
หลักฐานเตรียมการรบัตรวจ ประจําป 

เรื่อง การบริการกําลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร 

------------------------------------ 

๑. ระเบียบปฏิบัติประจํา ทบ. วาดวยการกําลงัพล พ.ศ.๒๕๔๔ 

๒. สําเนา อจย., อฉก. หรอื อจย.,อฉก.ของหนวยที่ ทบ.อนุมัติใหใชปจจุบัน 

๓. ทําเนียบกําลังพล  หรอืบัญชีบรรจ ุ

๔. ระเบียบ ทบ.วาดวยการรบั - สงหนาที่ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๕. คําช้ีแจง ทบ.ที่ ๑๖/๑๑๑๗  เรือ่ง การบัญชีสรรพาวุธ 

                          ๒๔๙๐ 

๖. หนังสอื กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๓๙ ลง ๒ ก.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติใหหนวยทหารทุกหนวยใน ทบ.    

    ตรวจสอบและบันทึก PDX. 

๗. หนังสอื กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๐๓ เรื่อง รายงานผลการพฒันาระบบฐานขอมลูกําลงัพล      

    อิเลกทรอนิกส ระบบ PDX ประจําป ๒๕๕๘ และขออนุมัติกําหนดแผนงานพฒันาระบบ ประจําป ๒๕๕๙  

    ลง ๕ พ.ย.๕๘ 

๘. คําสั่ง ทบ.(คําช้ีแจง) ที่ ๑๕๔/๑๒๕๘๙ เรื่อง ใหใชแบบรายงานยอดกําลงัพลประจําวัน (แบบ กร.๓)  

    ลง ๑ พ.ค.๙๘ 

๙. ระเบียบ ทบ.วาดวยการรายงานสถานภาพกําลงัพล ป ๒๕๕๙ 

๑๐. แบบประวัติรบัราชการ และเอกสารประกอบของขาราชการ 

๑๑. ระเบียบ ทบ.วาดวยประวัติ พ.ศ.๒๕๖๔  ลง ๓๑ พ.ค.๖๔ 

๑๒. คําสั่ง ทบ.(คําช้ีแจง) ที่ ๓๒/๒๑๙๗๗ ลง ๒๒ ก.ย.๐๓ เรื่อง การรบัรองการเปนทายาท 

๑๓. ระเบียบ ทบ.วาดวยการจายเงินสินไหมทดแทน ฯ (พิทกัษพลพเิศษ) พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๔. ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด ลง ๕ ม.ค.๒๕๕๔ 

๑๕. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว.๒๘๙ ลง ๒๑ ส.ค.๕๒ เรื่อง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับ 

      สิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินชวยพิเศษ  

๑๖. ระเบียบ ทบ.วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน ทบ. พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกจิการออมทรพัยขาราชการ ทบ.วาดวยการดําเนินงานของกจิการ    

      ออมทรัพยขาราชการ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๗  และที่แกไขเพิม่เติม 

๑๘. คําสั่งแตงต้ังเจาหนาทีร่ับผิดชอบการออมทรัพยขาราชการ กรณีไมมอีัตรา นสก. 

๑๙. สมุดฝากเงินออมทรัพยของขาราชการ (อ.๑)              

๒๐. หลักฐานการสรปุยอดเงิน อทบ.ฝากประจําป (อ.๓) 

๒๑. หลักฐานการสงเงิน  อทบ.ทุกประเภทในแตละเดือน ยอนหลงั ๖ เดือน 

๒๒. บัญชีรายละเอียดช่ือผูกูเงินออมทรัพยขาราชการ ทบ.ทกุประเภท (อ.๖) 



                                                              - ๒ – 

 

 ๒๓. หลักฐานการจายเงิน อทบ.กู ประเภทบําบัดทุกข และการถอนเงินฝาก ยอนหลงั ๖ เดือน 

 ๒๔. ระเบียบ ทบ.วาดวยการฌาปนกจิสงเคราะห พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ๒๕. ระเบียบ ทบ.วาดวยการฌาปนกจิสงเคราะห (ฉบับแกไข) พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ๒๖. ระเบียบ ทบ.วาดวยการฌาปนกจิสงเคราะห (ฉบับแกไข) พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ๒๗. หลักฐานการสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหของขาราชการ ยอนหลัง ๖ เดือน 

 ๒๘. บัญชีรายละเอียดรายช่ือผูสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหของขาราชการ ยอนหลงั ๖ เดือน 

 ๒๙. หลักฐานการจายเงินฌาปนกจิสงเคราะห ทบ. ยอนหลงั ๑ ป 

 ๓๐. คําสั่ง กห ที่ ๘๒/๗๐๕๙ ลง ๒๓ มี.ค.๙๗ เรื่อง การตรวจรางกายขาราชการประจําป 

 ๓๑. ระเบียบ ทบ.วาดวยการสรางเสรมิสุขภาพกําลังพล ทบ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๓๐ มี.ค.๕๑ 

 ๓๒. คําสั่ง ทบ.ที่ ๖๕/๒๕๕๔ ลง ๓ ก.พ.๔๒ เรื่อง การพฒันาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ 

 ๓๓. คําสั่ง ทบ. ที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลง ๒ ต.ค.๖๒ เรื่อง การดําเนินการตอกําลงัพลที่กระทําผิดวินัยทหาร และ 

       ประพฤติตนไมเหมาะสม 

 ๓๔. หลักฐานการรายงานกระทําผิดวินัยทหาร และการลงโทษ 

 ๓๕. หลักฐานการรายงานกระทําผิดเรือ่งยาเสพติด หรือกระทําผิดกฎหมายอื่น ๆ และการลงโทษ 

 ๓๖. ขอบังคับทหารที่ ๒/๑๓๕๗  เรื่อง การจัดระเบียบการภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ.๙๐ 

                             ๒๔๙๐ 

 ๓๗. ขอบังคับทหารที่ ๓/๖๗๑๓  เรื่อง กจิการกอสราง  ลง ๔ มิ.ย.๙๑ 

                             ๒๔๙๑ 

๓๘. คําสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑  ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง ช้ีแจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ต้ังปกติ 

๓๙. คําสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๔๙/๒๕๖๑  ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง วิธีการตรวจและรายงานการปฏิบัติการสุขาภิบาล 

๔๐. คําสั่ง ทบ.ที่ ๖๒๗/๒๕๒๖ ลง ๖ ต.ค.๒๖ เรื่อง การดําเนินการปองกันและกําจดั หรือศัตรูทําลายเน้ือไมตาง ๆ๔๒. 

คําสั่งแตงต้ังเจาหนาทีร่ับผิดชอบกําจัดปลวกของหนวย 

๔๑. รายงานผลการตรวจและกําจัดปลวก 

๔๒. คําสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๘/๒๕๕๓ ลง ๑๗ ส.ค.๕๓ ,ที่ ๒๐/๒๕๖๒ ลง ๒๒ ม.ค.๖๒  และที่ ๓๙๖/๖๓ ลง ๑๔ ก.ย.๖๓  

เรื่อง ใหใชอัตราสิง่อุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย เครือ่งนอน เครื่องสนาม และของใช

ประจําตัว   

๔๓. คําสั่ง ทบ.ที่ ๒/๒๕๕๗ ลง ๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง กําหนดมาตรฐานโตะหมูบูชาเครื่องพรอม ประจําหนวยทหาร 

๔๔. ระเบียบ ทบ. วาดวยการตรวจอาวุธและสิ่งของประจําตัวทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๘ มิ.ย.๙๗ 
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๔๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเพิม่เติม(ฉบบัที่ ๒)  

      พ.ศ.๒๕๕๔ 

๔๖. ระเบียบ ทบ.วาดวยการรักษาความปลอดภัยของ ทบ.ประจําป ๒๕๖๓ 

๔๗. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ.๔๕ เรือ่ง ช้ีแจงและสั่งการการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ    

      รักษาความลับของทางราชการ 

 ๔๘. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๒๑๓๒ ลง ๑๒ เม.ย.๔๕ เรื่อง แนวทางและการวางแผนรักษาความปลอดภัย    

      เกี่ยวกับสถานที่ 

 ๔๙. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๖๐๐๗ ลง ๕ พ.ย.๔๕ เรื่อง แบบสํารวจการรักษาความปลอดภัย 

 ๕๐. ระเบียบ คําสั่งของหนวยทีเ่กี่ยวของกบัเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร 

 ๕๑. การทะเบียนเอกสารลบั ทขล.๑ , ทขล.๒ และ ทขล.๓ 

 ๕๒. แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ และแผนเผชิญเหตุของหนวย 

 ๕๓. วิทยุ กบ.ทบ. ดวนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๔/๔๙๕ ลง ๑๘ ก.พ.๖๓ 

 ๕๔. ระเบียบ ทบ.วาดวยการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ 

 ๕๕. ระเบียบ ทบ.วาดวยการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘ 

 ๕๖. หนังสือ กพ.ทบ. ตอที่ กห ๐๔๐๑/๑๘๑๓๒ ลง ๑๖ ก.ย.๒๙ เรื่อง การปองกันอัคคีภัยในหนวยทหาร 

 ๕๗. หนังสือ กพ.ทบ. ตอที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๐๗๖ ลง ๑๑ ต.ค.๒๙ เรื่อง ขอใหหนวยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. 

 ๕๘. วิทยุ กพ.ทบ./ฝกพ.ศปก.ทบ. ดวนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๗๗ ลง๘ ก.พ.๖๓ 

 ๕๙. ระเบียบ ทบ.วาดวยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ 

 ๖๐. แบบเอกสารที่ใชประกอบระเบียบ ฯ และผลการดําเนินงานโปรงใส และตรวจสอบได 

                  - แบบ ก  แบบเสนอความตองการขาวสาร และเช้ือเพลงิ 

                  - แบบ ข  แบบเสนอความตองการรบัการเลีย้งดูประจําวัน 

                  - แบบ ค  แบบเสนอความตองการใหจัดหาขาวสาร และเช้ือเพลิง 

                  - แบบ ง  แบบเสนอความตองการใหจัดหาอาหาร 

                  - แบบ จ  ใบสัง่ซื้อขาวสาร เช้ือเพลิง และอาหาร 

                  - แบบ ฉ  ใบนําสงเงิน ทบ.๕๘๑ - ๒๐๔ 

                  - แบบ ช. หนางบใบสําคัญคูจายเงิน ทบ.๕๘๑ - ๒๑๐ - ๑ 

                  - แบบ ซ  ทะเบียนคุมคาประกอบเลี้ยง 

                  - แบบ ฌ  ทะเบียนคุมคาประกอบเลี้ยงเหลอื 

                  - เอกสารสรปุสถานภาพเงินคาประกอบเลี้ยงประจําเดือน 
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๖๑. หนังสือ กบ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๓๙๗๐ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาการประกอบเลี้ยง    

       แกทหารกองประจําการ  ลง ๓๐ พ.ย.๖๓  

๖๒. หนังสือ กพ.ทบ.ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๔๖ เรือ่ง ขออนุมัติกําหนดรูปแบบใบจายเงินเดือนและกําหนดแนวทาง 

      การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนของทหารกองประจําการ 

๖๓. หนังสือ กพ.ทบ.ดวนทีสุ่ด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๘๗๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักการแนวทาง การจัดทําโครงการแกไขปญหา      

      หน้ีสินของกําลังพลโดยรวมกบัการบูรณาการงานดานสวัสดิการของหนวย ลง ๙ พ.ย.๕๙ 

๖๔. หนังสือ กพ.ทบ.ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๙๐๔ ลง ๒๑ ธ.ค.๖๑ เรื่อง แนวทางการเปดบัญชีเงินเดือนใหกบั          

      ทหารกองประจําการสังกัด ทบ. 

๖๕. จัดทําขอมลูประกอบการตรวจ อนุผนวก ๑ , ๑ – ๑, ๑ - ๒ และ ๑ - ๓ เรื่อง ขอมลูกําลงัพล และเรื่อง           

      การบริการกําลังพล จํานวน ๒ ชุด  และกรอกรายละเอียดใหครบถวนสงมอบใหผูตรวจในวันที่เขาทําการ 

      ตรวจหนวย 

๖๖. จัดทําหัวขอการตรวจกิจการทั่วไป เรื่อง การบริการกําลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร   

      และกรอกรายละเอียดใหครบถวน และใหผูนําตรวจ และผูรับตรวจ ลงนามในแผนสุดทายใหเรียบรอย        

      จํานวน ๒ ชุด  สงมอบใหผูตรวจในวันที่ทําการตรวจหนวย 

 

 

                                            ---------------------------------- 

 

หมายเหตุ     เมื่อหนวยจัดทําอนุผนวก ขอมูลท่ีตองการทราบเสร็จแลว ใหสงทาง E – mail ใหผูตรวจกอนวันเขา

ตรวจ ๗ วัน พรอมท้ังแจงหมายเลขโทรศัพทเจาหนาท่ีจัดทําขอมูล รายชื่อผูตรวจและหมายเลขโทรศัพท ตามสิ่งท่ี 

สงมาดวย ๔ 

            - หนวยประกอบเลี้ยง ใหเจาหนาที่ประกอบเลี้ยง , เจาหนาที่จัดหา และเจาหนาที่การเงิน 

ของหนวยประกอบเลี้ยง ฯ ที่ไดรับการแตงตั้งมารับตรวจดวย 

 

 

 

 

                                                                                                       / อนุผนวก ๑ 


