) แทน
ใบเสร็จรับเงินได ้
       ๒๘.๓ ให้หน่วยปิดทะเบียนคุม “เงินค่าประกอบเลี้ยง”  ตามข้อ  
๒๘.๑.๓ โอนเข้าทะเบียนคุม “ค่าประกอบเลี้ยงเหลือ” ตามข้อ ๒๘.๑.๔ 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ณ สิ้นเดือน มีนาคม และสิ้นเดือน กันยายน 

    ๙.๒ การเลี้ยงดูทหาร ทหารได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

    

       ๙.๒.๑  การประกอบเลี้ยง ๑. กำหนดระเบียบปฏิบัติ
ประจำ เพื่อควบคุมการปฏิบัติ 
ณ โรงประกอบเลี้ยง 
๒. มีการจัดทำหลักฐานคุม   
ยอด สป. 
๓. การจัดทำหลักฐานคุมยอด
ข้าวสารเข้า - ออกประจำวัน 
ถูกต้อง เหมาะสม 
๔. ผู้ประกอบอาหารและ
เจ้าหน้าที่โรงเลี้ยงผ่านการ

-ดูเอกสาร 
-ดูสถานที่ 

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย       
การเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙                   
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙  ข้อ ๒๖.๑ 
และ ข้อ ๒๖.๒ 
 
 
 
- คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑        
ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง ชี้แจง
การปฏิบัติการสุขาภิบาลใน

- ข้อ ๒๖ .๑  หน่วยประกอบเลี้ยงกำหนดระเบียบปฏิบัติประจำ  
เพ่ือควบคุมการปฏิบัติ ณ โรงประกอบเลี้ยง เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง การควบคุมมิให้ ข้าวสาร เชื้อเพลิง อาหาร 
ภาชนะ เครื่องใช้ในการเลี้ยงดูสูญหาย เป็นต้น 
-ข้อ ๒๖.๒ เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง ดำเนินการประกอบเลี้ยงให้เป็นไป
ตามหลักโภชนาการ และ เกิดประโยชน์ต่อทหารให้มากที่สุด 
 
 - ข้อ ฌ โรงเลี้ยง และประกอบอาหาร 
     ๑) เจ้าหน้าที่โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร  ต้องผ่านการตรวจ
สุขภาพ  จากแพทย์ทุก ๖ เดือน และรับรองผลว่าไม่เป็นพาหะของโรคติดต่อ



 ๔๘ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ตรวจโรคทุก ๖ เดือน 
๕. ประกอบเลี้ยงถูกหลัก
โภชนาการและเกิดประโยชน์
ต่อทหาร 

ที่ตั้งปกติ ข้อ ฌ โรงเลี้ยงและ
ประกอบอาหาร  
 
 

ทางเดินอาหาร เช่น อุจาระล่วง บิด  ไทฟอยด์ และโรคทางระบบหายใจ 
เช่น วัณโรค ตับอักเสบชนิดเอ  ตรวจผิวหนัง ไม่พบการติดเชื้อรา 
หรือผิวหนังอักเสบ เป็นต้น หากตรวจพบจะต้องสั่งให้หยุดทำงานทันที 
และรีบส่งให้แพทย์ตรวจรักษา   
     ๒) เจ้าหน้าที่ประกอบอาหารทุกคนต้องมีสุขภาพและสุขศาสตร์ 
ส่วนบุคคลที่ดี 

      ๑๐.๒  ด้านอาหารและ
โภชนาการ 

๑.  เหมาะสมกับราคา 
๒.  คุณค่าทางโภชนาการ 
๓.  ความสะอาด 
๔.  น่ารับประทาน 
๕. มื้อเช้า มีกับข้าว ๒ อย่าง 
พร้อมอาหารเสริม  ๑ อย่าง 
๖.  มื้อกลางวัน และม้ือเย็น มี
กับข้าว ๒ อย่าง ของหวานมื้อ
ใดมื้อหนึ่ง 
๗. อาหารพิเศษ มื้อกลางวัน
ทุกวันพุธของสัปดาห์ 
๘.  ใน ๑ สัปดาห์มีอาหาร
ท้องถิ่นหรืออาหารพิเศษ 
จำนวน ๑ มื้อ 
๙.  ปริมาณเพียงพอ 

 - คำสั่ง ทบ.ที่ ๖๕/๒๕๔๒           
ลง ๓  ก.พ.๔๒ เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ       
ข้อ ๒.๒.๑  
 
 
 
- หนังสือ กบ.ทบ.ด่วนมาก             
ที่ ก ห  ๐ ๔ ๐ ๔ / ๓ ๙ ๗ ๐                    
ลง ๓๐  พ .ย .๖๓  เรื่ อ ง ขอ
อนุมัติแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการประกอบเลี้ยง
ทหารกองประจำการ 
 
 
 
 
 
 

- ข้อ ๒.๒.๑ หน่วยจะต้องจัดให้มีการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการ
โดยคำนึงถึงคุณค่า ทางโภชนาการและความเพียงพอด้านปริมาณ 
เป็นเบื้องต้น นอกจากนี้ควรมี ความน่ารับประทาน ในเรื่องของรสชาติ 
ความสะอาดและการจัดแต่งด้วย ทั้งนี้จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบ
การใช้ค่าประกอบเลี้ยงให้เหมาะสมสัมพันธ์กันกับคุณภาพ และปริมาณ
อาหารอย่างสม่ำเสมอ 
 
- ข้อ ๒.๗.๕.๑ กำหนดให้ใช้เบี้ยเลี้ยงประจำมาทำการประกอบเลี้ยง     
แก่ทหารกองประจำการ จากเดิมในอัตราขั้นต่ำ คนละ ๕๕ บาท ไม่เกิน 
๗๐ บาท/คน/วัน เป็น ให้ทุกหน่วยประกอบเลี้ยงใช้เงินเบี้ยเลี้ยงทหารมา
ทำการประกอบเลี้ยง ในอัตรา ๗๐ บาท/คน/วัน เป็นแนวทางเดียวกัน
ทุกพ้ืนที่ของหน่วยประกอบเลี้ยงของ ทบ. 
 - ข้อ ๒.๗.๕.๒ ปรับรายการอาหารการประกอบเลี้ยงให้สอดคล้องกับ
หลักโภชนาการ ซึ่งกำหนดให้แต่ละวัน จะต้องได้รับพลังงาน ๒,๔๐๐ - ๓,๔๐๐ 
กิโลแคลอรี/คน/วัน ดังนี้ 

      มื้อเช้า : กับข้าว ๒ อย่าง พร้อมอาหารเสริม ๑ อย่าง เช่น ไข่ต้ม 
น้ำเต้าหู้ นม หรือเครื่องดื่มมอลต์รสซ็อกโกแลต(โอวันติน หรือไมโล) 
เป็นต้น  
 



 ๔๙ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
- คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑      
ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง ชี้แจง
การปฏิบัติการสุขาภิบาลใน
ที่ตั้งปกติ 
ข้อ ฌ ๑๒) 
 
 
 
 
- คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๔๐/๒๕๕๑      
ลง ๑๑ ก.ค.๕๑ เรื่อง การใช้
เงินเบี้ยเลี้ยงทหารเพ่ือการ
ประกอบเลี้ยง ข้อ ๓ 

      มื้อกลางวัน และมื้อเย็น : กับข้าว ๒ อย่าง 
         การจัดของหวานหรือผลไม้ มื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น ให้จัดมื้อใด
มื้อหนึ่ง        
         อาหารพิเศษ จัดมื้อกลางวันทุกวันพุธของสัปดาห์ 
 - ข้อ ๒.๗.๕.๓ ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลการประกอบ
เลี้ยงของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ ฯ  
 
- ข้อ ฌ โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร 
     ๑๒) อาหาร น้ำดื่ม ต้องบรรจุอยู่ในภาชนะท่ีปิดสนิท อาหารต้องสด 
สะอาด มีคุณภาพดี อาหารที่แช่ในตู้ เย็นหรือห้องเย็น ต้องแยกเป็น
สัดส่วนตามประเภทของอาหาร ไม่ให้ปะปนกัน อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว
ต้องรีบออกมารับประทานโดยเร็ว และต้องมีฝากาปิดมิดชิด สามารถ
ป้องกันฝุ่น ละออง แมลง และการปนเปื้อนได้ การเตรียมเครื่องดื่ม  
น้ำผลไม้ ต้องใช้น้ำสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อโรค ต้องมีการสุ่มตรวจ
ตัวอย่างอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว 
 
- ข้อ ๓ ผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบในการดำเนินการประกอบเลี้ยง  
ต้องจัดให้มีอาหารเพียงพอทั้ งปริมาณ คุณภาพ และคุณค่าทาง
โภชนาการ โดยเดินการให้เป็นไปตามระเบียบ กองทัพบกว่าด้วย 
การเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ 

     ๙.๒.๓ การรายงานผลการ
ประกอบเลี้ยงในแต่ละมื้อของทุกวัน 
 

๑. มีการบันทึกภาพ 
๒. มีการรายงานให้ ผบช.
ทราบทุกครั้ง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ 

ดูภาพถ่าย
อาหาร 

หนังสือ กบ.ทบ.ด่วนมาก      
ที ่  กห ๐๔๐๔/๓๙๗๐       
ลง ๓๐ พ.ย.๖๓  เรื่อง ขอ
อนุมัติแนวทางการปรับปรุง 

- ข้อ ๒.๗.๔ ขอให้หน่วยประกอบเลี้ยงได้เพ่ิมเติมการรายงานผลการ
ประกอบเลี้ยง โดยบันทึกเป็นภาพถ่ายอาหารในแต่ละมื้อของทุกวัน 
ส่งรายงานให้ผู้บังคับหน่วยตามลำดับสายการบังคับบัญชา เพ่ือให้
สามารถรับการตรวจสอบได้ 



 ๕๐ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

และพัฒนาการประกอบเลี้ยง
ทหารกองประจำการ 

 

     ๙.๒.๔ สถานที่ประกอบอาหาร
และภาชนะ 

    

           ๙.๒.๔.๑ โรงประกอบเลี้ยง
  

๑. ความสะอาด 
๒. ปราศจากพาหะนำโรค 
๓. อื่น ๆ 

ดูสถานที่ - คำสั่ง ทบ.ที่ ๖๕/๒๕๔๒          
ลง ๓  ก.พ.๔๒ เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ         
ข้อ ๒.๒.๑, ๒.๒.๓   
 
- คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑     
ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง ชี้แจง
การปฏิบัติการสุขาภิบาลใน
ที่ตั้งปกติ 
ข้อ ฌ 
 

- ข้อ ๒.๒.๓  ผู้ปรุงอาหารต้องแต่งกายสะอาด  และไม่เป็นโรคติดต่อ   โรงครัว ,     
ที่รับประทานอาหาร, ภาชนะที่ ใช้ประกอบ, ใส่และตักอาหารต้องสะอาด              
ถูกสุขลักษณะ ปราศจากแมลง หรือสัตว์ที่จะเป็นพาหนะนำเชื้อโรค 
 
 
ข้อ ฌ โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร 
     ๔) จัดให้มีอ่างน้ำและสบู่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ 
     ๕) จัดให้มีภาชนะหรือหม้อต้มน้ำที่อุณหภูมิ ๗๐ - ๑๐๐ องสาเซลเซียส 
สำหรับอุ่นช้อนและซ้อม ประมาณ ๓๐ วินาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค และล้างทำ
ความสะอาดเมื่อเสร็จสิ้นการรับประทานทุกวัน และจัดเก็บในภาชนะ 
ที่มีฝาปิดภายหลังจากการล้างทำความสะอาด 
    ๖) ควบคุมการรักษาความสะอาดของโรงเลี้ยง และโรงประกอบ
อาหารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยอยู่เสมอ 
    ๗) จัดเวรทำความสะอาดสะอาดโรงเลี้ยง โรงประกอบอาหาร   
โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะที่ใช้ประกอบอาหาร และพ้ืน ควรกวาด  
เช็ดถู ภายหลังจากการใช้งานทุกวัน 
   ๘) ภาชนะเครื่องใช้ประกอบและรับประทานอาหาร หลังจากการใช้
งานแล้ว ต้องล้างให้สะอาดและนำมาแช่ผ่านน้ำร้อนก่อนขึ้นตากให้แห้ง 
โดยมีมุ้งลวดป้องกันแมลงทุกครั้ง 
   ๙) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด สำหรับทิ้งเศษอาหารเพียงพอ 
แก่ความต้องการ และนำไปเลี้ยงสัตว์ ฝัง หรือรถเก็บขยะ 



 ๕๑ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

   ๑๐) น้ำล้างผัก อาหาร และภาชนะเครื่องใช้ ให้ระบายผ่านบ่อดักไขมัน
และท้ิงพร้อมทั้งทำความสะอาดทุกครั้งหลังการทำงาน 
  ๑๑) บริเวณที่ประกอบอาหารจะต้องสะอาด มีสภาพดี วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ต้องจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นสัดส่วน ไม่มีคราบ
สกปรกและหยากไย่ มีแสงสว่างเพียงพอ มีแสงแดดส่องถึงห่างไกลจาก
แหล่งของความสกปรก พ้ืน ผนัง เพดาน ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาด
ง่าย เรียบ โดยโต๊ะเตรียมปรุงอาหารสูงจากพ้ืน อย่างน้อย ๖๐ ซม. 
และผนังบริเวณเตาไฟทำด้วยวัสดุที่เรียบทำความสะอาดง่าย 
   ๑๓) ภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย 
และมีรูปแบบที่ทำความสะอาดได้ง่าย ต้องมีการตรวจสอบความสะอาด
ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาชนะสำหรับทหารที่ป่วย
ด้วยโรคติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้ทางเสมหะ น้ำลาย น้ำมูก  
ต้องแยกล้างโดยเฉพาะ โดยไม่ล้างปะปนกับภาชนะใส่อาหารกับทหาร
ทั่วไป อ่างล้างภาชนะต้องสูงจากพ้ืน     อย่างน้อย ๖๐ ซม. เขียงท่ีใช้หั่น
อาหารต้องไม่แตกร้าว หรือเป็นร่อง และไม่มีเชื้อราคราบสกปรกที่ฝัง
แน่น แยกใช้ตามประเภทของอาหารไม่ปะปนกันสารเคมี หรือวัสดุที่เป็น
อันตราย ควรแยกเก็บให้เป็นสัดส่วน และเขียนป้ายบอกอย่างชัดเจน 
  ข้อ ฐ. ครัวและที่เก็บของ จัดให้มีเวรทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกวัน 
อย่าให้เป็นแหล่งที่อาศัยเพาะพันธ์ของหนูและแมลงพาหะนำโรคได้  

           ๙.๒.๔.๒ โรงเลี้ยง  
  
 
 

๑. ที่รับประทานอาหารสะอาด 
๒. มีทีต่ากภาชนะ 
๓. วัสดุสิ่งอำนวยความสะดวก
อยู่ในสภาพดี 
  

ดูสถานที่ - เช่นเดียวกับ ข้อ ๘.๒.๔.๑ 
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ
เลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙  
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙  ข้อ ๕ และ 
ข้อ ๗ 

- เช่นเดียวกับ ข้อ ฌ   
- ข้อ ๕ ระเบียบนี้กำหนดไว้ เพ่ือให้การนำเงินเบี้ยเลี้ยงส่วนบุคคลของ
ทหารไปดำเนินการประกอบเลี้ยง เป็นส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นประโยชน์แก่เจ้าของเงินมากที่สุด... 
 - ข้อ ๗ ระเบียบนี้ประสงค์ที่จะให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้น ใช้ความ
เป็นผู้นำหน่วย ดำเนินการบริหารจัดการงานทั้งปวงโดยใช้หลักธรรมา    



 ๕๒ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ภิบาล จึงมีการกำหนดการควบคุมจากระดับบังคับบัญชาที่สูงกว่า
ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ต้องการให้มีการควบคุมกันเองภายในหน่วย 

           ๙.๒.๔.๓ ภาชนะ 
  

๑. ภาชะที่ใช้ประกอบ, ใส่หรือ
ตักอาหารสะอาด มีการลวกน้ำ
ร้อนก่อนนำไปใช้ 
๒. อื่น ๆ 

ดูสถานที่ - คำสัง่ ทบ.ที่ ๖๕/๒๕๔๒           
ลง ๓  ก.พ.๔๒  เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ  ข้อ ๒.๒.๔  
 
- คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑       
ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง ชี้แจง
การปฏิบัติการสุขาภิบาลใน
ที่ตั้งปกต ิข้อ ฌ 
 

- ข้อ ๒.๒.๓  ผู้ปรุงอาหารต้องแต่งกายสะอาด  และไม่เป็นโรคติดต่อ   โรงครัว,      
ที่รับประทานอาหาร, ภาชนะที่ ใช้ประกอบ, ใส่และตักอาหารต้องสะอาด             
ถูกสุขลักษณะ ปราศจากแมลง หรือสัตว์ที่จะเป็นพาหนะนำเชื้อโรค 
 
ข้อ ฌ โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร 
     ๔) จัดให้มีอ่างน้ำและสบู่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ 
 
     ๕) จัดให้มีภาชนะหรือหม้อต้มน้ำที่อุณหภูมิ ๗๐ - ๑๐๐ องสาเซลเซียส 
สำหรับอุ่นช้อนและซ้อม ประมาณ ๓๐ วินาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค และล้างทำ
ความสะอาดเมื่อเสร็จสิ้นการรับประทานทุกวัน และจัดเก็บในภาชนะ 
ที่มีฝาปิดภายหลังจากการล้างทำความสะอาด 
    ๖) ควบคุมการรักษาความสะอาดของโรงเลี้ยง และโรงประกอบ
อาหารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยอยู่เสมอ 
    ๗) จัดเวรทำความสะอาดสะอาดโรงเลี้ยง โรงประกอบอาหาร   
โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะที่ใช้ประกอบอาหาร และพ้ืน ควรกวาด  
เช็ดถู ภายหลังจากการใช้งานทุกวัน 
   ๘) ภาชนะเครื่องใช้ประกอบและรับประทานอาหาร หลังจากการใช้
งานแล้ว ต้องล้างให้สะอาดและนำมาแช่ผ่านน้ำร้อนก่อนขึ้นตากให้แห้ง 
โดยมีมุ้งลวดป้องกันแมลงทุกครั้ง 
   ๙) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด สำหรับทิ้งเศษอาหารเพียงพอแก่
ความต้องการ และนำไปเลี้ยงสัตว์ ฝัง หรือรถเก็บขยะ 
   ๑๐) น้ำล้างผัก อาหาร และภาชนะเครื่องใช้ ให้ระบายผ่านบ่อดัก
ไขมันและทิ้งพร้อมทั้งทำความสะอาดทุกครั้งหลังการทำงาน 



 ๕๓ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

  ๑๑) บริเวณที่ประกอบอาหารจะต้องสะอาด มีสภาพดี วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ต้องจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นสัดส่วน ไม่มีคราบ
สกปรกและหยากไย่ มีแสงสว่างเพียงพอ มีแสงแดดส่องถึงห่างไกลจาก
แหล่งของความสกปรก พ้ืน ผนัง เพดาน ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาด
ง่าย เรียบ โดยโต๊ะเตรียมปรุงอาหารสูงจากพ้ืน อย่างน้อย ๖๐ ซม.และ
ผนังบริเวณเตาไฟ 
ทำด้วยวัสดุที่เรียบทำความสะอาดง่าย 
   ๑๓) ภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย 
และมีรูปแบบที่ทำความสะอาดได้ง่าย ต้องมีการตรวจสอบความสะอาด
ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาชนะสำหรับทหารที่ป่วย
ด้วยโรคติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้ทางเสมหะ น้ำลาย น้ำมูก     
ต้องแยกล้างโดยเฉพาะ โดยไม่ล้างปะปนกับภาชนะใส่อาหารกับทหาร
ทั่วไป อ่างล้างภาชนะต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ ซม. เขียงที่ใช้หั่น
อาหารต้องไม่แตกร้าว หรือเป็นร่อง และไม่มีเชื้อราคราบสกปรกที่ฝัง
แน่น แยกใช้ตามประเภทของอาหาร    ไม่ปะปนกันสารเคมี หรือวัสดุ 
ทีเ่ป็นอันตราย ควรแยกเก็บให้เป็นสัดส่วน และเขียนป้ายบอกอย่างชัดเจน 
  ข้อ ฐ. ครัวและที่เก็บของ จัดให้มีเวรทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกวัน 
อย่าให้เป็นแหล่งที่อาศัยเพาะพันธ์ของหนูและแมลงพาหะนำโรคได้  

       ๙.๒.๕ การประเมินความพึง
พอใจ 
 

๑. มีตู้รับแสดงความคิดเห็น 
หรือแบบ/วิธีการประเมิน 
อย่างเป็นรูปธรรม 
๒. การรับทราบ และสั่งการ
ของ ผบช. 

ดูเอกสาร - หนังสือ กบ.ทบ.ด่วนมาก    
ที่ กห ๐๔๐๔/๓๙๗๐         
ลง ๓๐ พ.ย.๖๓  เรื่อง ขอ
อนุมัติแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการประกอบเลี้ยง
ทหารกองประจำการ  ข้อ ๓.๒ 
 

- ข้อ ๓.๒ ให้ ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยง และหน่วยที่เกี่ยวข้อง บริหาร
จัดการ และกำกับดูแลการประกอบเลี้ยงของหน่วย โดยคำนึงถึงคุณภาพ
ของอาหารที่ประกอบเลี้ยง รวมถึงรสชาดและปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน
ตามการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล  
และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. เกิดประโยชน์แก่ทหารกองประจำการ
มากที่สุด ทั้งนี้ หากตรวจพบข้อบกพร่องหรือได้รับการร้องเรียน          
 



 ๕๔ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
- คำสั่ง ทบ.ที่ ๖๕/๒๕๔๒  
ลง ๓  ก.พ .๔๒  เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกอง
ประจำการ  
 
 
 
- คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๔๙/๒๕๖๑   
ลง ๑๘ พ.ค.๖๑เรื่อง วิธีการ
ต ร ว จ แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร
ปฏิบัติการสุขาภิบาล  

เรื่องขอการประกอบเลี้ยง แล้วผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่เป็นไป    
ตามระเบียบ  ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
ข้อ ๒.๒ .๑ หน่วยจะต้องจัดให้มีการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกอง
ประจำการ โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความเพียงพอด้าน
ปริมาณเป็นเบื้อต้น นอกจากนี้ควรมีความน่ารับประทานในเรื่องของ
รสชาด ความสะอาด และการจัดแต่งด้วย ทั้งนี้จะต้องมีการควบคุม
ตรวจสอบการใช้ค่าประกอบเลี้ยงให้เหมาะสมสัมพันธ์กันกับคุณภาพและ
ปริมาณอาหารอย่างสม่ำเสมอ 
 
๒.๖ โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร 
      - อาหารที่นำมาปรุงหรือประกอบอาหาร ต้องผ่านการตรวจความ
สะอาดและคุณภาพที่ได้มาตรฐานก่อนเข้าโรงประกอบอาหาร และ
หลังจากการประกอบอาหาร    
      - มีการประเมินความพึงใจจากผู้บริโภคด้วย 

        ๙.๒.๖  การบำรุงขวัญ ๑.  นำเงินที่เหลือจากการประกอบ
เลี้ยงภายหลังจากปิดบัญชี พร้อม
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร มา
ดำเนินการถูกต้อง 
๒..ดำเนินการเหมาะสม  
๓. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ
เลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙  
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙  ข้อ ๒๙ 

- ข้อ ๒๙ ให้ผู้บั งคับหน่วยประกอบเลี้ ยง นำเงินที่ เหลือจากการ
ประกอบเลี้ยงภายหลังจากปิดบัญชีตามข้อ ๒๘.๓ พร้อมดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร ไปใช้เพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่กำลังพลที่รับเลี้ยงดู ทั้งนี้
หน่วยบังคับบัญชาหน่วยประกอบเลี้ยง อาจกำหนดแนวทางปฏิบัติให้
หน่วยประกอบเลี้ยงในบังคับบัญชาดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  
 


