
อนุผนวก ๑ 

ขอมูลท่ีตองการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง ขอมูลกําลังพล 

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

นามหนวย.................................................................ยศ,ชื่อ................................................(ผบ.หนวย) 

ยศ,ชื่อ ผูจดัทําขอมูล................................................ตาํแหนง................................................................ 

วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทําขอมูล..................................................................................................................... 

ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ...............................................ตาํแหนง............................................................... 

ยศ,ชื่อ ผูนาํตรวจ.....................................................ตาํแหนง................................................................ 

ผูรับขอมูล                                                                                         (ผูตรวจ) 

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

๑. กําลังพล ตาม อจย./อฉก.หมายเลข......................…….............ลงวันท่ี..................……………………… 

 

รายการ นายทหาร นายสิบ พลทหาร พลอาสาสมัคร ลูกจาง รวม หมายเหต ุ

  อัตราเต็ม 

  อัตราโครง 

  อัตราอนุมัติ (อตัราลด) 

  บรรจุจริง 

  จําหนาย 

  คงเหลือ 

       

  ความพรอมรบท่ี ทบ. ประจําการ        

  กําหนดคดิเปน กองหนนุ        

  เปอรเซ็นต         

  บรรจุจริงคดิเปน ประจําการ        

  เปอรเซ็นต กองหนนุ        

  อายุโดยเฉล่ีย        

 

 

 
 

 

                                                                                                    

 /๒. รายละเอยีดการจําหนาย 

 

 



- ๒ - 

๒. รายละเอียดการจําหนาย 

ลําดับ รายการจําหนาย นายทหาร นายสิบ พลทหาร พลอาสาสมัคร ลูกจาง รวม 

๑. ราชการ....................................……. 

..............................................……. 

      

๒. ศึกษาในประเทศ....................……....       

๓. ศึกษานอกประเทศ....................…….       

๔. ปวย........................................…….       

๕. ลา..........................................…….       

๖. โทษ........................................…….       

๗. ชวยราชการ...............................……       

๘. ขาดราชการ...............................……       

๙. หนรีาชการ................................……       

๑๐. ปลดกอนกาํหนด........................…..       

๑๑. ปลดพกิาร.................................…..       

๑๒. เสียชีวิต       

๑๓. ประจําสถานีท่ีนอกหนวย       

๑๔. อืน่ ๆ เชน บริการนอกหนวย       

๑๕. ยอดกําลังพลซ่ึงจําหนายจากหนวยแต

สามารถเรยีกเขาปฏิบัติงานได ๒๔ชม. 

      

๑๖. ยอดกําลังพลซ่ึงจําหนายจากหนวย 

และไมสามารถเรยีกเขาปฏบัิติงาน 

ไดใน ๒๔ ชม. 

      

 รวมจําหนาย       

 

                                                     ตรวจถูกตอง 

 

                                                            ยศ, ช่ือ......................................................... 

                                                                     (.......................................................)  

                                                           ตําแหนง........................................................ 

                                                                      ................../..................../...............  

/ หมายเหต ุ

 

 

 

 

 



- ๓ - 

หมายเหต ุ

  - หนวยรับตรวจระดับกองพัน กองรอยอิสระ หรือเทียบเทาขึ้นไป รวบรวมขอมูลของ นขต.  

             (กอง, แผนก, กองรอย ฯ) แลวนํามาสรุปยอดทั้งหมดพรอมกับแนบขอมูลของ นขต.ใหผูตรวจ 

  - กรอกขอมูลใหครบถวนทุกรายการตามขอเท็จจริง 

- ตรวจถูกตอง ผบ.หนวย หรือผูรับมอบอํานาจ เปนผูลงนาม 

- ในชองบรรจุจริง ประจําการ และกองหนุน ใหคดิตามขอมูลการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ตามระเบียบ     

  ทบ.วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๓๑ และหรือ ตาม อจย.อฉก.ที่ ทบ.กําหนด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/อนุผนวก ๑–๑ 

 

 

 

 

 



อนุผนวก ๑-๑ 

ขอมูลท่ีตองการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง การบริการกําลังพล 

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

นามหนวย............................................................ยศ,ชื่อ..................………………..........…....(ผบ.หนวย) 

ยศ,ชื่อ ผูจดัทําขอมูล..........................................ตําแหนง................................…………………........……… 

วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทําขอมูล.........................................................................................……………………….. 

ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ.........................................ตําแหนง........................................………………………… 

ยศ,ชื่อ ผูนาํตรวจ...............................................ตําแหนง.......................................………………………….. 

ผูรับขอมูล                                                      (ผูตรวจ) 

ลําดับ รายการ นายทหาร นายสิบ พลอาสาสมัคร ลูกจาง รวม 

๑. หนังสอืรับรองการเปนทายาท      

๒. หนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวย 

พิเศษ 

๓. หนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหนจ็ 

ตกทอด  

๔. หนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงิน 

อทบ. 

๕. หนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงิน 

คาสินไหมทดแทนประกนัชวิีต 

 

                                                     ตรวจถูกตอง 

                                                            ยศ, ช่ือ......................................................... 

                                                                     (.......................................................)  

                                                           ตําแหนง........................................................                                                                     

                                                                      ................../..................../...............  

   หมายเหตุ 

           - หนวยรับตรวจระดบักองพัน กองรอยอสิระ หรอืเทียบเทาขึ้นไป รวบรวมขอมูลของ นขต. (กอง,   

              แผนก, กองรอย ฯ) แลวนํามาสรุปยอดรวมทั้งหมด 

 -  กรอกขอมูลจาํนวนกาํลังพลที่จัดทาํหนงัสือประเภทตาง ๆ ตามความเปนจริงใหครบถวนทกุรายการ 

  -  ตรวจถกูตอง ผบ.หนวย หรือผูรบัมอบอํานาจ เปนผูลงนาม 

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

/อนุผนวก ๑–๒ 

 

 



อนุผนวก ๑-๒ 

ขอมูลท่ีตองการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง การบริการกําลังพล 

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

นามหนวย........................................................ยศ,ชื่อ.....................………………….............(ผบ.หนวย) 

ยศ,ชื่อ ผูจดัทําขอมูล.......................................ตําแหนง...........................................…………….............. 

วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทําขอมูล..............................................................................................…………………… 

ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ......................................ตําแหนง...............................................…………………….. 

ยศ,ชื่อ ผูนาํตรวจ............................................ตําแหนง..................................................………………….. 
 

 ๑. อัตราพลทหาร และนายสิบกองประจาํการ 

             อัตราเต็ม...................................นาย 

     อัตราบรรจจุริง...........................นาย 

 ๒. วิธีการเลี้ยงดูทหาร ใหลงเครื่องหมาย / (ถูก) ทายหัวขอ 

             ๒.๑ หุงขาว และทํากับขาวเลี้ยงดูโดยตลอด 

             ๒.๒ หุงเฉพาะขาวให 

             ๒.๓ ใหทหารหารับประทานเอง 

 ๓. ในวันหนึ่งหนวยจดัอาหารเลี้ยง....................ม้ือ 

             กับขาวม้ือเย็นจดั......................................อยาง 

             กับขาวม้ือเชาจดั.......................................อยาง 

             กับขาวม้ือกลางวัน....................................อยาง 

             ของหวานมีสัปดาหละ................................วัน  

 ๔. วงเงินคาประกอบเลี้ยงในรอบ ๓๐ วัน ประมาณ............……...............บาท 

 ๕. บริการพิเศษท่ีหนวยจดับริการกําลังพล ไดแก.................................................................... 

 ๖. การหักเงินเบ้ียเลี้ยงทหารเปนคาประกอบเลี้ยง 

             ขาว........................................................บาท 

             เชื้อเพลิง.................................................บาท 

             กับขาว....................................................บาท 

             ซื้อขาวสารกระสอบละ................................บาท     

             ซื้อเชื้อเพลิงเดือนละ..................................บาท                                    
/กําไรคาประกอบ 

 



- ๒ - 

              กําไรคาประกอบเลี้ยงเหลืออยูท้ังสิน้.............บาท 

              กําไรคาประกอบเลี้ยงเฉลี่ยเดือนละ..............บาท 

 ๗. การใชเงินกําไรคาประกอบเลี้ยงเพื่อบํารุงขวัญทหาร ปละ...........บาท 

     ๗.๑ ประกอบอาหารเลี้ยงพิเศษ.......................................…....บาท 

              ๗.๒ ซื้อสิ่งของแจก...........................................................…...บาท 

              ๗.๓ จายเปนเงินใหรับไป...................................................…..บาท 

              ๗.๔ จดัหาและซอมแซมของใชราชการ................................…บาท 

      ๗.๕ จัดใหมีมหรสพตาง ๆ .................................................…..บาท 

              ๗.๖ อ่ืน ๆ.................................................................... 

 ๘. ประเภทกีฬาท่ีหนวยจดัใหมีการฝกและแขงขนัภายในหนวย 

             ๘.๑ ประเภทกีฬา 

                   ๘.๑.๑ กรีฑา                                     ๘.๑.๑๑ ฮอกกี ้

                   ๘.๑.๒ แบดมินตนั                               ๘.๑.๑๒ มวยสากล 

                   ๘.๑.๓ บาสเกตบอล                             ๘.๑.๑๓ ตะกรอขามตาขาย 

                   ๘.๑.๔ ฟุตบอล                                   ๘.๑.๑๔ ดาบสากล  

                   ๘.๑.๕ วายน้ํา                                    ๘.๑.๑๕ มวยปล้ํา 

                   ๘.๑.๖ ยกน้ําหนัก                                ๘.๑.๑๖ ยูโด 

                   ๘.๑.๗ เทเบิลเทนนิส                            ๘.๑.๑๗ มวยไทย  

                   ๘.๑.๘ วอลเลยบอล                              ๘.๑.๑๘ รักบ้ี 

                   ๘.๑.๙ จักรยาน                                  ๘.๑.๑๙ ปญจกรฑีาทหาร 

                   ๘.๑.๑๐ ยิงปน                                   ๘.๑.๒๐ กายบริหาร 
                                                    ฯลฯ 

             ๘.๒ กีฬาท่ีหนวยสงเสริม.........................................................……........ 

     ๘.๓ งบประมาณท่ีหนวยจดัหาสําหรับเครื่องกีฬา ประจาํป....................บาท 

             ๘.๔ เครื่องกีฬาที่หนวยจัดหา................................................................ 

                   ๘.๔.๑....................................       ๘.๔.๓................................... 

                   ๘.๔.๒....................................       ๘.๔.๔................................... 
                                                     ตรวจถูกตอง 

                                                            ยศ, ช่ือ......................................................... 

                                                                     (.......................................................)  

                                                           ตําแหนง........................................................                               

                                                                     ................../..................../...............  
/หมายเหต ุ



- ๓ - 

 

   หมายเหต ุ

         - กรอกขอมูลใหครบถวนทุกรายการตามขอเท็จจริง 

         - หนวยรับตรวจระดับกองพัน กองรอยอิสระ หรือเทยีบเทาขึน้ไป สรุปรวบรวมของ 

           นขต. (กอง, แผนก, กองรอย ฯ) พรอมแนบขอมูลของ นขต.สงใหผูตรวจ 

  - ตรวจถูกตอง ผบ.หนวย หรือผูไดรับมอบอํานาจ  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           /อนุผนวก ๑–๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุผนวก ๑-๓ 

ขอมูลท่ีตองการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง การบริการกําลังพล 

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

นามหนวย...............................................................ยศ,ชื่อ.................................................(ผบ.หนวย) 

ยศ,ชื่อ ผูจดัทําขอมูล..............................................ตําแหนง................................................................. 

วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทําขอมูล..................................................................................................................... 

ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ.............................................ตําแหนง.................................................................. 

ยศ,ชื่อ ผูนาํตรวจ....................................................ตําแหนง................................................................. 
 

 ๑. หนวยไดรับเงนิสงเคราะหหรือสวัสดิการขาราชการจากทางราชการ 

     ๑.๑ เงินจดัซื้อสินคาราคาทุน   จํานวน.........................................บาท 

     ๑.๒ เงินสาํรองคารักษาพยาบาล จํานวน.......................................บาท 

     ๑.๓ เงินสาํรองคาเลาเรียนบุตร จาํนวน.........................................บาท 

     ๑.๔ เงินอ่ืน ๆ (ถามี) ใหลงทุกรายการ 

 ๒. จํานวนสมาชิก อทบ.ฝาก ปจจุบัน 

     ๒.๑ ขาราชการต่ํากวาสัญญาบตัร...............................นาย 

             ๒.๒ ขาราชการชัน้นายรอย.......................................นาย 

      ๒.๓ ขาราชการชั้นนายพัน........................................นาย 

     ๒.๔ ขาราชการชั้นนายพันเอกอัตราเงินเดือนพนัเอกพิเศษ และชั้นนายพล..............นาย 

 ๓. จํานวนผูกูเงิน อทบ. 

     ๓.๑ ประเภทบําบัดทุกข นายทหาร................นาย นายสิบ.................นาย 

     ๓.๒ ประเภทกูพิเศษ     นายทหาร................นาย นายสิบ.................นาย 

     ๓.๓ ประเภทกูเพื่อการเคหะสงเคราะห นายทหาร.........นาย นายสิบ......นาย 

 ๔. หนวยมีสถานท่ี ดังตอไปนี้หรือไม ถามีใหทําเครือ่งหมาย + ใน     

     ๔.๑ สถานท่ีพักผอนหยอนใจ               ...........................แหง 

     ๔.๒ สนามเด็กเลน                           ...........................แหง 

      ๔.๓ สนามเด็กกีฬา                          ............................แหง 

     ๔.๔ สถานท่ีพัฒนาจติใจ                    ...........................แหง (ปฏิบัติศาสนกิจ) 

     ๔.๕ รานคาสวัสดกิาร                        ...........................แหง  
                                                                                             / ๕. สวัสดกิารอืน่ ๆ 

 



- ๒ - 

  

 ๕. สวัสดิการอ่ืน ๆ ท่ีหนวยจดัสนับสนุนสงเคราะห และบริการกําลังพลนอกเหนือจาก 

             ท่ีทางราชการกําหนด ไดแก 

     ๕.๑ .......................................... 

             ๕.๒ .......................................... 

             ๕.๓ ......................................... 

      ๕.๔ ......................................... 

 
                                                     ตรวจถูกตอง 

                                                            ยศ, ช่ือ......................................................... 

                                                                     (.......................................................)  

                                                           ตําแหนง........................................................                                                                       

                                                                      ................../..................../...............  

 

 

 

 

 

 

   หมายเหต ุ

          - หนวยรับตรวจระดับกองพัน กองรอยอิสระ หรือเทียบเทาขึ้นไป รวบรวมของ นขต. 

            (กอง, แผนก, กองรอย ฯ) แลวนํามาสรุปท้ังหมดพรอมกับแนบของ นขต.ใหผูตรวจ 
 

 

   


