
                                                                                                                                                                                                                
หลักฐานการตรวจกิจการทั่วไป เร่ือง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร 

 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

๑.  การตรียมการ   
รับตรวจ 

    

   ๑.๑ การ
ด าเนินการ ตาม
บันทึกผลการตรวจ
ของชุดตรวจ จบ.     
ครัง้สุดท้าย  

๑. แก้ไข
ข้อบกพร่อง
เรียบร้อย 
๒. รายงานการ
แก้ไขให้ผู้บังคับ  
ผู้บัญชาทราบ 
๓. จัดท าส าเนา
บันทึกผลการ
ตรวจฯ และ
รายงานการแก้ไข 
แนบไว้กับข้อมูล 
 
 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.       
ว่าด้วยการตรวจ     
ในหน้าที่นายทหาร
จเร พ.ศ.๒๕๕๒    
ข้อ ๑๕.๒ 
- ค าสั่ง ทบ.            
ที ่.........................   
ลง .........................    
 เรื่อง การตรวจ       
ในหน้าที่นายทหาร
จเร ประจ าปี 
๒๕......... 
 

- ๙.๔ นายทหารฝุายการจเร หรือจเร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารจเรของหน่วย รับผิดชอบ และ        
มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจหน่วยในบังคับบัญชาของผู้บังคับหน่วยของตน ในฐานะผู้สอดส่งดูแลแทน     
ผู้บังคับหน่วย 
- ๑๐.๒ ผู้บังคับหน่วยทหารหรือหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่หน่วยระดับกองร้อยหรือหน่วยอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ากองร้อยขึ้นไป มีอ านาจสั่งการตรวจหน่วยในบังคับบัญชาของตน 
- ข้อ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจ เมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้วให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่     
ในอ านาจของตนทันทีโดยไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือสั่งการ ส าหรับเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจของตน      
ที่จะแก้ไขได้เองให้รายงานหน่วยเหนือเพ่ือด าเนินการต่อไป  
 

๑.๒ ข้อมูลที่
ต้องการทราบ
ประกอบการ   
รับตรวจตาม   
อนุผนวกและ   
ส่งข้อมูลทาง     
E-mail 

๑. ครบถ้วนตามที่ 
จบ. ก าหนด 
๒. ถูกต้อง
เรียบร้อย 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.      
ว่าด้วยการตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร 
พ.ศ. ๒๕๕๒       
ข้อ ๑๒ 
- ค าสั่ง ทบ.            
ที่ .........................    
ลง .........................    

- ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ ก่อนออกท าการตรวจให้ จบ. หรือหน่วยที่สั่งการตรวจแจ้งเรื่อง
และก าหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ และค าขอต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการอ านวยความ
สะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ 



 ๒ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

เรื่อง การตรวจ       
ในหน้าที่นายทหาร
จเร ประจ าปี 
๒๕......... 

๑.๓ การเตรียม
เอกสารรบัตรวจ 

๑. ครบถ้วนตามที่ 
จบ. ก าหนด 
๒. ถูกต้อง
เรียบร้อย 
๓. ใส่แฟูมเก็บ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
๔. การจัดวาง
อย่างเหมาะสม 
 

- ดูเอกสาร - เช่นเดียวกับ 
ข้อ ๑.๒ 

           

๑.๔ การจัดผู้น า
ตรวจ, ผู้รับตรวจ
และยานพาหนะ
น าตรวจ 

๑. เจ้าหน้าทีร่ับ
ตรวจมีความรู้  
๒. ครบถ้วน  
๓. เหมาะสม 
  

- ดูเอกสาร 
- ดู
ยานพาหนะ 

- เช่นเดียวกับ      
ข้อ ๑.๒ 

         

๑.๕  การจัด
สถานที่รับตรวจ  

๑. สิ่งอ านวย
ความสะดวก
ส าหรับการตรวจ 
๒. การจดัสถานที่
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- ดูสถานที ่ - เช่นเดียวกับ      
ข้อ ๑.๒ 

 



 ๓ 
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๓. แสงสว่าง
เพียงพอ 

๒. การรับ - ส่ง
หน้าที่ 

    

    ๒.๑ หลักฐาน
การรับ - ส่งหน้าที่
  

๑. การจัดท า
เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน 
๒. เอกสาร
หลักฐานถูกต้อง
เรียบร้อย 
 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.      
ว่าด้วยการรับ - ส่ง
หน้าที่  ในเวลา ย้าย 
เลื่อน ลด ปลด และ
บรรจุ  พ.ศ. ๒๕๔๐  
ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
- ค าชี้แจง ทบ. ที่ 
๑๖/๑๑๑๑๗/
๒๔๙๐ 
ลง ๑๗ ต.ค. ๙๐      
เรื่อง การบัญชี
สรรพาวุธ  
ข้อ ๔ และข้อ ๙ ข  
 
 

- ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ - ส่งหน้าที่ 
          ๑๑.๑ ให้ผู้ส่ งจัดท าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น บัญชีก าลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์ตามสายยุทธบริการต่าง ๆ และ
บัญชีอ่ืนเฉพาะที่จ าเป็นตามจ านวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ – ส่งหน้าที่ ส าหรับเงิน  ผู้ส่งที่มีอ านาจสั่งการ
เบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท าบัญชีรับส่งและตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย 
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ - ส่งหน้าที่ให้ท าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้     
๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ - ส่งหน้าที่  
แล้วเสร็จ ฯลฯ 
- ข้อ ๔ บัญชีหมายเลขอาวุธใช้ แบบ คส.๔ เป็นบัญชีแสดงยอดหมายเลขอาวุธแต่ละประเภทซึ่งอยู่ใน
ความควบคุมของหน่วยตามล าดับหมายเลข ตั้งแต่น้อยไปหามาก เพ่ือให้สามารถส ารวจได้ว่าอาวุธ
หมายเลขนั้นๆ อยู่ ณ ที่ใด เมื่อใด และบัญชีนี้ให้ใช้ส าหรับ กรมคลังแสงทหารบก คลังแสงมณฑล และ 
กรม ส่วนหน่วยนอกนั้นให้ใช้ใบแจ้งชุด 
- ข้อ ๙ ใบแจ้งชุดสรรพาวุธ เป็นรายการประกอบฎีกาเบิกสรรพาวุธ (บบ.ย.๕) หรือเป็นรายการประกอบ
ใบน าส่งสรรพาวุธ (แบบ ย.๕๗ หรือ แบบ กร.๖)  
        ข. เป็นหลักฐานส าหรบัการรับ - ส่งหน้าที่ 



 ๔ 
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    ๒.๒ หลักฐาน  
การรายงานการ
รับ – ส่งหน้าที่  

๑. การรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
๒. รายงานตาม
ก าหนดเวลา
ถูกต้อง 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการรับ  -  ส่ง
หน้าที่ ในเวลา ย้าย 
เลื่อน ลด ปลด และ
บรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ข้อ ๑๑ และ ๑๒ 

 - ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้    
๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ - ส่งหน้าที่     
แล้วเสร็จ ฯลฯ 
 
 

๓. การรักษายอด
ก าลังพล และการ
ทดสอบความรู้ 

    

     ๓.๑ รายงาน
ยอดก าลังพล
ประจ าวัน (กร.๓) 
 

๑. การจัดท า
รายงานยอด 
ก าลังพล
ประจ าวัน (กร.๓) 
ถูกต้อง 
๒. การรายงาน   
ยอดก าลังพล
ให้กับหน่วยเหนือ 

- ดูเอกสาร - ค าสั่ง ทบ.        
(ค าชี้แจง) ที่  
๑๕๔/๑๒๕๘๙   
ลง ๑ พ.ค. ๙๘    
เรื่อง ให้ใช้แบบ
รายงานยอด 
ก าลังพลประจ าวัน 
(แบบ กร.๓)  

- ๒. การใช้และความส าคัญ แบบ กร.๓ ลงวันที่ ๑ พ.ค. ๙๘ เป็นแบบรายงานยอดก าลังซึ่งหน่วย  ต่าง ๆ 
ทุกหน่วยจะต้องใช้ นอกจากนี้ ส าหรับหน่วยที่จะต้องใช้แบบ กร.๓ อยู่เดิมก็ให้ใช้แบบนี้แทน กร.๓      
เดิมด้วย แบบ กร.๓ ลง ๑ พ.ค. ๙๘ เป็นแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลที่ต้องการส าหรับรายงาน ยอดก าลัง
ทางราชการ และสถานะภาพของแต่ละหน่วย มีค่าทางประวัติศาสตร์มาก และเป็นเอกสารมูลฐาน       
อันส าคัญที่สุดอันหนึ่ง ซึ่งท าขึ้นใน ทบ. หน่วยที่ท าเอกสารนี้ทุกหน่วยจะต้องมีส า เนาอันถูกต้องเก็บไว้ใน
แฟูมถาวร ๑ ฉบับเสมอไป 
- ๘. การเสนอรายงานยอดก าลังพล แบบ กร.๓ (ดูผนวก ๒) รายงานยอดก าลังพล จะต้องท าเป็นวัน ๆ ไป 
ส าเนาของรายงานที่ส าเร็จรูปแล้ว ส าหรับวันที่ ๑๕ กับวันสิน้เดือนทุกเดือน ให้เสนอไปตามสายการบังคับ
บัญชาถึง กพ.ทบ. รายงานดังกล่าวนี้ต้องมิให้ชักช้าโดยไม่จ าเป็น 

     ๓.๒ การ
ทดสอบความรู้
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ก าลังพล 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

๑. หน่วยจัดส่ง
รายชื่อก าลังพล  
ผู้เข้ารับการ
ทดสอบความรู้
ครบถ้วน 
๒. ร้อยละของ   
ผู้เข้ารับทดสอบ

- ดูเอกสาร - หนังสือ  
กพ.ทบ. ด่วน  
ที่ กห  
๐๔๐๑/๔๔๘๑  
ลง ๔ ส.ค. ๖๕  

- ๒.๒.๒.๒ เพ่ิมเติมในหัวข้อการตรวจกิจการทั่วไปของ จบ. โดยก าหนดให้เป็นจ านวนผู้ปฏิบัติงาน      
ด้านก าลังพลของหน่วยที่มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ฯ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นหนึ่งในหัวข้อ  
การตรวจประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการก าลังพลของหน่วย 
- ข้อ ๓.๒ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ก าลังพลได้พัฒนาความรู้ด้านสายงานก าลังพล จึงเห็นควรให้ผู้ที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ฯ สามารถน าผลคะแนนไปใช้ประกอบการปรับย้ายผิดหมายเลขความช านาญการ
ทางทหาร (ชกท.) ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านก าลังพล ประกอบด้วย ชกท.๒๒๖๐, ชกท.๒๒๑๐ และ ชกท.๗๑๖ 
โดยอนุโลมไม่ต้องฝึก ชกท. ก่อนการปรับย้าย และน าไปเป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพหน่วยในด้านการ



 ๕ 
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ความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบ  
(น. ร้อยละ ๗๐,     
ส. ร้อยละ ๖๐) 

บริหารจัดการก าลังพลของแต่ละหน่วย โดยก าหนดเป็นร้อยละ ของผู้ปฏิบัติงานด้านก าลังพลที่ผ่าน ตามเกณฑ์
การทดสอบความรู้ฯ และน าไปเพิ่มเติมในหัวข้อการตรวจกิจการทั่วไปของ จบ. ตามข้อเสนอของคณะท างานฯ  
ในข้อ ๒.๒.๒ 
 

๔. ประวัติ 
รับราชการ 

    

      ๔.๑  
ระเบียบ/ค าสั่ง
ของหน่วย
เกี่ยวกับการจัดท า 
ประวัติ การ
จัดเก็บ วิธีการ
และค าแนะน า
การปฏิบัติ 

๑. ระเบียบ/ค าสั่ง
ของหน่วย 
๒. ระเบียบ/ค าสั่ง
ทันสมัย ปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
  

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

-  ข้อ ๕ ประวัติรับราชการ หมายถึง ข้อมูลแสดงรายการประวัติรับราชการของก าลังพลรายบุคคล   
ซึ่งจัดท าด้วยรูปแบบเอกสารตามแบบพิมพ์ของกองทัพบก หรือจัดท าด้วยระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการก าลังพลของ ทบ. และการด าเนินการด้านสิทธิก าลังพล 
- ข้อ ๑๑ การจัดท าประวัติรับราชการด้วยรูปแบบเอกสาร ให้หน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการ จัดท า
ประวัติรับราชการของก าลังพลแต่ละประเภท จ านวน ๑ ชุด เสร็จแล้วส่งตามสายงานไปยังหน่วย    
เก็บรักษา   
- ข้อ ๒๓ ให้หน่วยต้นสังกัดด าเนินการจัดสถานที่ในการเก็บรักษาประวัติรับราชการรูปแบบ เอกสาร
ของก าลังพลทุกประเภทที่รับผิดชอบ พร้อมจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการและค าแนะน าการปฏิบัติ รวมทั้ง 
ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และการปูองกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับเอกสารส าคัญดังกล่าว  

      ๔.๒ ค าสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และ
เจ้าหน้าที่บันทึก
ประวัติ 

๑. ค าสั่งแต่งตั้ง 
๒. ค าสั่งแต่งตั้ง
ทันสมัย  

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

 - ข้อ ๑๔ ให้หน่วยต้นสังกัดเก็บรักษาประวัติรับราชการ ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกประวัติ       
รับราชการของหน่วย ในการบันทึกในรูปแบบเอกสาร และตรวจสอบประวัติรับราชการในระบบ  
สารสนเทศให้ถูกต้องตรงกัน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่างน้อย ๑ นาย รวมทั้งมีการ
อบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการเกี่ยวกับประวัติรับราชการ ทั้งใน
รูปแบบเอกสาร และระบบสารสนเทศ  
- ข้อ ๑๕ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศ ให้บันทึกข้อมูลของก าลังพล
ตั้งแต่เป็นนักเรียนทหารหรือบรรจุเข้ารับราชการ ระหว่างรับราชการ จนกระทั่งออกจากราชการ  ครบ
เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง    ให้ทันสมัย
ตลอดเวลา ซึ่งสามารถกระท าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เมื่อได้ท าการบันทึกรายการใน



 ๖ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ประวัติรับราชการ รูปแบบเอกสารแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่บันทึกลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจง และวัน เดือน ปี 
ก ากับไว้ด้วยทุกครั้ง 

    ๔.๓ การจัดท า 
การบันทึก และ
การรับรองประวัติ
รับราชการ 

๑. สมุดประวัติ
ตามแบบพิมพ์ 
ทบ.  ครบทุกนาย 
๒. การบันทึก
ประวัติรับราชการ
เรียบร้อย ถูกต้อง 
ทันสมัย 
๓. การรับรอง     
การบันทึกประวัติ  
รับราชการถูกต้อง
   

- ดูเอกสาร 
  - สุ่มตรวจ  
สมุดประวัติ 
 

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

- ข้อ ๑๑ การจัดท าประวัติรับราชการด้วยรูปแบบเอกสาร ให้หน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการ  จัดท า
ประวัติรับราชการของก าลังพลแต่ละประเภท จ านวน ๑ ชุด เสร็จแล้วส่งตามสายงานไปยังหน่วยเก็บ
รักษา  
- ข้อ ๑๒ การจัดท าประวัติรับราชการด้วยระบบสารสนเทศ ให้หน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการ  บันทึก
ข้อมูลก าลังพลเพ่ือจัดท าประวัติรับราชการในระบบ PDX ให้กับก าลังพลแต่ละประเภท ตามแนวทาง
ที ่ทบ. ก าหนด 
- ข้อ ๑๕ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศ ให้บันทึกข้อมูลของก าลัง
พลตั้งแต่เป็นนักเรียนทหารหรือบรรจุเข้ารับราชการ ระหว่างรับราชการ จนกระทั่งออกจากราชการ  
ครบเกษียณอายุหรือเสียชีวิต รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา ซึ่งสามารถกระท าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เมื่อได้ท าการบันทึก
รายการในประวัติรับราชการ รูปแบบเอกสารแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่บันทึกลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจง 
และวัน เดือน ปี ก ากับไว้ด้วยทุกครั้ง  
- ข้อ ๑๖ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารของก าลังพลรายบุคคล ตลอดจนการแนบ
หลักฐานประกอบประวัติรับราชการ ให้ปฏิบัติตาม ผนวก ก และ ข ท้ายระเบียบนี้ 
- ข้อ ๑๘ การรับรองประวัติรับราชการและประวัติย่อในรูปแบบเอกสารหรือที่จัดพิมพ์จาก  ระบบ
สารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินการด้านสิทธิก าลังพล ให้นายทหารสัญญาบัตรที่รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับประวัติรับราชการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
- ผนวก ข 
    หมายเหตุ ๑. เมื่อหน่วยสามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. หรือ 
ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้แล้ว ให้น าเอกสารที่สั่งพิมพ์จากฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานทดแทน
การใช้ ส าเนาเอกสาร โดยให้เจ้าหน้าที่ธุรการก าลังพลระดับนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้รับรองส าเนา  
                 ๒. ส าเนาหลักฐานต่าง ๆ ให้ถ่ายส าเนาจากฉบับจริง และให้นายทหารธุรการ  ก าลังพล
ของหน่วยเป็น ผู้รับรองส าเนา 



 ๗ 
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      ๔.๔ เอกสาร
ประกอบประวัติ    
รับราชการ   

๑. ครบถ้วนตามที่
ก าหนด  
๒. ถูกต้อง 
ทันสมัย 
๓. หลักฐานการ
ติดตามทวงถาม
จากหน่วย      
ต้นสังกัด กรณีที่
เอกสารประกอบ
ประวัติรับราชการ
ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ถูกต้อง 

- ดูเอกสาร -ระเบียบ ทบ.       
ว่าด้วยประวัติ       
พ.ศ. ๒๕๖๔        
ข้อ ๑๖            
และผนวก ข ท้าย
ระเบียบฯ 

-  ข้อ ๑๖ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารของก าลังพลรายบุคคล ตลอดจนการแนบ
หลักฐานประกอบประวัติรับราชการ ให้ปฏิบัติตาม ผนวก ข  ท้ายระเบียบนี้ 
      ผนวก ข เอกสารประกอบประวัติรับราชการ ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยประวัติรับราชการ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ส าเนาทะเบียนทหารกองประจ าการ (สด.๓)  
๒. ส าเนาค าสั่งการบรรจุครั้งแรก    
๓. บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ ต้องแยกรับรองเป็นรายบุคคล ใช้ฉบับจริง  
๔. บันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารหรือต ารวจ (แบบ “ส” ข.๗) หรือบันทึกรับรองเวลา ราชการ
ตอนเป็นพลเรือนอื่น ๆ ที่ กห. ตรวจสอบไม่ได้ พร้อมทั้งรายการรับเงินเดือน (ถ้ามี)  
 ๕. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประเภทต่าง ๆ ได้แก่  
     ๕.๑  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  
     ๕.๒ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด  
     ๕.๓ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทน  
     ๕.๔ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินพิทักษ์พลพิเศษ  
๖. ส าเนาหนังสือแสดงการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.  
๗. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  
      ๗.๑  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันของเจ้าของประวัติ  
      ๗.๒ ส าเนาใบส าคัญ ทะเบียนการสมรส หรือส าเนาทะเบียนการหย่าของเจ้าของประวัติ  
      ๗.๓  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของเจ้าของประวัติหรือหนังสือรับรองจากอ าเภอ
หรือส านักงานเขตว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) กรณีข้าราชการเจ้าของประวัติให้ใช้ประกาศ ทบ. หรือ 
กห.  
      ๗.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสและบุตร  
      ๗.๕  ส าเนาสูติบัตร, ส าเนาทะเบียนการรับรองบุตร ส าเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือส าเนา 
ค าสั่งศาล ที่จ่าศาลรับรอง  
      ๗.๖  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา  



 ๘ 
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      ๗.๗  ส าเนาใบส าคัญ หรือทะเบียนการสมรสของบิดามารดา ถ้าสมรสก่อน ๑ ต.ค. ๗๘ ให้ใช้ส าเนา
ทะเบียนบ้านของบุตรที่เกิดก่อน ๑ ต.ค. ๗๘  
      ๗.๘  ส าเนาใบส าคัญ หรือทะเบียนการหย่าของบิดามารดา หรือส าเนาค าสั่งศาล ที่จ่าศาลรับรอง        
      ๗.๙  ส าเนามรณบัตร หรือส าเนาทะเบียนคนตายของทายาท (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) กรณี
ไม่มีและถึงแก่กรรมเกิน ๑๐ ปี  ให้อ าเภอหรือส านักงานเขตสอบสวนและออกหนังสือรับรอง  
      ๗.๑๐ ใบรับรองการเป็นทายาท 

      ๔.๕ การ
ตรวจประวัติ 
รับราชการ 
ก าลังพล 
ของหน่วย   

๑. หลักฐานการ
ตรวจประวัติ        
รับราชการ
รูปแบบเอกสาร 
ครบทุกนาย 
๒. หลักฐาน       
การตรวจประวัติ   
รับราชการใน
ระบบสารสนเทศ 
(PDX) ครบทุก
นาย 
๓. หลักฐาน       
การติดตาม 
ก าลังพลที่ไม่ได้ท า
การตรวจประวัติ   
รับราชการ
ประจ าปี 
 
 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.  
ว่าด้วยประวัติ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
ข้อ ๒๑ 
 

 - ข้อ ๒๑ ก าลังพลทุกนายมีหน้าที่ตรวจสอบประวัติรับราชการของตนเองทั้ง ๒ รูปแบบ ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน 
ให้น าหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการบันทึกหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความ
เป็นจริง ทั้งนี้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าของประวัติรับราชการและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 
 



 ๙ 
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      ๔.๖ หนังสือ
แสดงเจตนาระบุ
ตัวผู้รับเงินค่า
สินไหมทดแทน
ประกันชีวิตของ 
ทบ. ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ยามปกติ 
(พิทักษ์พล)  

๑. จัดท าครบ 
ทุกคน 
๒. การจัดท า
ถูกต้อง 
๓. จ่ายเงินให้กับ
ทายาทตรงตาม
ก าหนดเวลา และ
รายงานให้หน่วย
เหนือทราบ  

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
สินไหมในการประกัน
ชีวิต ส าหรับก าลังพล
ของ ทบ. ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ยามปกติ
(พิทักษ์พล) 
 พ.ศ. ๒๕๖๕  
ข้อ ๔ ,  ๕  
และข้อ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 

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

-  ข้อ ๔ ผู้ที่จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบนี้ ได้แก่ ก าลังพลของ ทบ. ที่ได้รับอันตราย หรือ
เจ็บปุวย จนถึงแก่ความตาย หรือพิการทุพพลภาพจนเป็นเหตุให้ต้องปลดออกจากประจ าการ หรือ     
เลิกจ้าง  หรือถูกปลดออกจากกองประจ าการ หรือถูกพ้นสภาพความเป็นนักเรียนทหาร  จากสาเหตุ  
การปฏิบัติงาน การฝึกศึกษา ทางธุรการ และอ่ืนๆ ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เกิดจากสาเหตุ  ต่าง ๆ ตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้ 
- ข้อ ๕ ประเภทก าลังพล ที่จะได้รับเงินค่าสินไหมตามระเบียบนี้ ได้แก่ 
      ๕.๑ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างประจ าชั้นสัญญาบัตร และบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่ 
กห. ก าหนดเทยีบเท่าข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
      ๕.๒ ข้าราชการทหารต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างประจ าต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร พลทหารประจ าการ 
(อาสาสมัคร) และบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่ กห. ก าหนดเทียบเท่าข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
       ๕.๓ อาสาสมัครทหารพราน พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
       ๕.๔ ทหารกองประจ าการ 
       ๕.๕ นักเรียนทหารเทียบเท่าข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรของ ทบ. 
       ๕.๖ นักเรียนทหารเทียบเท่าข้าราชการทหารต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทบ. 
       ๕.๗ บุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่ กห. ก าหนดเทียบเท่าทหารกองประจ าการ 
- ข้อ ๑๐ การด าเนินการขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนตามระเบียบนี้  ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการ
จนถึง ผบ.พล. หรือเทียบเท่า แล้วจึงเสนอเรื่องถึง กพ.ทบ. เพ่ือให้ตรวจสอบขั้นต้น และน าเรียนขออนุมัติ
ต่อ  ผบ.ทบ. หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ก่อนส่งเรื่องให้  สก.ทบ. ด าเนินการทางธุรการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ทั้งนี้ ให้หน่วยต้นสังกัดเร่งด าเนินการภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ก าลังพล
เสียชีวิต หรือวันที่ปลดออกจากประจ าการ หรือเลิกจ้าง หรือปลดออกจากกองประจ าการ หรือพ้นสภาพ
ความเป็นนักเรียนทหาร  
- ข้อ ๓ สก.ทบ. ขอให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปได้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาฯ  ให้กับ   
ก าลังพลเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป  



 ๑๐ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

      ๔.๗ หนังสือ
แสดงเจตนาระบุ
ตัวผู้รับเงินช่วย
พิเศษ  

๑. จัดท าครบ 
ทุกคน 
๒. การจัดท า
ถูกต้อง 
๓. จ่ายเงินให้กับ
ทายาทตรงตาม
ก าหนดเวลา และ
รายงานให้หน่วย
เหนือทราบ 
  

- ดูเอกสาร - พรก. การจ่าย
เงินเดือน เงินปี 
บ าเหน็จ บ านาญ 
และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(รกจ. เล่ม ๑๐๙ 
ตอนที่ ๓๒        
ลง ๑ เม.ย. ๓๕) 
มาตรา ๒๓, ๒๔ 

- มาตรา ๒๓ ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวนสามเท่า
ของเงินเดือนเต็มทีข่้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาม ฯลฯ 
- มาตรา ๒๔ เงินช่วยพิเศษตามมาตรา ๒๓ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายได้แสดงเจตนา  โดยท า
เป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการ เจ้าสังกัดตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

      ๔.๘ หนังสือ
แสดงเจตนาระบุ
ตัวผู้รับบ าเหน็จ
ตกทอด (แบบ ๑)  

๑. จัดท าครบ 
ทุกคน 
๒. การจัดท า
ถูกต้อง 
  

- ดูเอกสาร - พ.ร.บ. บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๓๙ มาตรา ๘ 
- หนังสือ กค.   
ด่วนที่สุด ที ่กค.
๐๔๐๙.๔/ว.๗๐  
ลง ๑๕ มิ.ย.. ๔๗   
เรื่อง การแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับ
บ าเหน็จตกทอด  
ข้อ ๒, ๓ 

- มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๘ ... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่าง
รับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจาก การประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบ าเหน็จตกทอดเป็นจ านวนตามเกณฑ์ค านวณ  ในมาตรา ๓๒ (๑) 
ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้” 
- ข้อ ๒ เพ่ือให้ข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ ซึ่งไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด ได้มี
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด และเพ่ือให้ข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัด บ านาญซึ่งมีทายาทผู้มี สิทธิ
ได้รับบ าเหน็จตกทอดอยู่แล้ว ได้แสดงเจตนาเผื่อไว้ในกรณีทายาทผู้มาสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอดได้ตายไป
ก่อน อันอาจจะท าให้ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด จึงขอให้ส่วนราชการแจ้งให้ข้าราชการและ
ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ ซึ่งยังมิได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดให้ถูกต้อง 
- ข้อ ๓ เมื่อข้าราชการ หรือผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญได้ด าเนินการตาม ข้อ ๒ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่ส่วนราชการ
มอบหมายตรวจสอบข้อความที่ผู้แสดงเจตนากรอกในแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตก
ทอดให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง ฯลฯ คือให้  ผู้แสดงเจตนา ๑ ฉบับ อีกฉบับ  
เก็บไว้เป็นหลักฐานในสมุดแฟูมประวัติ หรือเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัดบ านาญ 

 
 



 ๑๑ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

      ๔.๙ ระบบ
ฐานข้อมูล 
ก าลังพล 
อิเล็กทรอนิกส์  
(ระบบ PDX) 

๑. ค าสั่งแต่งตั้ง 
๒. การบันทึก
ท าเนียบก าลังพล
เรียบร้อย 
๓. รายงานไปยัง
หน่วยที่
รับผิดชอบ  
รอบ ๓ เดือน 
และรอบ ๖ เดือน 

- ดูเอกสาร 
- สุ่มตรวจใน
ระบบ PDX 

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

- ข้อ ๑๔ ให้หน่วยต้นสังกัดเก็บรักษาประวัติรับราชการ ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกประวัติ         
รับราชการของหน่วย ในการบันทึกในรูปแบบเอกสาร และตรวจสอบประวัติรับราชการในระบบ 
สารสนเทศให้ถูกต้องตรงกัน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่างน้อย ๑ นาย รวมทั้งมีการ
อบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการเกี่ยวกับประวัติรับราชการ ทั้งใน
รูปแบบเอกสาร และระบบสารสนเทศ  
- ข้อ ๑๕ การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศ ให้บันทึกข้อมูลของก าลังพล
ตั้งแต่เป็นนักเรียนทหารหรือบรรจุเข้ารับราชการ ระหว่างรับราชการ จนกระทั่งออกจากราชการ      
ครบเกษียณอายุ หรือเสียชีวิต รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา ซึ่งสามารถกระท าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เมื่อได้ท าการบันทึกรายการใน
ประวัติรับราชการ รูปแบบเอกสารแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่บันทึกลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจง และวัน เดือน ปี 
ก ากับไว้ด้วยทุกครั้ง  

   ๔.๑๐ การ
จ าหน่ายและ
ท าลายสมุด
ประวัติ กรณ ี
ก าลังพลเสียชีวิต 
โอน/ย้ายไป 
ส่วนราชการนอก 
ทบ. หรือ กห. 

๑. รูปแบบ
เอกสาร 
๒. ระบบ
สารสนเทศ 
(PDX) 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.      
ว่าด้วยประวัติ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
ข้อ ๑๙ , ๒๐, ๒๕ 
และข้อ ๒๖ 

 

- ข้อ ๑๙ เมื่อก าลังพลผู้ใดย้ายสังกัด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
            ๑๙.๑ ก าลังพลย้ายภายใน ทบ.ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดส่งประวัติรับราชการของก าลังพลผู้นั้น 
พร้อมแนบหลักฐานการย้ายส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับหนังสือส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
            ๑๙.๒ ก าลังพลย้ายออกนอก ทบ. ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมด าเนินการดังนี้ 
                     ๑๙.๒.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดพิมพ์ประวัติรับราชการจาก
ระบบสารสนเทศพร้อมแนบหลักฐานการย้ายของก าลังพลผู้นั้น ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับ
หนังสือส่งตัว และให้จัดส่งประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารให้ กรมเสมียนตรา หรือกรมสารบรรณทหาร 
แล้วแต่กรณี เพ่ือเก็บรักษาประวัติรับราชการเป็นส่วนรวม ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง  
                    ๑๙.๒.๒ ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดส่งประวัติรับราชการ
รูปแบบเอกสารพร้อมแนบหลักฐานการย้ายของก าลังพลผู้นั้น ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับหนังสือ
ส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
          ๑๙.๓ ผู้ที่ย้ายจากภายนอก ทบ. เข้ามารับราชการใน ทบ.ให้หน่วยต้นสังกัดเก็บรักษาประวัติ      
รับราชการไว้ ส าหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับประวัติรับราชการมาจากหน่วยต้นสังกัดเดิม  ๒ ชุด 



 ๑๒ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ให้มอบคืนเจ้าของประวัติเก็บรักษา ๑ ชุด ส าหรับการจัดท าประวัติรับราชการด้วยระบบสารสนเทศ      
ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการ 
- ข้อ ๒๐ เมื่อก าลังพลผู้ใดโอน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
            ๒๐.๑ ก าลังพลโอนไปรับราชการหน่วยทหารนอก กห. ทั้งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และต่ ากว่า
ชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดส่งประวัติรับราชการของก าลังพลผู้นั้น พร้อมแนบหลักฐานการ
โอน ส่งไปยังส่วนราชการที่รับโอนพร้อมกับหนังสือส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
            ๒๐.๒ ก าลังพลโอนไปรับราชการต่างกระทรวง ทั้งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ ากว่า        
ชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมจัดส่งประวัติรับราชการของก าลังพลผู้นั้น พร้อมแนบหลักฐาน     
การโอนไปยังส่วนราชการที่รับโอนพร้อมหนังสือส่งตัว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
           ๒๐.๓ ก าลังพลโอนมารับราชการที่ ทบ. ให้หน่วยต้นสังกัดใหม่ที่รับโอนจัดท าประวัติรับราชการ
ด้วยรูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
                    ๒๐.๓.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลพลเรือน หรือทหาร
กองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
                    ๒๐.๓.๒ ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลพลเรือน หรือทหาร
กองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
- ข้อ ๒๕ การจ าหน่ายประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสาร และระบบสารสนเทศของก าลังพล ทบ. 
สามารถด าเนินการ ดังนี้ 
           ๒๕.๑ กรณีก าลังพลโอน/ย้ายไปส่วนราชการนอก ทบ. หรือ กห. 
                  ๒๕.๑.๑ การด าเนินการในรูปแบบเอกสาร ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมด าเนินกรรมวิธีทางด้าน
ธุรการและจัดส่งประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารให้หน่วยต้นสังกัดใหม่ตามข้อ ๑๙หรือ ๒๐ แล้วแต่กรณี 
                 ๒๕.๑.๒ การด าเนินการในระบบสารสนเทศ ให้หน่วยที่จัดท าค าสั่งหรือบัญชีรายชื่อก าลังพล
ที่สูญเสียเป็นผู้รับผิดชอบปรับข้อมูลก าลังพลออกจากโปรแกรมระบบ PDX ตามแนวทางที่ ทบ. ก าหนด
แล้วแต่กรณี 
          ๒๕.๒ กรณีก าลังพลออกจากราชการ 
                  ๒๕.๒.๑ การด าเนินการในรูปแบบเอกสาร เมื่อด าเนินกรรมวิธีในเรื่องสิทธิ์ก าลังพลเสร็จ
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เรียบร้อยแล้ว ให้ สบ.ทบ. หรือ มทบ. ที่รับผิดชอบในการขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ ด าเนินการ
จดัส่งประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสารไปเก็บรักษาท่ีหน่วย ในข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี 
                ๒๕.๒.๒  การด าเนินการในระบบสารสนเทศ ให้หน่วยที่จัดท าค าสั่งหรือบัญชีรายชื่อก าลังพล
ที่สูญเสียเป็นผู้รับผิดชอบปรับข้อมูลก าลังพลออกจากโปรแกรมระบบ PDX ตามแนวทางที่ ทบ. ก าหนด 
แล้วแต่กรณี 
         ๒๕.๓ กรณีก าลังพลถึงแก่กรรม ให้หน่วยต้นสังกัดปรับข้อมูลก าลังพลออกจากโปรแกรม       
ระบบ PDX และเมื่อด าเนินกรรมวิธีในเรื่องสิทธิ์ก าลังพลในการขอรับ  เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ       
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถจ าหน่ายประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารออกจากระบบการจัดเก็บ และ
ส่งคืนประวัติรับราชการให้กับทายาทของก าลังพลได้ โดยให้ท าไว้เป็นหลักฐาน 
- ข้อ ๒๖ การท าลายประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสารของก าลังพลที่เสียชีวิต โดยเมื่อหน่วยต้นสังกัด
ด าเนินกรรมวิธีในเรื่องสิทธิ์ก าลังพลจนกระทั่งเสร็จสิ้นแล้ว หากภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับ
การสั่งจ่ายบ าเหน็จตกทอด หรือบ านาญพิเศษ ทายาทไม่แจ้งความประสงค์ หรือติดต่อขอรับประวัติ      
รับราชการกลับไปเก็บรักษาเองแล้ว ให้หน่วยเก็บรักษาประวัติรับราชการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือขออนุมัติท าลายประวัติรับราชการต่อไป 

๕.  อทบ. และ
การฌาปนกิจ 

    

      ๕.๑ สมุด
คู่มือฝากเงิน 
อทบ.(อ.๑)  

๑. ครบทุกนาย 
๒. บันทึกถูกต้อง
ทันสมัย 
๓. เจ้าหน้าที่
บันทึกและ
นายทหาร
สวัสดิการลงนาม
เรียบร้อย 
  

- สุ่มตรวจ
สมุด (อ.๑) 
 

- ระเบียบ
คณะกรรมการ
ควบคุมการ
ด าเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์ข้าราชการ 
ทบ. ว่าด้วยการ
ด าเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ.  

 - ข้อ ๔ ค าจ ากัดความ 
        ๔.๑ “เงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ฝาก” ใช้ค าย่อว่า “เงิน อทบ. ฝาก” หมายถึง จ านวนเงิน     
ที่ข้าราชการ ทบ.ยินยอมให้หน่วยหักจากเงินได้รายเดือนตามชั้นยศ ฝากไว้เป็นรายเดือนตามหลักเกณฑ์   
ที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
       ๔.๒ “เงินฝากสมทบ” หมายถึง จ านวนเงินที่ข้าราชการ ทบ.ฝากเพ่ิมขึ้นจากเงินออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ. ฝาก 
       ๔.๑๑ “เจ้าหน้าที่ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.” ใช้ค าย่อมว่า “เจ้าหน้าที่ อทบ.” หมายถึง 
              ๔.๑๑.๑ นายทหารสวัสดิการ ตามอัตราของหน่วยนั้น ๆ  
              ๔.๑๑.๒ ในกรณีที่ไม่มีอัตรานายทหารสวัสดิการ ให้หน่วยตั้งแต่ระดับกองพัน หรือเทียบเท่า 
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พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๙  
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขึ้นไป แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมิใช่นายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงินขึ้นรับผิดชอบหน้าที่ 
การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. อีกหน้าที่หนึ่ง  
              ๔.๑๑.๓ สัสดีจังหวัด 
- ข้อ ๗. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ใช้
ข้อความนี้แทน  
              “๘. หลักเกณฑ์การฝากเงิน 
                    ๘.๑ ข้าราการ ทบ. ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อน วันที่ ๑ ม.ค. ๖๕ ให้เริ่มฝากเงินตั้งแต่
บรรจุเข้ารับราชการ 
                    ๘.๒ ข้าราการ ทบ. ที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่ วันที่ ๑ ม.ค. ๖๕ เป็นต้นไป สามารถ
เลือกฝากเงินหรือไม่ฝากเงินก็ได้ตามความสมัครใจ และสามารถเริ่มฝากเงินเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งความ
ประสงค์กับเจ้าหน้าที่สวัสดิการหรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วย 
                    ๘.๓. อัตราการฝากเงินประจ าตามชั้นยศดังนี ้
                           ๘.๓.๑ ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร         เดือนละ      ๒๐๐ บาท 
                           ๘.๓.๒ ชั้นนายร้อย                     เดือนละ      ๓๐๐ บาท 
                           ๘.๓.๓ ชั้นนายพัน                      เดือนละ      ๕๐๐ บาท 
                           ๘.๓.๔ พันเอก (พิเศษ) ขึ้นไป        เดือนละ    ๑,๐๐๐ บาท 
                     ๘.๔ เงินฝากสมทบ ให้ฝากเป็นหลักร้อยขึ้นไปตลอดปี แต่เมื่อรวมกับอัตราการฝากเงิน
ตามชั้นยศ ต้องไม่เกิน เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ในทุกชั้นยศ โดยให้หน่วยหักฝากเป็นรายเดือน รวมกับเงิน 
อทบ.ฝาก หากมีความประสงค์จะลดเงินฝากสมทบระหว่างปี ให้หน่วยแจ้งความประสงค์  เป็นหนังสือ 
เพ่ือให้ สก.ทบ. พิจารณา”               
 - ข้อ ๒๑. เจ้าหน้าที่ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ของหน่วย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
          ๒๑.๔ จัดท าสมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (อ.๑) ประจ าตัวข้าราชการภายในหน่วย
ทุกคน ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ให้ท าใบเบิก (ทบ.๔๐๐ - ๐๐๖) พร้อมส าเนาค าสั่งบรรจุข้าราชการ ส าเนา
บัตรประจ าตัวข้าราชการที่มีหมายเลขประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือน าของ
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หน่วยเสนอ สก.ทบ. เพื่อขอเบิกสมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (อ.๑) 
          ๒๑.๕ กรณีสมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (อ.๑) บันทึกรายการเต็ม ช ารุด หรือ 
สูญหาย ให้หน่วยผู้เบิกท าหนังสือน าหน่วยพร้อมทั้งใบเบิก (ทบ.๔๐๐ - ๐๐๖) โดยระบุหมายเลขสมุดคู่มือ
ฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (อ.๑) ยศ ชื่อ นามสกุล และส่งสมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ 
ทบ. (อ.๑) เล่มเก่าให้ สก.ทบ. ยกเว้น สมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (อ.๑) สูญหาย 
          ๒๑.๖ ลงนามรับรองสมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อ.๑) ของข้าราชการภายใน
หน่วยทุกฉบับ ตามท่ีได้หักเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ฝากไว้ทุกเดือน 

     ๕.๒ บัญชี
สรุปสภาพเงิน 
อทบ.ฝาก (อ.๓) 

๑. จัดท า
เรียบร้อย 
๒. ถูกต้อง 
ทันสมัย 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ 
คณะกรรมการ
ควบคุมการ
ด าเนินงานกจิการ
ออมทรัพย์ข้าราชการ 
ทบ. ว่าด้วยการ
ด าเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ. พ.ศ. 
๒๕๕๗   ข้อ ๒๑.๙ ,
๒๑.๙ และข้อ 
๒๑.๙.๓.๑   

- ข้อ ๒๑.๙ ในเดือน ม.ค. ของทุกปี ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
               ๒๑.๙.๑ เจ้าหน้าที่ อทบ.ของหน่วย จะต้องจัดพิมพ์บัญชีรายละเอียดการฝากเงินและ     
การกู้เงิน อทบ.ทุกประเภท จ านวน ๒ ชุด ส่งให้ส านักการเงินของหน่วย ๑ ชุด เก็บไว้ที่ฝุายสวัสดิการ 
ของหน่วย ๑ ชุด 
               ๒๑.๙.๓ การตรวจสอบความถูกต้องเงินฝากของข้าราชการ ระหว่างหน่วยกับ สก.ทบ.    
โดยท าการตรวจสอบทุกสิ้นปีปฏิทิน ดังนี้.- 
                           ๒๑.๙.๓.๑ สก.ทบ. จะจัดส่งบัญชีสรุปสถานภาพเงิน อทบ.ฝาก รายบุคคล        
ส่งให้หน่วยท าการตรวจสอบความถูกต้องกับสมุดคู่มือเงินฝาก อทบ. เมื่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการของหน่วย
ท าการตรวจสอบแล้ว มีความถูกต้อง หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยท าหนังสือเสนอนายทหาร
สวัสดิการของหน่วยท าการตรวจสอบความถูกต้องกับสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. กรณียอดเงินดังกล่าว
ถูกต้องตรงกัน ให้น าดอกเบี้ย และยอดยกไปของบัญชีสรุปสถานภาพเงิน  อทบ.ฝาก รายบุคคลบันทึกลง
ในสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ.(อ.๑) และถ้ายอดเงินฝากที่ยกมาจากปีที่แล้ว และเงินฝากระหว่างปี ไม่ถูกต้อง  
ให้ท าหนังสือขอแก้ไขพร้อมส่งสมุดคู่มือฝากเงิน (อ.๑) เสนอ สก.ทบ. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับ
บัญชีสรุปสถานภาพเงิน อทบ.ฝาก รายบุคคล 

     ๕.๓ หนังสือ
เจตนาระบุตัว 
ผู้รับเงิน อทบ.  

๑. จัดท า
เรียบร้อย 
๒. ถูกต้อง
ทันสมัย,   

- ดูเอกสาร -  ระเบียบปฏิบัติ
ประจ า ทบ. ว่าด้วย
การก าลังพล        
พ.ศ. ๒๕๔๔      

     - ตอนที่ ๒ การจัดการก าลังพล 
                ข้อ  ฉ. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน อทบ. ตามอนุผนวก ๖ ประกอบผนวก  จ.     
ซึ่งข้าราชการใน ทบ. ทุกคน จะต้องท าหนังสือนี้ติดไว้กับสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. ถ้ายังไม่ได้จัดท าควร
ด าเนินการให้เรียบร้อย 



 ๑๖ 
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มีการตรวจ
ประจ าปี  

ตอนที่ ๒ ข้อ ฉ.  

     ๕.๔ การถอน
เงิน อทบ.ฝาก 
และการส่งสมุด
คู่มือฝากเงิน 
อทบ.  

- ด าเนินการ
ถูกต้อง 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ 
คณะกรรมการ
ควบคุมการ
ด าเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์ข้าราชการ 
ทบ. ว่าด้วยการ
ด าเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ. พ.ศ. 
๒๕๕๗   ข้อ ๑๐, 
๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๙ 

- ข้อ ๑๐ การถอนเงิน อทบ.ฝาก 
          ๑๐.๑ การถอนเงินฝาก อทบ. จะท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                   ๑๐.๑.๑ ย้ายออกนอกสังกัด ทบ. 
                   ๑๐.๑.๒ ออกจากประจ าการ 
                   ๑๐.๑.๓ ถึงแก่กรรม 
                   ๑๐.๑.๔ เป็นคนสาบสูญ 
                   ๑๐.๑.๕ ก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ปี 
                   ๑๐.๑.๖ ถูกสั่งพักราชการ และข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้ อทบ. 
       ข้อ ๑๐.๙ ให้หน่วยด าเนินการถอนเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกฝากทันที ที่ได้รับเรื่อง    
ขอถอนเงิน อทบ.ฝาก ตามข้อ ๑๐.๑  และเม่ือหน่วยได้รับทราบการโอนจากหนังสือแจ้งการโอนเงินของ 
สก.ทบ. ให้จ่ายเงินแก่ผู้ขอถอนเงินภายใน ๓ วันท าการ  

      ๕.๕ การส่ง
เงิน อทบ. และ
บัญชีรายละเอียด  

๑. ส่งตาม
ก าหนดเวลา 
๒. การจัดท า
รายละเอียด       
การส่งเงิน อทบ.  
  

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ 
คณะกรรมการ
ควบคุมการ
ด าเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์ข้าราชการ 
ทบ. ว่าด้วยการ
ด าเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ. พ.ศ. 
๒๕๕๗   ข้อ ๒๐ , 
๒๐.๑ และ ข้อ 
๒๐.๒ 

-  ข้อ ๒๐ การส่งเงิน อทบ.ฝาก และการส่งช าระคืนเงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ของหน่วยใน ทบ.  ที่จัดท า
บัญชีเกณฑ์คงค้าง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
               ๒๐.๑ ก่อนถึงก าหนดวันจ่ายเงินเดือน ๗ วันท าการ ให้เจ้าหน้าที่ อทบ.ของหน่วยจัดท าบัญชี
รายละเอียดรายชื่อ และจ านวนเงิน อทบ.ฝาก, เงินกู ้อทบ.บ าบัดทุกข์, เงินกู้ อทบ.พิเศษ และเงินกู้ อทบ.
เพ่ือการเคหสงเคราะห์ โดยแยกแต่ละรายการให้ชัดเจน อย่างละ ๓ ชุด  ตามแบบที่ก าหนด ส่งให้
ส านักงานการเงินของหน่วย หรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  ให้ส่งบัญชี
รายละเอียดดังกล่าวคืนเจ้าหน้าที่ อทบ. ของหน่วย ๑ ชุด เพ่ือที่จะได้ด าเนินการส่งให้ สก.ทบ. โดยผ่าน
สื่อคอมพิวเตอร์ ภายในวันวันสิ้นเดือน  ส่วนอีก ๑ ชุด ให้ส านักการเงิน หรือเจ้าหน้าที่  
                ๒๐.๒ การน าส่งเงิน อทบ.ฝาก และเงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ทุกประเภทต่อ สก.ทบ. 
ให้ส านักงานการเงินของหน่วยในส่วนกลางที่เบิกเงินจาก กง.ทบ. และหน่วยที่เบิกเงินจากคลังในส่วน
ภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการ โดยส านักงานการเงินของหน่วยปฏิบัติบัญชีตามระบบบัญชีส าหรับส่วนราชการ
ย่อยต้องจัดท าใบน าส่งเงิน (กง.๔) พร้อมกับแยกแสดงรายการและจ านวนเงิน อทบ.ฝาก เงินกู้ออมทรัพย์



 ๑๗ 
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 ข้าราชการ  ทบ. แต่ละประเภท ไว้ในใบน าส่งเงิน (กง.๔) แล้วส่งให้ส านักงานการเงินในส่วนกลาง ที่เบิกเงิน
จาก กง.ทบ. และหน่วยที่เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาคภายในวันจ่ายเงินเดือนเพื่อด าเนินการต่อไป 

     ๕.๖ การกู้เงิน 
และการจ่ายเงิน 
อทบ.ประเภท   
บ าบัดทุกข์  

๑. มีหลักฐานการ
อนุมัติ และการ
ตรวจสอบเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ 
๒. จ่ายตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
๓. จ่ายตรงตัวผู้กู้ 
๔. จัดท าทะเบียน   
ผู้กู้เงิน อทบ. 
(อ.๖) ครบถ้วน 
ถูกต้อง  

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ 
คณะกรรมการ
ควบคุมการ
ด าเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ.  
ว่าด้วยการ
ด าเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ.  
พ.ศ. ๒๕๕๗        
ข้อ ๑๓, ๑๓.๑๓.๑, 
๒๑.๑๒ และข้อ 
๒๑.๑๓ 

- ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.บ าบัดทุกข ์ 
          ๑๓.๑. ผู้กู้ต้องเป็นข้าราชการ ทบ.ประจ าการ และมีเงิน อทบ.ฝาก 
          ๑๓.๒ ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ อทบ. แล้ว เหลือเพียงพอ
ส าหรับการด ารงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
- ข้อ ๑๓.๑๓.๑ การจ่ายเงินกู้  สก.ทบ.จะโอนเงินไปยังหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้โดยตรง เมื่อหน่วยได้
รับทราบการโอนเงินจากหนังสือแจ้งการโอน พร้อมรายละเอียดประกอบการขอกู้จาก สก.ทบ. ให้หน่วย
จ่ายเงิน ให้กับผู้กู ้ภายใน ๓ วันท าการ 
- ข้อ ๒๑.๑๒ การด าเนินการจ่ายเงินกู ้อทบ.บ าบัดทุกข ์ เมื่อหน่วยต้นสังกัดของผู้กู้ได้รับทราบการโอนเงิน
จากหนังสือแจ้งการโอนเงินของ สก.ทบ. ให้เจ้าหน้าที่ อทบ. ตรวจสอบหลักฐาน และจ่ายเงินให้กับผู้กู้ 
พร้อมกับส่งมอบสัญญาเงินกู ้(อ.๕) ให้กับผู้กู้เก็บไว้  ๑ ฉบับ 
- ข้อ ๒๑.๑๓ เจ้าหน้าที่ อทบ. มีหน้าที่จัดท าและลงทะเบียนคุมผู้กู้เงินในสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้ (อ.๖)    
แต่ละประเภทของการกู้เงิน อทบ. โดยแยกประเภทการกู้เงิน และแยกประเภทสัญญาบัตร และต่ ากว่า
สัญญาบัตร      

   ๕.๗ การกู้เงิน 
อทบ.พิเศษ และ 
อทบ.เคห 
สงเคราะห์ 

๑. หลักฐาน       
การอนุมัติ และ
การตรวจสอบเงิน
ได้รายเดือนสุทธิ
ของผู้กู้ 
๒. จัดท าทะเบียน   
ผู้กู้เงิน อทบ.
พิเศษ และเพ่ือ
การเคห 

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ 
คณะกรรมการ
ควบคุมการ
ด าเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์
ข้าราชการ
กองทัพบก ว่าด้วย
การด าเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์

- ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.พิเศษ 
          ๑๔.๑ เป็นข้าราชการ ทบ.ประจ าการ มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี มีเงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ฝาก 
และผู้กู้ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์ 
          ๑๔.๒ ผู้กู้จะต้องมีเงินรายได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ. แล้วเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของเงินได้รายเดือน 
- ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การกู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ 
         ๑๕.๑ ผู้กู้ ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้.- 
                   ๑๕.๑.๑ เป็นข้าราชการ ทบ.ประจ าการ และรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีอายุ 
ไม่เกิน ๕๕ ปี 



 ๑๘ 
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สงเคราะห ์(อ.๖) 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

ข้าราชการ ทบ.  
พ.ศ. ๒๕๕๗  
ข้อ ๑๔ , ๑๕ และ
ข้อ ๒๑.๑๓  

                   ๑๕.๑.๒ มีเงิน อทบ.ฝาก และผู้กู้ต้องไม่มีหนี้สินเงินกู้ อทบ. เพ่ือการเคหสงเคราะห์ 
                   ๑๕.๑.๓ ต้องมีเงินรายได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ อทบ.        
แล้วเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของเงินได้รายเดือน 
- ข้อ ๒๑.๑๓ เจ้าหน้าที่ อทบ. มีหน้าที่จัดท าและลงทะเบียนคุมผู้กู้เงินในสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้ (อ.๖)    
แต่ละประเภทของการกู้เงิน อทบ. โดยแยกประเภทการกู้เงิน และแยกประเภทสัญญาบัตร และต่ ากว่า
สัญญาบัตร 

     ๕.๘ การส่งเงิน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ทบ. และบัญชีราย
รายละเอียด 

๑. ส่งครบถ้วน
และตามก าหนด
ก าหนดเวลา 
มทบ. และ  
สก.ทบ. 
๒. ด าเนินการ
ถูกต้อง 
  

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ ทบ.     
ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์          
พ.ศ. ๒๕๕๓        
ข้อ ๒๒ 
 
 

- ข้อ ๒๒ การน าส่งเงินสงเคราะห์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
     (๑) การน าส่งเงินสงเคราะห์ หน่วยได้หักไว้ ณ ที่จ่าย (ตามข้อ ๒๑(๓) ให้หน่วยระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ที่มิได้เบิกเงินจากคลังจัดท าใบน าส่งเงิน (กง.๔) ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน เพ่ือส่งให้   
ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลังด าเนินการส่งเงินสงเคราะห์  ให้ส านักงานผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด
(มหาชน) ได้ทุกสาขาภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน โดยน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร
ทหารไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาราชด าเนิน ชื่อบัญชี  "สก.ทบ. (กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.)”เลขที่ 
๐๐๒ – ๒ - ๔๕๖๖๖ – ๙ 
      (๒) ให้หน่วยทหารระดับกองพัน หรือเทียบเท่าข้ึนไป จัดท าบัญชีรายละเอียดการน าส่งเงินสงเคราะห์
เป็นรายบุคคลเฉพาะเดือน ม.ค. ของทุกปี นอกนั้นให้จัดท าบัญชีรายละเอียดในการน าส่งเงินสงเคราะห์
ตาม (๑) เป็นบัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลง ในแต่ละเดือนที่เรียก
เก็บเงินสงเคราะห์ จ านวน ๓ ชุด ส่งให้ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลัง จ านวน ๒ ชุด ส่วนอีก ๑ ชุด      
ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วย และให้ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลังตรวจสอบความถูกต้อง และ
รวบรวมส่งให้ส านักงาน จ านวน ๑ ชุด พร้อมส าเนาเอกสารการน าส่งเงิน ภายในวันท าการสุดท้าย     
ของเดือน    

      ๕.๙ การ
จ่ายเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ทบ. 

๑. จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
ตามก าหนด 
๒. ยืนยันการรับ
เงินค่าจัดการศพ
ให้ สก.ทบ.  

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ ทบ.     
ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์         
พ.ศ. ๒๕๕๓        
ข้อ ๓๐ 

- ข้อ ๓๐ เมื่อหน่วยได้รับทราบการโอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีของหน่วย และได้รับหลักฐานคู่จ่ายเงิน
สงเคราะห์แล้ว ให้ด าเนินการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งด าเนินการจัดส่ง
หนังสือยืนยันการรับเงินสงเคราะห ์ให้ส านักงานภายใน ๗ วัน 
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ตามก าหนดเวลา 
    

      ๕.๑๐ 
เจ้าหน้าที่
สวัสดิการ   

๑. ค าสั่งแต่งตั้ง 
๒. ค าสั่งแต่งตั้ง
ทันสมัย 
  

- ดูเอกสาร -  ระเบียบ 
คณะกรรมการ
ควบคุมการ
ด าเนินงานกิจการ
ออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ.  
ว่าด้วยการ
ด าเนินงานของ
กิจการออมทรัพย์
ข้าราชการ ทบ. 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ข้อ ๔.๑๑ 

-  ข้อ ๔.๑๑ “เจ้าหน้าที่ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.” ใช้ค าย่อมว่า “เจ้าหน้าที่ อทบ.” หมายถึง 
              ๔.๑๑.๑ นายทหารสวัสดิการ ตามอัตราของหน่วยนั้น ๆ 
              ๔.๑๑.๒ ในกรณีที่ไม่มีอัตรานายทหารสวัสดิการ ให้หน่วยตั้งแต่ระดับกองพัน หรือเทียบเท่า 
ขึ้นไป แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมิใช่นายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงินขึ้นรับผิดชอบหน้าที่  
การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. อีกหน้าที่หนึ่ง  

 

๖.  ขวัญ การ
แต่งตั้งยศ การ
เลื่อนยศ และการ
สวัสดิการ 

    

      ๖.๑ การ
แต่งตั้งยศ และ
การเลื่อนยศ  

๑. ข้อบังคับ/
ระเบียบ/ค าสั่ง/
อนุมัติหลักการ 
๒. ค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ 
 

- ดูเอกสาร 
 

- ข้อบังคับ กห.     
ว่าด้วยการ 
แต่งตั้งยศ  
พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
 

- ข้อ ๒ ผู้ที่จะเป็นนายทหารประทวน จะต้องมีวิทยฐานะมีความขยันหมั่นเพียร รู้จักรักษาเกียรติของชาติ
และกองทัพไทย มีความประพฤติดีงาม สมควรเป็นนายทหารประทวนได้ และต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งมิใช่
โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เมื่อ รมว.กห. 
พิจารณาเห็นสมควรและอนุมัติแล้ว จะแต่งตั้งผู้ที่มีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมายเป็น
นายทหารประทวนก็ได้ ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือไม่เคยฝึกอบรมวิชาทหาร
ในสถาบันการศึกษาของ กห. หรือสถาบันการศึกษาวิชาทหารของต่างประเทศ  ซึ่ง กห. รับรองวิทยฐานะ
เทียบเท่าหลักสูตรของ กห. ต้องได้รับการฝึกอบรมวิชาทหาร มีความรู้  ตามหลักสูตรของ กห. ก่อน 
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๓. ค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ทันสมัย 
๔. เอกสาร        
ผ่านการอบรม    
ของเจ้าหน้าที่  
๕. ฐานข้อมูล    
ก าลังพล 
๖. ฐานข้อมูล    
ก าลังพล ทันสมัย 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  

 
 
 
 
 
 
- ระเบียบ กห.      
ว่าด้วยการ 
แต่งตั้งยศ และการ
เลื่อนยศของ
ข้าราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 
- ระเบียบ กห.      
ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ยศ และการเลื่อน
ยศของข้าราชการ
ทหาร ฉบับที่ ๓          
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ระเบียบ กห.      
ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ยศ และการเลื่อน
ยศของข้าราชการ

- ข้อ ๑๑ ผู้ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร นอกจากจะต้องมีวิทยฐานะ ต้องมีความขยันหมั่นเพียร รู้จัก
รักษาเกียรติของชาติและกองทัพไทย มีความประพฤติดีงาม สมควรเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้       
และต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งมิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์    
ของทางราชการ เมื่อ รมว.กห. พิจารณาเห็นสมควรและอนุมัติแล้ว จะแต่งตั้ งผู้ที่มีสัญชาติไทย โดยการ
แปลงสัญชาติตามกฎหมายเป็นนายทหารสัญญาบัตรก็ได้ ส าหรับ ผู้ที่ไม่เคยเป็นทหารกองหนุน ประเภท 
ที่ ๑ หรือไม่เคยฝึกอบรมวิชาทหารในสถาบันการศึกษาของ กห. หรือสถาบันการศึกษาวิชาทหารของ
ต่างประเทศ ซึ่ง กห. รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าหลักสูตรของ กห. ต้องได้รับการฝึกอบรมวิชาทหาร      
มีความรู้ตามหลักสูตรของ กห. ก่อน 
- ข้อ ๖ การเลื่อนยศต้องมีหลักเกณฑ์ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
         ๖.๑ มีต าแหน่งอัตราที่จะเลื่อนได้ โดยต้องด ารงต าแหน่งที่ก าหนดอัตราชั้นยศในวันที่เลื่อนยศ   
ถ้าบรรจุให้รักษาราชการในต าแหน่งใด จะขอเลื่อนยศตามอัตราต าแหน่งที่รักษาราชการไม่ได้ 
         ๖.๒ มีจ านวนปีที่รับราชการครบตามก าหนด  
         ๖.๓ ต้องรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าชั้นเงินเดือนข้ันต่ าสุดของยศท่ีจะเลื่อน ยกเว้นการเลื่อนยศ  ต่ ากว่า
ชั้นยศ พ.ต. ลงไป 
- ข้อ ๓ ผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้น
สูงสุดของอันดับ เพราะมีความผิดในครึ่งปีใด (ครึ่งปีแรก ๑ เมษายน หรือ ครึ่งปีหลัง ๑ ตุลาคม) ให้งดนับ
เวลาในครึ่งปีที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดื อน   
ถึงขั้นสูงสุดของอันดับนั้น ในจ านวนปีรับราชการ และปีการครองยศ และให้ระงับการขอเลื่อนยศหรือ  
ขอพระราชทานยศในครึ่งปีที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับ
เงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับนั้นด้วย 
- ข้อ ๑๔.๒.๒.๔ ผู้ได้รับปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งมี
หลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี ๒ ปี ร้อยโท ๓ ปี     ร้อยเอก   
๓ ปี 
- ข้อ ๑๔.๒.๒.๕ ผู้ได้รับปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งมี
หลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ปี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาต
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ทหาร ฉบับที่ ๔          
พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
 
 
- ระเบียบ กห.      
ว่าด้วยก าลังพล
ส ารองเข้าท าหน้าที่
ทหารเป็นการ
ชั่วคราว พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
- หนังสือ สม.     
ด่วนมาก ที่ กห 
๐๒๐๑/๓๙๖๒  
ลง ๑๐ พ.ย. ๔๗ 
 
- ค าสั่ง ทบ.  
ที่ ๑๘๗/๒๕๓๐  
ลง ๒๖ ก.พ. ๓๐ 
เรื่อง ให้ใช้ระเบียบ
และหลักสูตรการฝึก 
(ระเบียบและ
หลักสูตรการ
ฝึกอบรมส าหรับ
ข้าราชการกลาโหม

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว ให้รับราชการในชั้นยศ
ร้อยตรี ๒ ปี ร้อยโท ๒ ปี ร้อยเอก ๓ ปี ผู้ซึ่งได้รับปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือ
ทันตแพทยศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพแพทย์
เฉพาะทาง โดยศึกษาและฝึกหัดงานมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี ๑ ปี 
ร้อยโท ๒ ปี ร้อยเอก ๒ ปี 
- ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของก าลังพลส ารอง เข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว        
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหารโดยอนุโลม ทั้งนี้ ยศทหารที่ได้รับแต่งตั้งถือเป็นยศทหารชั่วคราวเพ่ือใช้ในการปกครอง
บังคับบัญชา การด าเนินการทางวินัย และการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 
 
- ตามมติ กขท. ครั้งที่ ๙/๔๗ เมื่อ ๙ ก.ย. ๔๗  
เรื่อง ก าหนดวันบรรจุ เข้ารับราชการ และวันแต่งตั้งยศทหาร โดย รมว.กห. (ปล.กห. รับค าสั่งฯ) ให้ความ
เห็นชอบตามมติฯ สรุปได้ว่าข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรและต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ที่บรรจุ
ในต าแหน่งอัตราทหาร ซึ่งมีวิทยฐานะและคุณลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่ กห. ก าหนดให้การ
แต่งตั้งยศทหารมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส าเร็จการฝึกอบรม วิชาทหารตามหลักสูตรของ กห.  
- ให้หน่วยใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร      
เป็นระยะเวลา ๙ สัปดาห์ 
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พลเรือนชั้นสัญญา
บัตร) 
- ค าสั่ง ทบ.  
ที่ ๑๘๘/๒๕๓๐  
ลง ๒๖ ก.พ. ๓๐ 
เรื่อง ให้ใช้ระเบียบ
และหลักสูตรการฝึก 
(ระเบียบและ
หลักสูตรการ
ฝึกอบรมส าหรับ
ข้าราชการกลาโหม
พลเรือนชั้น
ประทวน) 
- วิทยุราชการ     
สบ.ทบ. ที่ กห 
๐๔๒๑/๒๗๓       
ลง ๑๐ พ.ค. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 
 
- ให้หน่วยใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นประทวน        
เป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าเป็นผู้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการขอแต่งตั้งยศ  ให้หน่วย
ระดบักองพันหรือเทียบเท่าเป็นผู้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอเลื่อนยศ                                 
- ๒.๑ ให้ ผบ.หน่วยก ากับดูแล และเน้นย้ าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายงานก าลังพลให้ด าเนินการ 
โดยทันที เมื่อก าลังพลมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ โดยต้องมีการจัดท าฐานข้อมูลก าลังพลเพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบผู้ที่ครบสิทธิ์ให้ถูกต้อง และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการขอเลื่อนยศ หน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปให้เสนอเรื่องถึง สบ.ทบ. ล่วงหน้าก่อนครบสิทธิ์ ๑ เดือน และหากมีการ
เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการด าเนินการจะต้องมีการ รับ - ส่ง หน้าที่ และส่งมอบงานที่คั่งค้างให้
เรียบร้อย ทั้งนี้ สบ.ทบ. ได้สรุประเบียบ กห. ตามอ้างถึง พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติไว้แล้ว โดยสามารถ
ดาวน์โหลดได้ทาง https://agdept.rta.mi.th/kkpn/ 
- ๒.๒ ให้หน่วยจัดเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศ เพ่ือเข้ารับการอบรม 
ตามที่ สบ.ทบ. ได้มีการจัดชุดตรวจ และชุดอบรมเคลื่อนที่งานธุรการก าลังพลของ สบ.ทบ. แก่หน่วย
ต่างๆ ใน ทบ. ตามห้วงที่ก าหนด เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และข้ันตอนการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

https://agdept.rta.mi.th/kkpn/


 ๒๓ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 - ๒.๓ หากพบว่ามีการด าเนินการล่าช้าเกินกว่า ๖ เดือนขึ้นไป ให้หน่วยด าเนินการสอบสวนและชี้แจง
สาเหตุของความล่าช้า และหากพบว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่หรือก าลังพลผู้ใด ในการลงทัณฑ์ ให้ยึด
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ ในการพิจารณาลงทัณฑ์ ผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบ 
ตามสายการบังคับบัญชา ๒ ระดับ และหากมีการกระท าความผิดซ้ าจะต้องพิจารณาเพ่ิมการลงทัณฑ์      
ตามระเบียบที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

      ๖.๒ การ
จัดท าใบแจ้ง
รายการหัก
เงินเดือนให้กับ
ทหารกอง
ประจ าการ 

๑. จัดท าเป็น
ประจ าทุกเดือน 
๒. ถูกต้อง 
ตรวจสอบและ
เชื่อถือได้ 

- ดูเอกสาร - หนังสือ กพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห 
๐๔๐๑/๓๒๔๖      
ลง ๑๘ ก.ย. ๖๓ 
เรื่อง ขออนุมัติ
ก าหนดรูปแบบ     
ใบจ่ายเงินเดือนและ
ก าหนดแนวทาง  
การปฏิบัติเกี่ยวกับ
เงินเดือนของทหาร
กองประจ าการ  
ข้ อ  ๓ .๑  และข้ อ 
๓.๓ 

- ข้อ ๓.๑ สิทธิที่เป็นตัวเงินของทหารกองประจ าการ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม   
มากยิ่งขึ้น โดยสรุปในแต่ละเดือนจะมีรายได้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้ ผบ.หน่วยต่าง ๆ 
ประชาสัมพันธ์และแนะน าการใช้จ่ายเงินของทหารกองประจ าการ  เพ่ือให้ใช้จ่ายแบบพอเพียงหรือ    
ตามความจ าเป็น ทั้งนี้ เพ่ือให้เหลือเงินส าหรับส่งไปช่วยเหลือทางบ้าน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี  
ของ ทบ. 
- ข้อ ๓.๓ เพ่ือให้การจ่ายเงินเดือน เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของทหารกองประจ าการ หลังหัก
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนสอดคล้องระหว่าง
บัญชีของหน่วยและเอกสารรายบุคคล ซึ่งทหารกองประจ าการสามารถน าไปให้ญาติพ่ีน้อง หรือบุคคล  
อ่ืน ๆ ได้รับทราบถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของการเป็นทหาร  อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ ทบ.             
จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ก าหนดรูปแบบใบจ่ายเงินเดือนทหารกองประจ าการ  โดยให้ ผบ.หน่วยต่าง ๆ 
ประชาสัมพันธ์และก ากับดูแลการจ่ายเงินเดือนและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นแบบอย่างอันเดียวกัน  (ตัวอย่างใบจ่ายเงินเดือนทหารกองประจ าการ) 

     ๖.๓ การ
แก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้มีรายได้น้อย
ส าหรับนายทหาร
ประทวน  

๑. จัดท าบัญชี  
ผู้มีรายได้น้อย
(รายได้เหลือสุทธิ
ไม่ถึง ๑ ใน ๓ 
ของเงินได้ 
รายเดือน) 
 

- ดูเอกสาร - หนังสือ กพ.ทบ. 
ด่วนที่สุด ที่ กห 
๐๔๐๑/๓๘๗๒       
ลง ๙ พ.ย. ๕๙   
เรื่อง ขออนุมัติ
หลักการแนว
ทางการจัดท า

- ข้อ ๑.๒ กลุ่มเปูาหมาย เป็นก าลังพลที่มีรายได้เหลือไม่ถึง ๑ ใน ๓ หรือไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
ก าลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ และก าลังพลหรือครอบครัวที่มีความสนใจที่จะสร้างรายได้เสริม 
- ข้อ ๑.๔   บูรณาการสวัสดิการของหน่วยมาเป็นมาตรการเสริมให้กับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยหน่วย
ระดับกองพันหรือเทียบเท่า เข้าให้ความช่วยเหลือก าลังพลที่มีรายได้น้อยที่ยังมีศักยภาพสามารถพัฒนา
ตนเองได้ หรือกลับมามีศักยภาพในเบื้องต้นอาจให้ความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์พร้อมกับการสร้าง
การรับรู้  และความเข้าใจ รวมทั้งหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีหน่วยเป็นพ่ีเลี้ยง โดยขอให้หน่วย
สนับสนุนก าลังพลกลุ่มเปูาหมายเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการลดรายจ่าย  โครงการสร้างรายได้ และ



 ๒๔ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

๒. มาตรการ
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาหรือ
ช่วยเหลือของ
หน่วยอย่างเป็น
รูปธรรม 
๓. การติดตามผล
การแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้มีรายได้
น้อย 

โครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของ
ก าลังพลโดยร่วมกับ
การบูรณาการงาน
ด้านสวัสดิการของ
หน่วย ข้อ ๑.๒ , 
๑.๔ และข้อ ๔.๒   

โครงการสร้างอาชีพเสริม ที่หน่วยได้ด าเนินการอยู่แล้ว แล้วรายงานให้ ทบ. ทราบ 
- ข้อ ๔.๒ ให้ นขต.ทบ.และหน่วยรองจนถึงหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า ด าเนินการโครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของก าลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย พร้อมทั้ง ให้ นขต.ทบ. 
รายงานความคืบหน้าให้ ทบ.ทราบทก ๓ เดือน ตามแบบฟอร์มการรายงาน ผนวก ข ประกอบโครงการฯ 

  ๖.๔ การ
สวัสดิการอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การฝึกวิชาชีพ
ให้ทหารกอง
ประจ าการ 
ก่อนปลด 
๒. จัดการศึกษา
หลักสูตร กศน. 
ให้ทหารกอง
ประจ าการ 
๓. บริการร้านตัด
ผม 
๔. บริการร้านค้า
สวัสดิการ 

- ดูเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าสั่ง ทบ.  
ที ่๖๕/๒๕๔๒  
ลง ๓ ก.พ. ๔๒ 
เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทหาร
กองประจ าการ ข้อ 
๒.๖.๑ ถึง  
ข้อ ๒.๖.๕ 

- ข้อ ๒.๖.๑ การฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือให้ทหารกองประจ าการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบ
อาชีพหลังจากปลดประจ าการได้จริง (ยก.ทบ. ด าเนินการ) 
- ข้อ ๒.๖.๒ การขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ทหารกองประจ าการได้ศึกษาต่อนอกระบบ
โรงเรียน 
- ข้อ ๒.๖.๓ ร้านค้าสวัสดิการ จ าหน่ายสินค้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันในราคาถูก 
- ข้อ ๒.๖.๔ ร้านตัดผม 
- ข้อ ๒.๖.๕ การไปรษณีย์, โทรศัพท์ 

  ๖.๕ การตรวจ
ร่างกาย 
ประจ าปี 

๑. หลักฐานการ
ตรวจร่ายกาย
ประจ าปีตาม

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการสร้างเสริม
สุขภาพก าลังพล 

- ข้อ ๙.๒ ทหารประจ าการและกองประจ าการ 
            ข้อ ๙.๒.๓ ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายประจ าปี ตามระเบียบหลักการที่ก าหนด โดยหน่วย    
ที่เก่ียวข้องควรมีแผนการด าเนินการเพ่ือสุขภาพรองรับอย่างเหมาะสม  



 ๒๕ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ระเบียบที่ก าหนด 
๒. การปฏิบัติต่อ
ก าลังพลทีไมเ่ข้า
รับการตรวจ
ร่างกายประจ าปี 
๓. การปฏิบัติต่อ
ก าลังพลที่มีภาวะ
ความเสี่ยงด้าน
สุขภาพจากผล
การตรวจร่างกาย
ประจ าปี 
๔. แผนการ
ปฏิบัติของ  
หน่วยแพทย์ใน
พ้ืนทีต่่อก าลังพล
ที่มีภาวะความ
เสียงของหน่วย 

ทบ. 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 

 
 

- วิทยุราชการ     
กพ.ทบ. ที่ กห 
๐๔๐๑/             
ลง  มิ.ย. ๕๘ 
ข้อ ๒ , ๒.๑, ๒.๒ 
และข้อ ๒.๓ 

 

- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้บังคับบัญชาต้องกวดขันให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับ 
- ข้อ ๑๐.๑.๕.๑ จัดให้มีการจรวจร่างกายประจ าปีหรือการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพก าลังพล 
- ข้อ ๑๐.๒ การตรวจร่างกาย 
               ๑๐.๒.๑ หน่วยแพทย์ของหน่วยท าการตรวจร่างกายและประเมินความเสี่ยงของสุขภาพ  
ตามข้ันตอนของระเบียบที่ก าหนด 
                ๑๐.๒.๒ ก าลังพลต้องได้รับการตรวจความเสี่ยงของระบบหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต 
ระบบหายใจ รวมทั้งปัจจัยจ ากัดอ่ืน ๆ ในการตรวจร่างกายตามระยะเวลาและระเบียบมาตรฐาน       
ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง 
- ข้อ ๒ ให้ ผบ.หน่วยทุกระดับเน้นย้ าก าลังพลให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ ดังนี้ 
          ข้อ ๒.๑ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
          ข้อ ๒.๒ กรณีตรวจพบความผิดปกติหรือพบโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น ควรพบแพทย์เพ่ือขอรับ
ค าปรึกษาและรับประทานยาตามแพทย์สั่ง หรือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 
          ข้อ ๒.๓ ส่งเสริมให้ก าลังพลให้ความส าคัญกับการดูแลด้านสุขภาพ เช่นการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๗.  อาคาร   
เรือนโรง 

    

      ๗.๑ อาคาร 
ส านักงานและ
บ้านพัก และ   
โรงนอนทหาร 

๑. การใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
รกร้างว่างเปล่า 
๒. จัดท าความ
สะอาดเป็น
ประจ า 

- ดูเอกสาร 
- ดูสถานที่ 
     

 
 

- ค าชี้แจง ทบ. ที ่ 
๗/๒๑๗๓/๒๔๘๕                                        
ลง ๑๓ ก.พ. ๘๕ 
เรื่อง การรักษา
ความสะอาดของ
สถานที่ราชการ  

- ฯลฯ สถานที่ท างานของทางราชการซึ่งส่วนมากมีหน้าที่ติดต่อกับบุคคลภายนอก  มีทั้งคนไทยและ     
คนต่างด้าว เมื่อบุคคลมาติดต่อ ได้พบสิ่งที่ไม่เจริญตาแล้ว ย่อมท าให้ขาดความเคารพเลื่อมใส ฯลฯ 
   ฉะนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ข้าราชการทุกนาย จงช่วยกันกวดขันการรักษาความสะอาด ของสถานที่
ราชการอย่าให้เกิดความสกปรก รกรุงรังขึ้นอีกได้เป็นอันขาดตลอดจนการรักษาสรรพเอกสาร แบบธรรม
เนียมก็ให้รวบรวมไว้เป็นที่เรียบร้อย อย่าให้กระจัดกระจาย ให้สมกับ ค าที่ว่า หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก ็  
งามตา  ทั้งยังเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงอุปนิสัย และความเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม ฯลฯ 



 ๒๖ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

๓. อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย 
๔. วัสดุอุปกรณ์
สิ่งอ านวยความ
สะดวกอยู่ใน
สภาพพร้อม 
ใช้งาน 
๕. การรายงานขอ
อนุมัติซ่อมแซมและ
ต่อเติม 
  

 
 
 
 
 
 
- ข้อบังคับ ทบ. ที ่
๓/๖๗๑๓/ ๒๔๙๑  
ว่าด้วยกิจการ
ก่อสร้าง             
ลง ๔ มิ.ย. ๙๑  
ข้อ ๑๔ 
- ค าสั่ง ทบ. ที่ 
๒๒๔๘/๒๕๖๑   
ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑  
เรื่อง ชี้แจงการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาลในที่ตั้ง
ปกติ และค าสั่ง ทบ.
ที่ ๒๒๔๙/๒๕๖๑  
ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ 
เรื่อง วิธีการตรวจ
และรายงานการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาล ข้อ ๒.๗    

 - ข้อ ๑๔ หัวหน้าหน่วยหรือบุคคลใด ได้รับมอบหมายให้ครอบครองบรรดาอาคาร และสิ่งปลูกสร้างใน
ราชการทหารบก เป็นผู้รับผิดชอบระมัดระวังรักษาสิ่งต่าง ๆ ในครอบครองนั้น ๆ ให้ด ารงอยู่ด้วยความ
เรียบร้อย และต้องบ ารุงให้อยู่ในฐานะที่ใช้ราชการได้เสมอ กับต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด คือ  
ห้ามทิ้งร้างว่างเปล่าเป็นอันขาด อันก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายไม่เพิกเฉย ละเลย เมื่อปรากฏ         
การบกพร่อง ช ารุด เสียหาย แม้จะเป็นส่วนเล็กน้อยก็ให้บูรณะ ฯลฯ 
 
- ผู้บังคับหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการสุขาภิบาลภายในหน่วย  และผู้บังคับบัญชาทหาร 
ทุกชั้นจะต้องเอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตรา และกวดขันทหารในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย  ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมภายในหน่วยให้เป็นระเบียบสะอาด สร้างบรรยากาศ  
ที่ดีในการปฏิบัติงานและการพักอาศัย โรงนอนทหารมีอากาศถ่ายเทสะดวก สะอาดไม่มีฝุุนละออง  มีการ
ท าความสะอาดเครื่องนอนเครื่องนอนอย่างสม่ าเสมอ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง มีการก าหนด รปจ. ในการท า
ความสะอาด และมีเวรท าความสะอาดโรงนอนทุกวัน มีการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมทั้ง
บริ เวณบ้านพักอาศัยของก าลังพลมีการแบ่งมอบเขตสุขาภิบาลในที่ตั้ งหน่วยให้หน่วยขึ้นตรง             
เพ่ือรับผิดชอบมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม น่าอยู่ มีการจัดเวรตรวจเขตสุขาภิบาลเป็นประจ า การ
จะท าการตรวจเมื่อใด เวลาใดให้ผู้บังคับบัญชาแนะน า และก าหนดขึ้นได้สุดแล้วแต่หน่วยจะเห็นเป็นการ
สมควร 
- ข้อ ๒.๗ โรงนอน 
           - มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างส่องถึง 
          - โรงนอนสะอาดไม่มีฝุุนละออง และไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 
    - มีการจัดเตียงนอนระยะห่างกัน ๓ ฟุต  
    - มีการท าความสะอาดเครื่องนอนสม่ าเสมอ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
    -  มีการก าหนด รปจ. ในการท าความสะอาด และมีเวรท าความสะอาดโรงนอนทุกวัน 
    - มีการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
- ข้อ ๒.๘ โรงนอนและอาคารส านักงาน 
   - สะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างเพียงพอ 



 ๒๗ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 
 
 

 

              - มีการก าหนดเวรท าความสะอาดเรียบร้อยทุกวัน 
              - มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดไว้ทิ้งขยะ และมีการก าจัดขยะได้อย่างถูกต้อง 
              - มีการคัดแยกขยะ มีการน ากระดาษท่ีใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
              - มีการก าหนดเวลาเปิด - ปิด ไฟฟูา เครื่องใช้ไฟฟูา และผู้รับผิดชอบ 
- ข้อ ๒.๑๐ บริเวณรอบหน่วย 
              - มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม น่าอยู่ จัดให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 
              - มีการจัดแบ่งพื้นที่รอบหน่วยทหารเป็นสัดส่วน 
              - มีการแบ่งเขตสุขาภิบาลในที่ตั้งหน่วย ให้หน่วยขึ้นตรงเพ่ือรับผิดชอบ 
              - มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลง และสัตว์กัดแทะที่เป็นพาหะน าโรค 
              - ที่เก็บของต้องจัดให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ไม่เป็นที่อาศัยของหนู และแมลงพาหะ
ของโรค 

      ๗.๒ ที่นอน
ทหาร 

๑. ตรวจสิ่งของ
ประจ ากายทหาร 
๒. ผ้าปูที่นอน, 
หมอน, ปลอก
หมอน, มุ้ง และ
ผ้าห่ม สะอาด 
๓. ผ้าปูที่นอน, 
หมอน, ปลอก
หมอน, มุ้ง และ
ผ้าห่ม มีครบ 
  

- ดูโรงนอน
ทหาร 

- ค าสั่ง ทบ. ที่ 
๑๗๘/๒๕๕๓    
ลง ๑๗ ส.ค. ๕๓ 
เรื่อง ให้ใช้อัตรา 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
เครื่องแต่งกาย 
เครื่องประกอบ
เครื่องแต่งกาย 
เครื่องนอน เครื่อง
สนาม และของใช้
ประจ าตัว 
 - ค าสั่ง ทบ.         
ที่ ๒๒๔๙/๒๕๖๑  
ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ 

 - ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และของใช้
ประจ าตัว (ผนวก ช. อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องนอน อนุผนวก ๑ พลทหารกองประจ าการ) 
 - ทบ. ได้ก าหนดอัตราสิ่งอุปกรณ์ส าหรับพลทหารกองประจ าการจะต้องได้รับแจกจ่ายเครื่องแต่งกาย  
เครื่องประกอบเครื่องแต่งกายเครื่องนอน ครบตามรายการแจกจ่ายทุกนาย  และผู้บังคับหน่วยเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการสุขาภิบาลภายในหน่วย  และผู้บังคับบัญชาทหารทุกชั้นจะต้องเอาใจใส่
สอดส่อง ตรวจตรา และกวดขันทหารในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของที่นอน  รวมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสิ่งของจ่ายประจ าตัวทหาร เพ่ือทราบการช ารุด สูญหาย ความสะอาดความสะอาดของร่างกาย
ทหาร และโรงที่อยู่ของทหาร 
 
 
 
- ข้อ ๒.๗ โรงนอน 
             - เครื่องนอน เสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวส าหรับพลทหาร ที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า และบนเตียงนอน
ต้องสะอาด มีการจัดระเบียบ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ผู้บังคับบัญชาของทหารต้องกวดขันทหาร



 ๒๘ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

เรื่อง วิธีการตรวจ
และรายงานการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาล ข้อ ๒.๗  

 

ในการรักษาความสะอาด เรียบร้อยของที่นอนอยู่เสมอ มีการท าความสะอาดเครื่องนอนอย่างสม่ าเสมอ 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  มีการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  

    ๗.๓ ห้องน้ า – 
ห้องส้วม 

๑. สะอาด 
๒. วัสดุอุปกรณ์
สิ่งอ านวยความ
สะดวกอยู่ใน
สภาพ ดี 
  

- ดูห้องน้ า-
ห้องส้วม 

- ค าสั่ง ทบ. ที ่ 
๖๕/๒๕๔๒                
ลง  ๓ ก.พ.  ๔๒  
เรื่อง  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตทหาร 
กองประจ าการ   
ข้อ  ๒.๔.๑ , ๒.๔.๓ 
 
 
 
-  ค าสั่ง ทบ. ที่ 
๒๒๔๘/๒๕๖๑  
ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ 
เรื่อง ชี้แจงการ
ปฏิบัติการสุขาภิบาล
ในที่ตั้งปกติ  
ข้อ ญ, ฎ  
 
 
 

- ๒.๔.๑ ปรับปรุงแบบอาคารที่เกี่ยวข้องกับทหารกองประจ าการได้แก่โรงทหาร  ห้องน้ า, ห้องส้วม,     
โรงเลี้ยง และโรงครัว ให้สะดวกสบายและถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น 
- ๒.๔.๓ อาคาร ห้องน้ า-ส้วมทหาร ต้องสะอาด มีการระบายน้ าที่ดีและปราศจากกลิ่นเหม็น 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้บังคับหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการสุขาภิบาลภายในหน่วย และผู้บังคับบัญชาทหาร 
ทุกชั้นจะต้องเอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตราและกวดขันทหารในการรักษาความสะอาดของห้องน้ า        
ห้องส้วม  ที่ถ่ายปัสสาวะของทหาร ต้องสะอาด และปราศจากกลิ่นเหม็น  ตลอดจนจัดให้มีเวรท าความ
สะอาดทุกวัน 
- ญ. ส้วม  
     ๑) ส้วมต้องเป็นแบบชักโครก 
      ๒) จัดให้มีเวรท าความสะอาดทุกวัน 
      ๓) ต้องมีน้ าและภาชนะส าหรับตักเพ่ือราดส้วม 
      ๔) ควบคุมและกวดขันให้ทหารรักษาความสะอาดส้วม โดยตักน้ าราดส้วมและล้างมือให้สะอาด    
ทุกครั้งหลังการขับถ่าย 



 ๒๙ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
- ค าสั่ง ทบ. ที่ 
๒๒๔๙/๒๕๖๑       
ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ 
เรื่อง วิธีการตรวจ
และรายงานการ
ปฏิบัติการสุขาภิบาล 
ข้อ ๒.๙ 

ฎ. ที่ถ่ายปัสสาวะ 
     ๑) จัดให้มีเวรท าความสะอาดทุกวัน 
     ๒) ห้ามทิ้งเศษขยะ หรือก้นบุหรี่ลงในโถปัสสาวะ 
     ๓) ที่ปัสสาวะต้องมีระบบดับกลิ่น และเป็นแบบใช้น าช าระลงสู่ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
- ข้อ ๒.๙ ห้องน้ า ห้องส้วม และท่ีถ่ายปัสสาวะ 
            - จัดให้มีเวรท าความสะอาดทุกวัน 
            - มีจ านวนเพียงพอต่อยอดก าลังพล สะอาดและไม่มีกลิ่น 
            - มีน้ าเพียงพอและมีภาชนะท่ีมีขนาดเหมาะสมส าหรับตักน้ าเพ่ือราดส้วม 
            - มีการกวดขันการรักษาความสะอาด 
            -  พ้ืนแห้ง สะอาด ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง ไม่มีก้นบุหรี่ 

      ๗.๔ การ
ก าจัดปลวก 

๑. ค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบการ
ก าจัดปลวก 
๒. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ก าจัดปลวก
ประจ าสัปดาห์ 
๓. รายงานผลการ
ตรวจและก าจัด
ปลวกทุกรอบ  
๑ เดือน 
๔. ตรวจพบปลวก
บริเวณอาคาร   

- ดูเอกสาร - ค าสั่ง ทบ. ที ่
๖๒๗/๒๕๒๖      
ลง ๖ ต.ค. ๒๖  
เรื่อง การด าเนินการ
ปูองกัน และก าจัด
ปลวกหรือศัตรู
ท าลายเนื้อไม้อ่ืน ๆ  
ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

- ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับหน่วยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการตรวจตราอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน
ภายในหน่วยเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หากตรวจพบปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อ่ืนๆ ก็ให้ก าจัดเสียแต่เนิ่น 
เพ่ือมิให้ลุกลามต่อไปแล้วรายงานผลการตรวจและการก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อ่ืนๆ ให้ผู้บังคับ
หน่วยทราบเป็นหลักฐานทุกรอบ ๑  เดือน หากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวละเลย ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณา       
ลงทัณฑ์ตามท่ีเห็นสมควร 
- ข้อ ๓ หากปรากฏผลการตรวจของ จบ. หรือหน่วยตรวจเยี่ยมว่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง  หรือทรัพย์สินของ
หน่วยปราศจากการเอาใจใส่ดูแลรักษา ท าให้ถูกปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อ่ืน ๆ ท าลายเสียหาย หรือ
ปรากฏในภายหลังว่าหน่วยยังคงของบประมาณในการก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้มาเป็นจ านวน
มากแล้ว ทบ. จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้บังคับหน่วยนั้น ๆ 



 ๓๐ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

๘.  การรักษา
ความปลอดภัย 

    

     ๘.๑ การ
รักษาความ
ปลอดภัยบุคคล 

    

        ๘.๑.๑ การ
แต่งตั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความ
ปลอดภัย ถูกต้อง 
เรียบร้อย 
   

๑. นายทหาร
ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัย 
๒. นายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ 
๓. นายทหาร
รักษาความ
ปลอดภัย 
๔. เจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.  
ว่าด้วย การรักษา
ความปลอดภัย
ของ ทบ. พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๕.๑๒, 
๕.๑๓ ,๕.๑๔ และ
ข้อ๕.๑๕ 
 

- ข้อ ๕.๑๒ นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย ใช้ค าย่อว่า “น.คปภ. นามหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก” หมายถึง นายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก ผบ.นขต.ทบ. ตามข้อ ๕.๒ เพ่ือท า
หน้าที่ด าเนินการ ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายใน  
นขต.ทบ. และข้ึนตรงต่อ ผบ.นขต.ทบ. ตามข้อ ๕.๒ นั้น ๆ ทั้งนี้จะแต่งตั้งให้มีผู้ช่วยนายทหารควบคุมการ
รักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ โดยใช้ค าย่อว่า “ผช.น.คปภ. นามหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก” 
          ให้ นขต.ทบ. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วยที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึง
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด” เป็นนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยภายใน
นขต.ทบ. ของตน 
- ข้อ ๕.๑๓ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หมายถึง นายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก   
ผบ.นขต.ทบ. ตามข้อ ๕.๒ เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม รับผิดชอบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ   
ของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๔ และขึ้นตรงต่อ 
ผบ.หน่วยทหารนั้น ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้มีผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับด้วยก็ได้ 
       ให้หน่วยทหาร ส่งรายชื่อและลายมือชื่อนายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วยที่ได้รับความไว้วางใจให้
เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด” ถึง ผบ.นขต.ทบ. ของตน เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นนายทะเบียนข้อมลูข่าวสารลับของหน่วย พร้อมทั้งส่งลายมือชื่อให้แก่หน่วยทหาร และส่วนราชการอ่ืน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
       นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยทหาร มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของ 
นขต.ทบ. ที่หน่วยตนสังกัด    
- ข้อ ๕.๑๔ นายทหารรักษาความปลอดภัย และใช้ค าย่อว่า“น.รปภ.นามหน่วย” หมายถึง นายทหารที่
ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก ผบ.หน่วยไม่ต่ ากว่าระดับกองพัน หรือเทียบเท่า เพ่ือท าหน้าที่
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ด าเนินการ ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของหน่วยทหารที่มี
ฐานะต่ ากว่าหน่วยขึ้นตรง ทบ. โดยให้ขึ้นตรงต่อนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ นขต.ทบ.
ของตน ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้มีผู้ช่วยนายทหารรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ โดยใช้ค าย่อว่า “ผช.น.รปภ.นาม
หน่วย” ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ผบ.หน่วย ที่มีอ านาจหน้าที่แต่งตั้ง ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งนายทหาร
รกัษาความปลอดภัย และ/หรือผู้ช่วยนายทหารรักษาความปลอดภัยใหม่ 
         ให้หน่วยทหาร ที่ได้มีค าสั่งแต่งตั้งนายทหารรักษาความปลอดภัย และ/หรือผู้ช่วยนายทหารรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยทหาร ส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าว ถึงนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยของ 
นขต.ทบ. ที่ตนสังกดั เพ่ือเป็นหลักฐานและด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ นขต.ทบ.นั้น 
- ข้อ ๕.๑๕ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมายความถึง บรรดาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยของหน่วยทหาร 

         ๘.๑.๒ 
การด าเนินการ
รักษาความ
ปลอดภัยบุคคล 
  

๑. การตรวจสอบ
ประวัติและ
พฤติการณ์บุคคล 
(รปภ.๑) 
๒. รับรองความ
ไว้วางใจบุคคล
เข้าถึงชั้นความลับ     
(รปภ.๔) 
๓. จัดท าทะเบียน
คุมความไว้วางใจ
ของบุคคลที่เข้าถึง
ชั้นความลับ 
(รปภ.๕) 
๔. จัดท าบันทึก
รับรองการรักษา

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย
ของ ทบ. พ.ศ.
๒๕๖๓  ข้อ ๑๓, 
๑๔ , ๑๖ , ๑๗ , 
๑๘ และข้อ ๑๙ 

- ข้อ ๑๓ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เป็นมาตรการที่ก าหนดขึ้นส าหรับใช้ปฏิบัติกับผู้ที่อยู่
ระหว่างว่าจ้าง บรรจุ หรือแต่งตั้งก าลังพล หรือก าลังพล หรือผู้ที่จะได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็น
ความลับของทางราชการ หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ส าคัญ หรือทรัพย์สินที่มีค่าของ ทบ. 
เพ่ือเลือกเฟูนและตรวจสอบให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นที่เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่เป็นภัย และไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์ของ ทบ. 
 - ข้อ ๑๔ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ให้ปฏิบัติดังนี้ 
        ๑๔.๑ ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 
        ๑๔.๒ รับรองความไว้วางใจบุคคล เพ่ือให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 
 - ข้อ ๑๖ ให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ทบ.ตามข้อ ๕.๒ ท าการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล      
โดยละเอียด ส าหรับก าลังพลหรือบุคคล ดังต่อไปนี้ 
         ๑๖.๑ ก าลังพล หรือบุคคลที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้น “ลับมาก” หรือ     
“ลับที่สุด” หรือการรหัส 
  - ข้อ ๑๗ กรรมวิธีในการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 
         ๑๗.๑ ให้ผู้ถูกตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล กรอกรายละเอียดในแบบ “ประวัติบุคคล”
(รปภ.๑) “บันทึกประวัติบุคคลเพ่ิมเติม” และ “ประวัติย่อบุคคล”ให้ครบถ้วน ภายใต้การควบคุมดูแลของ
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ความลับเมื่อเข้า
รับการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจ 
หรือต าแหน่ง
หน้าที่ (รปภ.๖) 
๕. จัดท าบันทึก
รับรองการรักษา
ความลับเมื่อพ้น
จากการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจ 
หรอืต าแหน่ง
หน้าที่ (รปภ.๗) 

นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือนายทหารรักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 - ข้อ ๑๘ ก าลังพล หรือบุคคลใดจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับในชั้นความลับใด หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และได้รับ
มอบหมายความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 
       ๑๘.๑ เมื่อต้องส่งก าลังพลไปประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทาง
ราชการชั้นความลับ “ลับมาก” หรือ “ลับที่สุด” นอกหน่วยต้นสังกัด ให้ ผบ.นขต.ทบ. ตามข้อ ๕.๒       
มีหนังสือหรือ “ใบรับรองความไว้วางใจ” (รปภ.๔) ไว้เป็นหลักฐาน 
       ๑๘.๒ เมื่อมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร แต่งตั้งก าลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับ
ของทางราชการ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับบันทึกชื่อก าลังพลดังกล่าวลงใน “ทะเบียนความ
ไว้วางใจ” (รปภ.๕) 
      ๑๘.๕ ให้ก าลังพลที่ได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของ
ทางราชการ หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ส าคัญ ลงชื่อใน “บันทึกรับรองการรักษาความลับ
เมื่อเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่” (รปภ.๖) ไว้เป็นหลักฐาน 
 - ข้อ ๑๙ ก่อนที่ก าลังพลจะพ้นจากภารกิจ หรือต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของ    
ทางราชการ หรือหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ส าคัญ หรือโอนหรือปรับย้ายไปรับราชการส่วนราชการอ่ืน 
หรือออกจากราชการ ให้ด าเนินการดังนี้ 
         ๑๙.๑ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ คัดชื่อก าลังพลนั้น 
ออกจากทะเบียนความไว้วางใน 
         ๑๙.๒ ให้ก าลังพลนั้น ส่งคืนข้อมูลข่าวสารกับหลักฐานต่าง ๆ ให้กับผู้บังคับหน่วยหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย หรือนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือนายทหารรักษาความปลอดภัย แล้วแต่
กรณ ี
        ๑๙.๔ ให้ก าลังพลนั้น ลงชื่อใน “บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่     
ในภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่” (รปภ.๗) ไว้เป็นหลักฐาน 
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    ๘.๒ การรักษา
ความปลอดภัย
เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารลับ 

 -    

         ๘.๒.๑ 
การก าหนดชั้น
ความลับ 

๑. ก าหนดชั้น
ความลับโดยผู้มี
อ านาจหน้าที่ 
ถูกต้อง 
๒. บันทึกเหตุผล
การก าหนด 
ชั้นความลับ 
ถูกต้อง  

- ดูเอกสาร ระเบียบ ทบ.    
ว่าด้วย 
การรักษาความ
ปลอดภัยของ ทบ. 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
ข้อ ๒๓, ๒๔, ๒๕, 
๒๖ และข้อ ๒๗ 

- ข้อ ๒๓ ผบ.นขต.ทบ. ตามข้อ ๕.๒ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง  
มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดชั้นความลับได้ทุกชั้นความลับ และให้ผู้บังคับหน่วยทหารมีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบการก าหนดชั้นความลับได้ ดังนี้ 
         ๒๓.๑ ผู้บังคับหน่วยระดับ ผบ.พล. หรือ ผอ.ส านัก หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือผู้ช่วยทูตฝุายทหารบก 
หรือผู้ท าการแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบก าหนด         
ชั้นความลับ ตั้งแต่ชั้น “ลับที่สุด” ลงมา 
         ๒๓.๒ ผู้บังคับหน่วยระดับ ผบ.กรม หรือ ผอ.กอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ท าการแทน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบก าหนดชั้นความลับ ตั้งแต่ชั้น “ลับมาก” 
ลงมา 
         ๒๓.๓ ผู้บังคับหน่วยระดับ ผบ.ร้อย หรือ หน.แผนก หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ท าการแทน หรือ  
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบก าหนดชั้นความลับ ชั้น “ลับ” 
 - ข้อ ๒๔ ให้ผู้ก าหนดชั้นความลับ หรือผู้ท าการแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยเจ้าของเรื่อง 
บันทึกเหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่า เป็นข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด 
และเพราะเหตุผลใด ลงใน “บันทึกของผู้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายในการก าหนดชั้นความลับ”   
แนบเก็บไว้กับคู่ฉบับของข้อมูลข่าวสารลับนั้น และแจ้งให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยตน 
บันทึกในช่องการด าเนินการท้ายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับด้วย 
 - ข้อ ๒๕ การก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
            ๒๕.๑ ความส าคัญของเนื้อหา 
            ๒๕.๒ แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 
            ๒๕.๓ วิธีการน าไปใช้ประโยชน์ 



 ๓๔ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

            ๒๕.๔ จ านวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
            ๒๕.๕ ผลกระทบหากมีการเปิดเผย 
            ๒๕.๖ หน่วยที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ 
 - ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอ านาจก าหนดชั้นความลับเป็นการ
ชั่วคราวได้ และให้รีบเสนอต่อผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับเพ่ือสั่งการเกี่ยวกับการก าหนดชั้นความลับ
ต่อไปทันท ี
 - ข้อ ๒๗ การก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับหลายชั้นอยู่ในเรื่องเดียวกัน          
ให้ก าหนดชั้นความลับเท่ากับชั้นความลับสูงสุดที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น 

       ๘.๒.๒ การ
ทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ 

๑. การจัดท า
ทะเบียนรับ 
(ทขล.๑) ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
๒. การจัดท า
ทะเบียนส่ง  
(ทขล.๒) ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
๓. มีการจัดท า
ทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับ 
(ทขล.๓) ถูกต้อง 
ครบถ้วน  

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.    
ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย   
ของ ทบ. พ.ศ.
๒๕๖๓  ข้อ ๓๒ 
 
 

- ข้อ ๓๒ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ต้องจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ประกอบด้วย “ทะเบียน
รับ” “ทะเบียนส่ง” และ “ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ” แยกต่างหากจากทะเบียนงานสารบรรณ
ตามปกติของหน่วย ทั้งนี้ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ให้ก าหนดชั้นความลับตามชั้นความลับของข้อมูล
ข่าวสารลับที่ท าการบันทึกนั้น 
     ๓๒.๑ ทะเบียนรับ (ทขล.๑) ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยได้รับไว้ 
     ๓๒.๒ ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่ส่งออกนอกหน่วย 
     ๓๒.๓ ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) ใช้ส าหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ลับที่หน่วยจัดท าขึ้นใช้งาน หรือได้ส่งออก หรือได้รับมา รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารลับนั้น ในช่องการด าเนินการ  
 

       ๘.๒.๓ การ
ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารลับ  

๑. ค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

- ดูเอกสาร  - ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย    
ของ ทบ. พ.ศ.

 - ข้อ ๓๓ ให้ ผบ.นขต.ทบ. ตามข้อ ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติ และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับ ประกอบด้วย นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับของ นขต.ทบ. เป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผ่านการรับรองความไว้วางใจ        
ให้เข้าถึงชั้นความลับไม่ต่ ากว่าข้อมูลข่าวสารลับที่ตรวจสอบอีก ไม่น้อยกว่า ๒ นาย เป็นกรรมการ ท าการ



 ๓๕ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

๒. ท าการ
ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารลับ
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ตามห้วงเวลาที่
ก าหนด 
๓. รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ครบถ้วนถูกต้อง 
ตามห้วงเวลา 

๒๕๖๓  ข้อ ๓๓ ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติและการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
อย่างน้อยทุก ๖ เดือน (ห้วง มกราคม -  มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม) และน าเสนอ “รายงานการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ” ให้ ผบ.นขต.ทบ. ตามข้อ ๕.๒ นั้น ทราบ และสั่งการต่อไป 
 

       ๘.๒.๔ การ
ปฏิบัติในกรณี
ฉุกเฉิน  

๑. จัดท า
แผนปฏิบัติต่อ
ข้อมูลข่าวสารลับ
ในเวลาฉุกเฉิน 
๒. ด าเนินการ 
เมื่อมีการละเมิด
การรักษา
ความลับของ
ข้อมูลข่าวสารลับ 

- ดูเอกสาร  - ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย    
ของ ทบ.  
พ.ศ. ๒๕๖๓    
ข้อ ๔๘ ,๔๙ และ
ข้อ ๕๐ 

 - ข้อ ๔๘ ให้หน่วยทหารจัดท าแผนการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับในเวลาฉุกเฉิน เช่น ภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ จลาจล อัคคีภัย ประกอบด้วย แผนการเคลื่อนย้าย แผนการพิทักษ์รักษา แผนการท าลายข้อมูล
ข่าวสารลับ เพื่อน ามาปฏิบัติเป็นล าดับชั้นตามความรุนแรงของสถานการณ์ 
 - ข้อ ๔๙ ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับในเวลาฉุกเฉิน ให้จัดล าดับความเร่งด่วน 
โดยด าเนินการต่อข้อมูลข่าวสารลับชั้น “ลับที่สุด” “ลับมาก” และ “ลับ” ตามล าดับ และซักซ้อมท าความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ 
 - ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับของ ทบ. สูญหาย หรือสงสัยว่าบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารลับ ได้รู้หรืออาจรู้ถึงข้อมูลข่าวสารลับ หรือเมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดการรักษาความลับของ
ข้อมูลข่าวสารของ ทบ. ให้ผู้ทราบเรื่องหรือข้อเท็จจริง รายงานการสูญหายให้ผู้บังคับหน่วยที่ตนสังกัด
ทราบโดยทันที และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับ
ชั้น เช่น ยกเลิกการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในข้อมูลข่าวลับนั้น และให้ ผบ.นขต.ทบ. ตามข้อ ๕.๒ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนการละเมิดข้อมูลข่ าวสารลับ  โดยต้อง ไม่ เป็นบุคคลที่ ได้ รั บแต่ งตั้ ง                   
เป็นคณะกรรมการในข้อ ๓๓ (การตรวจสอบ) 
 



 ๓๖ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

     ๘.๓  การ
รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่  
         ๘.๓.๑ 
จัดท าแผน/
มาตรการรักษา
ความปลอดภัย 

 
 
 
๑. จัดท าแผน/
มาตรการรักษา
ความปลอดภัย 
๒. แผน/
มาตรการรักษา
ความปลอดภัย  
มีมาตรการ
ครอบคลุมตาม
ระเบียบฯ ก าหนด 

 
 
 

- ดูเอกสาร 

 
 
 

-หนังสือ ขว.ทบ.ที ่
กห ๐๔๐๒/
๒๑๓๒  ลง ๑๒ 
เม.ย. ๔๕ เรื่อง 
แนวทางและการ
วางแผนรักษา
ความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่  
ข้อ ๔ 
- หนังสือ  
ขว.ทบ. ที่ กห 
๐๔๐๒/๖๐๐๗             
ลง ๕ พ.ย.๔๕ 
เรื่อง แบบส ารวจ
การรักษาความ
ปลอดภัย ข้อ ๓  
- ระเบียบทบ.  
ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย
ของ ทบ. พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๕๒ , 
๕๓ และข้อ ๕๔ 

 
 
 

- ข้อ ๔ ข้อเสนอ เห็นควรให้มีการด าเนินการดังนี้ 
        ๔.๑ นขต.ทบ. และส่วนราชการ ทบ. ที่มีท่ีตั้งอิสระ 

              ๔.๑.๑ ศึกษาแนวทางการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)  
และพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อหน่วย 
                ๔.๑.๒ วางระเบียบ, แผน หรือออกค าสั่งด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่   
โดยยึดถือแนวทางตามตัวอย่างที่ ขว.ทบ.เสนอ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และเพ่ิมเติมรายละเอียด         
ให้เหมาะสมต่อหน่วยและสภาพแวดล้อม 
 
 
- ข้อ ๓ จากการที่ลักษณะของงานด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นงานที่เกี่ยวข้อง ต่อก าลังพลในส่วน
ราชการทุกนาย บางเรื่องมีลักษณะเป็นนามธรรม บางเรื่องไม่สามารถชี้ชัดขั้นตอนให้เหมือนงาน         
บางประเภทเช่นงานการพัสดุหรือการงบประมาณ ขว.ทบ.จึงได้พิจารณาจัดท าแบบส ารวจด้านการรักษา
ความปลอดภัย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทบทวนการด าเนินการ เพ่ือให้
นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหน่วย ผู้บังคับบัญชาของหน่วย รวมทั้งผู้ตรวจ/ส ารวจจาก
หน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้มีแนวทางเดียวกันในการตรวจสอบ และเหมาะสมกับมาตรการเชิงรับต่อภัยคุกคาม
ในปัจจุบัน 
- ข้อ ๕๒ ให้ผู้บังคับหน่วยทหาร ก าหนดมาตรการเพ่ือพิทักษ์ รักษา ให้ความปลอดภัยแก่บุคคลส าคัญ 
ก าลังพล บุคคล สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ สถานที่ หรือทรัพย์สินของหน่วยทหาร เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้ผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่กระท าการใด ๆ อันจะท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยของตน 
 - ข้อ ๕๓ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ อย่างน้อยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
          ๕๓.๑ จัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหน่วยทหาร 
          ๕๓.๒ ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหน่วยทหาร 



 ๓๗ 
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            ๕๓.๓ ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และรายงานการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ของหน่วยทหาร 
 - ข้อ ๕๔ แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหน่วยทหาร 
           ๕๔.๑ ให้หน่วยทหารจัดท าแผนรักษาความปลอดภัยของหน่วยตน โดยพิจารณาจากหน้าที่และ
ภารกิจของหน่วย สถานการณ์ สภาพแวดล้อม อุดมการณ์หรือทัศนคติของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ และ
พฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยจากฝุายตรงข้าม ข่าวสาร สิ่งบอกเหตุ การเตือนภัย ตลอดจนการสนับสนุน
ช่วยเหลือที่อาจขอรับจากส่วนราชการอ่ืน จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สถานที่ การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง เครื่องกีดขวาง งบประมาณ และการติดต่อสื่อสาร 
           กรณีมีหน่วยทหารหลายสังกัดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ให้ผู้บังคับหน่วยทหารที่มีต าแหน่งสูงสุด      
ในพ้ืนที่เดียวกันนั้น เป็นผู้จัดท าหรือมอบหมายให้จัดท าแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหน่วยทหาร
เป็นส่วนรวมก็ได้ 
          ๕๔.๒ ท าการส ารวจหรือตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

        ๘.๓.๒ 
ซักซ้อมการปฏิบัติ
ตามแผนรักษา
ความปลอดภัย
ตามท่ีก าหนด 
(คลิปวิดีโอ) 
 
 

- การซักซ้อมแผน 
และปรับปรุงแผน  
ให้ทันสมัย  
 

- ดูเอกสาร 
- ดูคลิปวิดีโอ 
 

- ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยของ 
ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๓     
ข้อ ๕๔.๓,๕๕.๓ , 
๕๕.๔ , ๕๕.๕ ,๕๕.๗ 
และข้อ ๕๖ 
 
 
 
 
 
 

 - ข้อ ๕๔.๓ จัดให้มีการทบทวน และซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ของหน่วยทหาร    
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 - ข้อ ๕๕.๓ มาตรการตรวจการณ์และการลาดตระเวน 
               ๕๕๓.๑ จัดระบบให้แสงสว่าง เพ่ือปูองกันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจการณ์พ้ืนที่    
โดยค านึงถึงความส าคัญของพ้ืนที่ และความคุ้มค่า 
               ๕๕๓.๒ จัดให้มีระบบเฝูาตรวจ เจ้าหน้าที่สายตรวจ ตามความจ าเป็นและขีดความสามารถ
ของหน่วย 
 - ข้อ ๕๕.๔ มาตรการแจ้งเตือนและรายงาน 
               ๕๕.๔.๑ จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย ส าหรับตรวจ และ/หรือเตือนให้ทราบเมื่อมีการ   
เข้าใกล้ หรือมีการล่วงล้ าเข้ามาในพื้นที่หวงห้าม หรือเมื่อเกิดอัคคีภัย 
               ๕๕.๔.๒ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ พร้อมทั้งจัดท าแผนการประสานงาน หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียงหรือ
ส่วนราชการอ่ืน ๆ   



 ๓๘ 
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- วิทยุราชการทหาร 
กบ.ทบ. ด่วนมาก  
ที่ กห ๐๔๐๔/๔๙๕       
ลง ๑๘ ก.พ. ๖๓ 

 - ข้อ ๕๕.๕ มาตรการตอบโต้ 
              ๕๕.๕.๑ จัดให้มีอุปกรณ์เก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย 
พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึก อบรม และซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามความจ าเป็น 
              ๕๕.๕.๖ การจัดกองรักษาการณ์ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการรักษาการณ์ ทั้งนี้  
อาจจัดให้มีชุดเผชิญเหตุด้วยก็ได้ 
- ข้อ ๕๕.๗ การปูองกันอัคคีภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัย และระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการปูองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 - ข้อ ๕๖ ให้ ขว.ทบ. และ จบ. ท าการส ารวจ ตรวจสอบ ประเมินผล รวมถึงให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ    
ที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยทหาร 
- ข้อ ๒.๒ ให้ทุกหน่วยจัดท าแผนเผชิญเหตุ และบัญชีการติดต่อสื่อสารกับ ผบ.หน่วย หรือผู้บังคับบัญชาที่
สะดวก/รวดเร็วที่สุด ในกรณีเกิดเหตุด่วน/เหตุร้าย รวมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างจริงจัง/
สม่ าเสมอ เพ่ือให้ก าลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม/กองรักษาการณ์ เข้าใจขั้นตอนและสามารถ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้อย่างเป็นอัตโนมัติ 

๙.  การเลี้ยงดู
ทหาร  

    

     ๙.๑ การเลี้ยง
ดูทหาร 
ด าเนินการอย่าง
โปร่งใส  
           ๙.๑.๑ 
แต่งตั้งหน่วย
ประกอบเลี้ยงและ
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
๑. การอนุมัติให้
เป็นหน่วย
ประกอบเลี้ยง 
๒. การอนุมัติให้
เป็นผู้บังคับหน่วย
ประกอบเลี้ยง 

 
 
 
 

- ดูเอกสาร 
 

 
 
 
 

-ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วย      

การเลี้ยงดูทหาร
พ.ศ. ๒๕๔๙  
ข้อ ๑๐,๑๑, 
๑๔,๑๕  

 
 
 
 

- ข้อ ๑๐ หน่วยประกอบเลี้ยง หมายถึงหน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป หน่วยระดับกองร้อย หรือเทียบเท่าที่
ปฏิบัติงานโดยอิสระ หรือหน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยตั้งแต่ระดับ กรมขึ้นไป ที่มี
ความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดูทหาร และได้รับการอนุมัติให้ท าการเลี้ยงดูทหารจาก
หน่วยบังคับบัญชา ที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก 
- ข้อ ๑๑ ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยประกอบเลี้ยงซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้บังคับ บัญชาระดับผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่าข้ึนไป 



 ๓๙ 
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๓. การอนุมัติ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
จัดหา 
๔. การอนุมัติ
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ประกอบเลี้ยง 
๕. การอนุมัติ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
การเงิน 

และข้อ ๑๖ 
 

- ข้อ ๑๔ เจ้าหน้าที่จัดหา หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงให้มี
หน้าที่ด าเนินการจัดหา ข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหาร สนับสนุนการเลี้ยงดู 
- ข้อ ๑๕ เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงมอบหมายให้ท าหน้าที่
ประกอบอาหาร และจัดการเลี้ยงดูทหารในหน่วยประกอบเลี้ยง 
- ข้อ ๑๖ เจ้าหน้าที่การเงิน หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงให้มี
หน้าที่ด าเนินการทั้งปวงเก่ียวกับการเงิน ในการเลี้ยงดูทหาร 

        ๙.๑.๒ การ
เสนอความ
ต้องการ 

๑. เสนอความ
ต้องการข้าวสาร
และเชื้อเพลิง 
แบบ ก 
ถูกต้อง ทันเวลา  
๒. เสนอความ
ต้องการอาหาร 
แบบ ข ถูกต้อง
ทันเวลา 
๓. ค านวณความ
ต้องการรับการ
เลี้ยงดูตามวงรอบ 
แบบ ค และ แบบ 
ง ถูกต้อง 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการเลี้ยงดู
ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙                     
ข้อ ๒๑, ๒๑.๑ ,
๒๑.๒, ๒๑.๓, ๒๒, 
๒๒.๒, ๒๒.๑, 
๒๒.๒ และ ๒๒.๓ 

- ข้อ ๒๑ หน่วยรับการเลี้ยงดูเสนอความต้องการเลี้ยงดูไปยังเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง (ผ่านเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบยอดก าลังพลที่รับการเลี้ยงดูของหน่วยประกอบเลี้ยง) ดังนี้ 
       ๒๑.๑ เสนอความต้องการข้าวสาร และเชื้อเพลิง โดยประมาณการเป็นจ านวนที่รับการเลี้ยงดู   
ในรอบ ๑ เดือน ตามแบบ  ก 
        ๒๑.๒ เสนอความต้องการ โดยประมาณการเป็นจ านวนทหารที่รับการเลี้ยงดูในทุกห้วงวันที่  ๑ – 
๑๐ , ๑๑ – ๒๐ , ๒๑ – ๓๐ หรือ ๓๑ ของเดือน ตามแบบ  ข 
      ๒๑.๓ ให้เสนอความต้องการ ตามข้อ ๒๑.๑ และ ๒๑.๒ ถึงเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงล่วงหน้าก่อนถึง
วันที่รับการเลี้ยงดูวันแรก อย่างน้อย ๕ วันท าการ  
- ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง รวบรวมความต้องการตาม ข้อ ๒๑ แล้ว ค านวณความต้องการปริมาณ
อาหาร และเชื้อเพลิง จากเกณฑ์ความสิ้นเปลือง/วัน/คน โดยค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและถูกหลัก
อนามัย มีปริมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจของทหาร เสนอให้เจ้าหน้าที่จัดหา
ด าเนินกรรมวิธีจัดหาต่อไป ดังนี้ 
        ๒๒.๑ ข้าวสาร เสนอให้จัดหาในปริมาณความต้องการในรอบ ๑ เดือน โดยค านวณจากเกณฑ์ความ
สิ้นเปลือง เฉลี่ย/วัน/คน  หักด้วยจ านวนข้าวสารเหลือจากเดือนที่แล้ว ตามแบบ ค 
        ๒๒.๒ เชื้อเพลิง เสนอให้จัดหาในปริมาณการใช้ในรอบ  ๑ เดือน โดยค านวณจากเกณฑ์ความ
สิ้นเปลือง เฉลี่ย/วัน/คน  ประกอบกับสถิติการใช้เฉลี่ยต่อเดือน หักด้วยจ านวนเชื้อเพลิงคงเหลือจากเดือน



 ๔๐ 
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ที่แล้ว ตามแบบ ค 
       ๒๒.๓ อาหารสด เสนอให้จัดหา โดยระบุรายการอาหารที่เหมาะสมกับฤดูกาล และท้องถิ่น         
ในห้วงนั้น ในรอบ ๑๐ วัน หรือ ๑๑ วัน แล้วแต่กรณี ตามแบบ ง 

        ๙.๑.๓ การ
จัดหา 

๑. จัดหาข้าวสาร 
เชื้อเพลิง  ถูกต้อง
และเหมาะสม 
๒. จัดหารอาหาร 
ถูกต้อง เหมาะสม 
๓. หลักฐานการ
จัดท าใบสั่งซื้อ 
แบบ จ ถูกต้อง 
๔. ผลการ
ด าเนินการจัดหา
ข้าวสาร เชื้อเพลิง 
และอาหาร 
ถูกต้อง เหมาะสม  
๕. ขออนุมัติเบิก
เงินในการจัดหา
ถูกต้อง 
๖. การจัดท า
หลักฐานการเบิก
เงินในการจัดหา
ข้าวสาร เชื้อเพลิง 
และอาหาร 
ถูกต้อง 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.  
ว่าด้วยการเลี้ยงดู
ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙                     
ข้อ ๒๓.๑, ๒๓.๒ 
และ ๒๓.๓ 

- ข้อ ๒๓ เจ้าหน้าที่จัดหา ด าเนินการจัดหาข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหารสด ตามที่เจ้าหน้าที่ประกอบ
เลี้ยงเสนอความต้องการตาม ข้อ ๒๑ ดังนี้ 
      ๒๓.๑ ข้าวสาร จัดหาโดยออกใบสั่งซื้อตามจ านวนที่เสนอความต้องการภายในวงเงินที่ค านวณได้จาก
จ านวนทหารที่รับการเลี้ยงดูในข้อ ๒๑.๑ ตามแบบ จ 
      ๒๓.๒ เชื้อเพลิง จัดหาโดยออกใบสั่งซื้อตามจ านวนที่เสนอความต้องการภายในวงเงินที่ค านวณได้จาก
จ านวนทหารที่รับการเลี้ยงดูในข้อ ๒๑.๑ ตามแบบ จ 
      ๒๓.๓ อาหาร จัดหาโดยออกใบสั่งซื้อตามประเภท ชนิด และจ านวนของอาหาร ซึ่งพิจารณาจาก
รายการอาหารตามสูตรอาหารทั่วไป ประกอบกับราคาอาหารสดในท้องถิ่น ณ ห้วงเวลานั้น ภายในวงเงินที่
ค านวณได้จากจ านวนทหารที่รับการเลี้ยงดูในข้อ ๒๑.๑ ตามแบบ จ  
- ข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดหา ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินการจัดหาข้าวสารเชื้อเพลิงและอาหาร  
ตามแบบ  ช.  
           ๒๕.๑ ข้าวสารและเชื้อเพลิง ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินหลังจากหน่วยรับการเลี้ยงดูน าส่งเงิน    
ค่าประกอบเลี้ยงในแต่ละงวด หรือในงวดสุดท้ายของเดือนแล้ว 
           ๒๕.๒ อาหาร ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินหลังจากหน่วยรับการเลี้ยงดู น าส่งเงินค่าประกอบเลี้ยง 
ในแต่ละงวดแล้ว 
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      ๙.๑.๔  การ
ตรวจรับ 

๑. ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ 
๒. ด าเนินการ
ถูกต้อง 
๓. การรายงานผล
ให้ ผบ.หน่วย
ประกอบเลี้ยงฯ 
ทราบ และ
ทันเวลา 

 - ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการเลี้ยงดู
ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙                      
ข้อ ๒๔ 

- ข้อ ๒๔ การตรวจรับ ให้มีคณะกรรมการตรวจรับการจัดหา ข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหาร ซึ่ง
ประกอบด้วยนายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง และ
ผู้แทนพลทหารกองประจ าการที่รับการเลี้ยงดู ท าการตรวจรับพร้อมส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประกอบ
เลี้ยง แล้วรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงทราบในวันท าการถัดไป 
 

      ๙.๑.๕ ด้าน
การเงิน 

๑. เปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
ด าเนินการถูกต้อง 
๒. ใช้ชื่อบัญชีเงิน
ฝาก ถูกต้อง 
๓. ส่งลายมือชื่อ 
ผู้สั่งจ่ายเงินของ
หน่วยประกอบ
เลี้ยงฯ ไปยัง
ธนาคารฯ ถูกต้อง 
๔. ผู้ด าเนินการ
ด้านการเงินการ
ประกอบเลี้ยง
(ฝาก/ถอน) 
ถูกต้อง 
๕. การน าส่งเงนิ

- ดูหลักฐาน - ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการเลี้ยงดู
ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙                    
ข้อ ๒๕ , ๒๗ และ 
๒๘ 

- ข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดหา ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินการจัดหา ข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหาร ต่อผู้บังคับ
หน่วยประกอบเลี้ยง ตาม แบบ ช (ผ่านเจ้าหน้าที่การเงิน) ต่อไป ดังนี้ 
            ๒๕.๑ ข้าวสาร และเชื้อเพลิง ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินหลังจากหน่วยรับการเลี้ยงดูน าส่งเงินค่า
ประกอบเลี้ยงในแต่ละงวด หรือในงวดสุดท้ายของเดือนแล้ว 
            ๒๕.๒ อาหาร ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินหลังจากหน่วยรับการเลี้ยงดูน าส่งเงินค่าประกอบเลี้ยงใน
แต่ละงวดแล้ว 
- ข้อ ๒๗ หน่วยทหารที่รับการเลี้ยงดู เบิกเบี้ยเลี้ยงทหารจากหน่วยการเงิน ในแต่ละงวดการจ่ายเบี้ยเลี้ยง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ทหารจะต้องลงนามรับเงินเบี้ยเลี้ยงเต็มจ านวน 
เพ่ือให้เป็นไปตามนัยที่กรมบัญชีกลางได้ชี้แจง ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๕ ของระเบียบนี้ แล้วจึงด าเนินการ 
ดังนี้.- 
           ๒๗.๑ รวบรวมเงินค่าประกอบเลี้ยงจากทหารที่รับการเลี้ยงดู ในแต่ละงวดการจ่ายเบี้ยเลี้ยง ใน
อัตราค่าประกอบเลี้ยงที่กองทัพบกก าหนด 
          ๒๗.๒ น าส่งเงินค่าประกอบเลี้ยงที่รวบรวมได้ ให้เจ้าหน้าที่การเงิน (ผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอด
ก าลังพลที่รับการเลี้ยงดู ของหน่วยประกอบเลี้ยง) โดยแยกเป็นค่าข้าวสาร ค่าเชื้อเพลิง และค่าอาหาร 
ตามที่หน่วยบังคับบัญชาหน่วยประกอบเลี้ยงก าหนดไว้พร้อมจัดท าหลักฐานใบน าส่งเงินตาม  แบบ ฉ ไว้
เป็นหลักฐาน 
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ค่าเลี้ยงดูให้กับ
หน่วยประกอบ
เลี้ยง  
๖. หลักฐานการ
น าส่งเงินค่าเลี้ยง
ดูให้กับหน่วย
ประกอบเลี้ยง 
ถูกต้อง เรียบร้อย 
๗. การน าส่งเงิน
ค่าเลี้งดูเข้าบัญชี
ค่าประกอบเลี้ยง
ของหน่วย 
๘. จัดท าทะเบียน
คุมค่าประกอบ
เลี้ยง 
๙. จัดท าทะเบียน
คุมค่าประกอบ
เลี้ยงเหลือ 
๑๐. สรุป
สถานภาพ 
ค่าประกอบเลี้ยง
ประจ าเดือน 
๑๑. ปิดทะเบียน
คุม “เงินค่า
ประกอบเลี้ยง” 

- ข้อ ๒๘ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การเงิน 
             ๒๘.๑ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร แยกออกจากบัญชีเงินประเภทอื่นๆ ของทางราชการ โดยเปิด
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์คู่กับกระแสรายวัน เมื่อมีการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีกระแสรายวัน ขอให้
ธนาคารตัดโอนจ านวนเงินจากบัญชีออมทรัพย์คู่กันนี้ และให้บันทึกแยกออกจากชุดบัญชีราชการ ดังนี้.- 
                      ๒๘.๑.๑ ใช้ชื่อบัญชี “ บัญชีค่าประกอบเลี้ยง (หน่วยทหาร) ”ทั้งประเภทออมทรัพย์ 
และกระแสรายวัน โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่ายให้ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง หรือ ผู้ที่ผู้บังคับหน่วย
ประกอบเลี้ยงมอบหมายอีก ๑ นาย ลงนามในเช็คร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน 
                       ๒๘.๑.๒ รับเงินค่าประกอบเลี้ยงจากหน่วยทหารที่รับการเลี้ยงดูตามข้อ ๒๗ ให้ฝาก
เข้าบัญชีค่าประกอบเลี้ยง ประเภทออมทรัพย์ ตามข้อ ๒๘.๑.๑ 
                      ๒๘.๑.๓ จัดท าทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง โดยแยกเป็นค่าประกอบเลี้ยง, ค่าข้าวสาร, 
ค่าเชื้อเพลิง, ค่าอาหาร และ ดอกเบี้ยที่เกิดจากการฝากเงินธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ตาม แบบ ซ. 
                      ๒๘.๑.๔ ให้จัดท าทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงเหลือตาม แบบ  ฌ.  
             ๒๘.๑.๕ ผลรวมของค่าประกอบเลี้ยงตามข้อ ๒๘.๑.๓ และค่าประกอบเลี้ยงเหลือ ตามข้อ 
๒๘.๑.๔ ต้องเท่ากับยอดเงินในบัญชีค่าประกอบเลี้ยงตามข้อ ๒๘.๑.๒ 
                     ๒๘.๑.๖ ให้สรุปสถานภาพเงินค่าประกอบเลี้ยงเป็นประจ าทุกเดือน รายงานให้ผู้บังคับ
หน่วยประกอบเลี้ยงทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
- ๒๘.๒ เมื่อได้รับเรื่องขออนุมัติเบิกเงินส าหรับการจัดหาข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหาร จากเจ้าหน้าที่
จัดหาตามข้อ ๒๕ แล้วให้ด าเนินการขออนุมัติผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง หรือผู้มีอ านาจสั่งจ่าย           
สั่งจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาต่อไป โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
              ๒๘.๒.๑ การจ่ายเงิน 
                          ๒๘.๒.๑.๑ ให้จ่ายเป็นเช็ค การเขียนเช็คสั่งจ่ายจากบัญชีเงินฝากตามข้อ ๒๘.๑.๑ 
ให้แก่เจ้าหนี้ ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้ ฯลฯ 
                          ๒๘.๒.๑.๒ กรณีการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
             ๒๘.๒.๒ หลักฐานการจ่ายเงิน 
                         ๒๘.๒.๒.๑ ค่าข้าวสาร และเชื้อเพลิง ต้องมีใบเสร็จรับเงิน ซึ่งใบเสร็จรับเงินอาจเป็น
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โอนเข้าทะเบียน
คุม “ค่าประกอบ
เลี้ยงเหลือ” 
๑๒. ยอดเงินใน
บัญชีค่าประกอบ
เลี้ยงของหน่วย 
ถูกต้อง 
๑๓. การเขียนเช็ค
สั่งจ่ายเงิน 
ถูกต้อง 

ใบเสร็จรับเงินของนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ก็ได้ 
                         ๒๘.๒.๒.๒ ค่าอาหาร ต้องมีใบเสร็จรับเงิน  
เว้น รายการค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะที่ไม่อาจเรียบใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินท า “ใบรับรอง
การจ่ายเงิน” (บก.๑๑๑) แทนใบเสร็จรับเงินได ้
 -๒๘.๓ ให้หน่วยปิดทะเบียนคุม “เงินค่าประกอบเลี้ยง”  ตามข้อ  ๒๘.๑.๓ โอนเข้าทะเบียนคุม         
“ค่าประกอบเลี้ยงเหลือ” ตามข้อ ๒๘.๑.๔ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ณ สิ้นเดือน มีนาคม และสิ้นเดือน 
กันยายน 
 
 
 

    ๙.๒ การเลี้ยง
ดูทหาร ทหาร
ได้รับประโยชน์
สูงสุด 

    

       ๙.๒.๑  การ
ประกอบเลี้ยง 

๑. ก าหนด
ระเบียบปฏิบัติ
ประจ า เพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติ 
ณ โรงประกอบ
เลี้ยง 
๒. การจัดท า
หลักฐานคุม   
ยอด สป. หรือ
ข้าวสาร 
๓. จัดท าหลักฐาน

- ดูเอกสาร 
- ดูสถานที ่

- ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการเลี้ยงดู
ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙                    
ข้อ ๒๖.๑ และข้อ 
๒๖.๒ 
- ค าสั่ง ทบ. ที่ 
๒๒๔๘/๒๕๖๑        
ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ 
เรื่อง ชี้แจงการ
ปฏิบัติการสุขาภิบาล
ในที่ตั้งปกติ ข้อ ฌ 

- ข้อ ๒๖.๑ หน่วยประกอบเลี้ยงก าหนดระเบียบปฏิบัติประจ า เพ่ือควบคุมการปฏิบัติ ณ โรงประกอบ
เลี้ยง เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง การควบคุมมิให้ ข้าวสาร เชื้อเพลิง อาหาร 
ภาชนะ เครื่องใช้ในการเลี้ยงดูสูญหาย เป็นต้น 
- ข้อ ๒๖.๒ เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง ด าเนินการประกอบเลี้ยงให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ และเกิด
ประโยชน์ต่อทหารให้มากที่สุด 
 - ข้อ ฌ โรงเลี้ยง และประกอบอาหาร 
     ๑) เจ้าหน้าที่โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร  ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ  จากแพทย์ทุก ๖ เดือน และ
รับรองผลว่าไม่เป็นพาหะของโรคติดต่อทางเดินอาหาร เช่น อุจาระล่วง บิด  ไทฟอยด์ และโรคทางระบบ
หายใจ เช่น วัณโรค ตับอักเสบชนิดเอ ตรวจผิวหนัง ไม่พบการติดเชื้อราหรือผิวหนังอักเสบ เป็นต้น หาก
ตรวจพบจะต้องสั่งให้หยุดท างานทันที และรีบส่งให้แพทย์ตรวจรักษา   
     ๒) เจ้าหน้าที่ประกอบอาหารทุกคนต้องมีสุขภาพและสุขศาสตร์ 
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คุมยอดข้าวสาร
เข้า - ออก
ประจ าวัน ถูกต้อง 
เหมาะสม 
๔. ผู้ประกอบ
อาหารและ
เจ้าหน้าที่โรงเลี้ยง
ผ่านการตรวจโรค
ทุก ๖ เดือน 
๕. ประกอบเลี้ยง
ถูกหลัก
โภชนาการและ
เกิดประโยชน์ต่อ
ทหาร 

โรงเลี้ยงและ
ประกอบอาหาร  
 
 

ส่วนบุคคลที่ดี 
 

      ๙.๒.๒  ด้าน
อาหารและ
โภชนาการ แต่ละ
วัน 

๑.  เหมาะสมกับ
ราคา 
๒.  คุณค่าทาง
โภชนาการ 
๓.  ความสะอาด 
๔.  น่า
รับประทาน 
๕. มื้อเช้า มี
กับข้าว ๒ อย่าง 
พร้อมอาหารเสริม  
๑ อย่าง 

- ดูเอกสาร 
- ดูอาหาร 

- ค าสั่ง ทบ.  
ที่ ๖๕/๒๕๔๒           
ลง ๓  ก.พ.๔๒ 
เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ       
ข้อ ๒.๒.๑  
- หนังสือ กบ.ทบ.
ด่วนมาก             
 ที ่กห ๐๔๐๔/
๓๙๗๐                    
ลง ๓๐ พ.ย.๖๓ เรื่อง 

- ข้อ ๒.๒.๑ หนว่ยจะต้องจัดให้มีการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจ าการโดยค านึงถึงคุณค่า ทาง
โภชนาการและความเพียงพอด้านปริมาณเป็นเบื้องต้น นอกจากนี้ควรมี ความน่ารับประทาน ในเรื่องของ
รสชาติ ความสะอาดและการจัดแต่งด้วย ทั้งนี้จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบการใช้ค่าประกอบเลี้ยงให้
เหมาะสมสัมพันธ์กันกับคุณภาพ และปริมาณอาหารอย่างสม่ าเสมอ 
 
- ข้อ ๒.๗.๕.๑ ก าหนดให้ใช้เบี้ยเลี้ยงประจ ามาท าการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจ าการ จากเดิมใน
อัตราขั้นต่ า คนละ ๕๕ บาท ไม่เกิน ๗๐ บาท/คน/วัน เป็น ให้ทุกหน่วยประกอบเลี้ยงใช้เงินเบี้ยเลี้ยงทหาร
มาท าการประกอบเลี้ยง ในอัตรา ๗๐ บาท/คน/วัน เป็นแนวทางเดียวกันทุกพ้ืนที่ของหน่วยประกอบเลี้ยง
ของ ทบ. 
 - ข้อ ๒.๗.๕.๒ ปรับรายการอาหารการประกอบเลี้ยงให้สอดคล้องกับหลักโภชนาการ ซึ่งก าหนดให้แต่ละ
วัน จะต้องได้รับพลังงาน ๒,๔๐๐ - ๓,๔๐๐ กิโลแคลอรี/คน/วัน ดังนี้ 



 ๔๕ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

๖.  มื้อกลางวัน 
และม้ือเย็น มี
กับข้าว ๒ อย่าง  
๗. อาหารพิเศษ 
มื้อกลางวันทุกวัน
พุธของสัปดาห์ 
 
๘. ปริมาณ
เพียงพอ 

ขออนุมัติแนว
ทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการประกอบ
เลี้ยงแก่ทหารกอง
ประจ าการ 
 
 
- ค าสั่ง ทบ.ที่ 
๒๒๔๘/๒๕๖๑      
ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ 
เรื่อง ชี้แจงการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาลในที่ตั้ง
ปกติ ข้อ ฌ ๑๒) 
- ค าสั่ง ทบ. ที่ 
๗๐๗/๒๕๕๘      
ลง ๑๖ ธ.ค. ๕๘ 
เรื่อง การใช้เงิน  
เบี้ยเลี้ยงทหาร   
เพ่ือการประกอบ
เลี้ยง ข้อ ๓ 

                    ๒.๗.๕.๒(๑) มื้อเช้า : กับข้าว ๒ อย่าง พร้อมอาหารเสริม ๑ อย่าง เช่น ไข่ต้ม น้ าเต้าหู้ 
นม หรือเครื่องดื่มมอลต์รสซ็อกโกแลต (โอวันติน หรือไมโล) เป็นต้น  
                   ๒.๗.๕.๒(๒) มื้อกลางวัน และมื้อเย็น : กับข้าว ๒ อย่าง 
                   ๒.๗.๕.๒(๓) การจัดของหวานหรือผลไม้ มื้อกลางวัน หรือม้ือเย็น ให้จัดมื้อใดมื้อหนึ่ง        
                   ๒.๗.๕.๒(๔) อาหารพิเศษ จัดมื้อกลางวันทุกวันพุธของสัปดาห์ 
 - ข้อ ๒.๗.๕.๓ ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร
จัดการ และการก ากับดูแลการประกอบเลี้ยงของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ ฯ  
- ข้อ ฌ โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร 
     ๑๒) อาหาร น้ าดื่ม ต้องบรรจุอยู่ในภาชนะท่ีปิดสนิท อาหารต้องสด สะอาด มีคุณภาพดี อาหารที่แช่
ในตู้เย็นหรือห้องเย็น ต้องแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทของอาหาร ไม่ให้ปะปนกัน อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว
ต้องรีบออกมารับประทานโดยเร็ว และต้องมีฝากาปิดมิดชิด สามารถปูองกันฝุุน ละออง แมลง และการ
ปนเปื้อนได้ การเตรียมเครื่องดื่ม น้ าผลไม้ ต้องใช้น้ าสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อโรค ต้องมีการสุ่มตรวจตัวอย่าง
อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว 
 
- ข้อ ๓ ผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบในการด าเนินการประกอบเลี้ยง ต้องจัดให้มีอาหารเพียงพอทั้งปริมาณ 
คุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

     ๙.๒.๓ การ
รายงานผลการ
ประกอบเลี้ยงใน
แต่ละม้ือของทุก

๑. การรายงานผล
อย่างต่อเนื่อง 
(ภาพถ่าย) 
๒. การรับทราบ/

- ดูเอกสาร 
 

- หนังสือ กบ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห 
๐๔๐๔/๓๙๗๐       
ลง ๓๐ พ.ย. ๖๓  

- ข้อ ๒.๗.๔.๓ ขอให้หน่วยประกอบเลี้ยงได้เพ่ิมเติมการรายงานผลการประกอบเลี้ยง โดยบันทึกเป็น
ภาพถ่ายอาหารในแต่ละมื้อของทุกวัน ส่งรายงานให้ผู้บังคับหน่วยตามล าดับสายการบังคับบัญชา เพ่ือให้
สามารถรับการตรวจสอบได้ 
 



 ๔๖ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

วัน 
 

สั่งการ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชา 

เรื่อง ขออนุมัติแนว
ทางการปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ประกอบเลี้ยงแก่
ทหารกอง
ประจ าการ 
 

     ๙.๒.๔ 
สถานที่ประกอบ
อาหารและ
ภาชนะ 

    

           ๙.๒.๔.๑ 
โรงประกอบเลี้ยง  

๑. ความสะอาด 
๒. ปราศจาก
พาหะน าโรค 
 

- ดูสถานที ่ - ค าสั่ง ทบ.  
ที่ ๖๕/๒๕๔๒          
ลง ๓  ก.พ. ๔๒ 
เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ         
ข้อ ๒.๒.๑, ๒.๒.๓   
- ค าสั่ง ทบ. ที่ 
๒๒๔๘/๒๕๖๑     
ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ 
เรื่อง ชี้แจงการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาลในที่ตั้ง
ปกติ 
ข้อ ฌ, ฐ 

- ข้อ ๒.๒.๓  ผู้ปรุงอาหารต้องแต่งกายสะอาด  และไม่เป็นโรคติดต่อ   โรงครัว ,     ที่รับประทานอาหาร, ภาชนะที่ใช้
ประกอบ, ใส่และตักอาหารต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากแมลง หรือสัตว์ที่จะเป็นพาหนะน าเชื้อโรค 
 
 
 
 
- ข้อ ฌ โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร 
     ๔) จัดให้มีอ่างน้ าและสบู่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ 
     ๕) จัดให้มีภาชนะหรือหม้อต้มน้ าที่อุณหภูมิ ๗๐ - ๑๐๐ องซาเซลเซียส ส าหรับอุ่นช้อนและซ้อม 
ประมาณ ๓๐ วินาที เพ่ือฆ่าเชื้อโรค และล้างท าความสะอาดเมื่อเสร็จสิ้นการรับประทานทุกวัน และ
จัดเก็บในภาชนะท่ีมีฝาปิดภายหลังจากการล้างท าความสะอาด 
    ๖) ควบคุมการรักษาความสะอาดของโรงเลี้ยง และโรงประกอบอาหารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยอยู่
เสมอ 
    ๗) จัดเวรท าความสะอาดสะอาดโรงเลี้ยง โรงประกอบอาหาร  โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะที่ใช้



 ๔๗ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

 ประกอบอาหาร และพ้ืน ควรกวาด เช็ดถู ภายหลังจากการใช้งานทุกวัน 
   ๘) ภาชนะเครื่องใช้ประกอบและรับประทานอาหาร หลังจากการใช้งานแล้ว ต้องล้างให้สะอาดและ
น ามาแช่ผ่านน้ าร้อนก่อนขึ้นตากให้แห้ง โดยมีมุ้งลวดปูองกันแมลงทุกครั้ง 
   ๙) จัดให้มีถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด ส าหรับทิ้งเศษอาหารเพียงพอแก่ความต้องการ และน าไปเลี้ยงสัตว์ ฝัง 
หรือรถเก็บขยะ 
   ๑๐) น้ าล้างผัก อาหาร และภาชนะเครื่องใช้ ให้ระบายผ่านบ่อดักไขมันและทิ้งพร้อมทั้งท าความสะอาด
ทุกครั้งหลังการท างาน 
  ๑๑) บริเวณที่ประกอบอาหารจะต้องสะอาด มีสภาพดี วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องจัดวางเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเป็นสัดส่วน ไม่มีคราบสกปรกและหยากไย่  มีแสงสว่างเพียงพอ มีแสงแดดส่องถึงห่างไกล
จากแหล่งของความสกปรก พ้ืน ผนัง เพดาน ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย เรียบ โดยโต๊ะเตรียมปรุง
อาหารสูงจากพ้ืน อย่างน้อย ๖๐ ซม.และผนังบริเวณเตาไฟท าด้วยวัสดุที่เรียบท าความสะอาดง่าย 
   ๑๓) ภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย และมีรูปแบบที่ท าความสะอาดได้
ง่าย ต้องมีการตรวจสอบความสะอาดตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาชนะส าหรับทหารที่
ปุวยด้วยโรคติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้ทางเสมหะ น้ าลาย น้ ามูก ต้องแยกล้างโดยเฉพาะ โดยไม่ล้าง
ปะปนกับภาชนะใส่อาหารกับทหารทั่วไป อ่างล้างภาชนะต้องสูงจากพ้ืน อย่างน้อย ๖๐ ซม. เขียงที่ใช้หั่น
อาหารต้องไม่แตกร้าว หรือเป็นร่อง และไม่มีเชื้อราคราบสกปรกที่ฝังแน่น แยกใช้ตามประเภทของอาหาร
ไม่ปะปนกันสารเคมี หรือวัสดุที่เป็นอันตราย ควรแยกเก็บให้เป็นสัดส่วน และเขียนปูายบอกอย่างชัดเจน 
- ข้อ ฐ. ครัวและที่เก็บของ จัดให้มีเวรท าความสะอาดให้เรียบร้อยทุกวัน อย่าให้เป็นแหล่งที่อาศัยเพาะ
พันธ์ของหนูและแมลงพาหะ  น าโรคได้  

           ๙.๒.๔.๒ 
โรงเลี้ยง  
  
 
 

๑. ที่รับประทาน
อาหารสะอาด 
๒. มีที่ตากภาชนะ
มีมุ้งลวดปูองกัน
สัตว์พาหะน าโรค 
๓. วัสดุสิ่งอ านวย

- ดูสถานที ่ - เช่นเดียวกับ  
ข้อ ๙.๒.๔.๑ 
- ระเบียบ ทบ.  
ว่าด้วยการเลี้ยงดู
ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙  
ลง ๒๒ ก.ย. ๔๙  

- เช่นเดียวกับ ข้อ ฌ   
- ข้อ ๕ ระเบียบนี้ก าหนดไว้ เพ่ือให้การน าเงินเบี้ยเลี้ยงส่วนบุคคลของทหารไปด าเนินการประกอบเลี้ยง 
เป็นส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่เจ้าของเงินมากท่ีสุด... 
 - ข้อ ๗ ระเบียบนี้ประสงค์ท่ีจะให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้น ใช้ความเป็นผู้น าหน่วย ด าเนินการบริหาร
จัดการงานทั้งปวงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จึงมีการก าหนดการควบคุมจากระดับบังคับบัญชาที่สูงกว่า
ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ต้องการให้มีการควบคุมกันเองภายในหน่วย 



 ๔๘ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

ความสะดวกอยู่
ในสภาพดี  

ข้อ ๕ และ ข้อ ๗  

           ๙.๒.๔.๓ 
ภาชนะ   

๑. ภาชนะที่ใช้
ประกอบ, ใส่หรือ
ตักอาหารสะอาด 
มีการลวกน้ าร้อน
ก่อนน าไปใช้ 
 

- ดูสถานที ่ - ค าสั่ง ทบ. 
ที่ ๖๕/๒๕๔๒           
ลง ๓  ก.พ. ๔๒  เรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ  ข้อ ๒.๒.๔  
- ค าสั่ง ทบ. 
ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑       
ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ 
เรื่อง ชี้แจงการ
ปฏิบัติการ
สุขาภิบาลในที่ตั้ง
ปกต ิข้อ ฌ 
 

- ข้อ ๒.๒.๓  ผู้ปรุงอาหารต้องแต่งกายสะอาด  และไม่เป็นโรคติดต่อ   โรงครัว, ที่รับประทานอาหาร, ภาชนะที่ใช้ประกอบ, 
ใส่และตักอาหารต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากแมลง หรือสัตว์ที่จะเป็นพาหนะน าเชื้อโรค 
 
 
 
ข้อ ฌ โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร 
     ๔) จัดให้มีอ่างน้ าและสบู่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ 
     ๕) จัดให้มีภาชนะหรือหม้อต้มน้ าที่อุณหภูมิ ๗๐ - ๑๐๐ องซาเซลเซียส ส าหรับอุ่นช้อนและซ้อม 
ประมาณ ๓๐ วินาที เพ่ือฆ่าเชื้อโรค และล้างท าความสะอาดเมื่อเสร็จสิ้นการรับประทานทุกวัน และ
จัดเก็บในภาชนะท่ีมีฝาปิดภายหลังจากการล้างท าความสะอาด 
    ๖) ควบคุมการรักษาความสะอาดของโรงเลี้ยง และโรงประกอบอาหารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยอยู่
เสมอ 
    ๗) จัดเวรท าความสะอาดสะอาดโรงเลี้ยง โรงประกอบอาหาร  โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะที่ใช้
ประกอบอาหาร และพ้ืน ควรกวาด เช็ดถู ภายหลังจากการใช้งานทุกวัน 
   ๘) ภาชนะเครื่องใช้ประกอบและรับประทานอาหาร หลังจากการใช้งานแล้ว ต้องล้างให้สะอาดและ
น ามาแช่ผ่านน้ าร้อนก่อนขึ้นตากให้แห้ง โดยมีมุ้งลวดปูองกันแมลงทุกครั้ง 
   ๙) จัดให้มีถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด ส าหรับทิ้งเศษอาหารเพียงพอแก่ความต้องการ และน าไปเลี้ยงสัตว์ ฝัง 
หรือรถเก็บขยะ 
   ๑๐) น้ าล้างผัก อาหาร และภาชนะเครื่องใช้ ให้ระบายผ่านบ่อดักไขมันและทิ้งพร้อมทั้งท าความสะอาด
ทุกครั้งหลังการท างาน 
  ๑๑) บริเวณที่ประกอบอาหารจะต้องสะอาด มีสภาพดี วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องจัดวางเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเป็นสัดส่วน ไม่มีคราบสกปรกและหยากไย่ มีแสงสว่างเพียงพอ มีแสงแดดส่องถึงห่างไกล
จากแหล่งของความสกปรก พ้ืน ผนัง เพดาน ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย เรียบ โดยโต๊ะเตรียมปรุง



 ๔๙ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

อาหารสูงจากพ้ืน อย่างน้อย ๖๐ ซม.และผนังบริเวณเตาไฟ 
ท าด้วยวัสดุที่เรียบท าความสะอาดง่าย 
   ๑๓) ภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย และมีรูปแบบที่ท าความสะอาดได้
ง่าย ต้องมีการตรวจสอบความสะอาดตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาชนะส าหรับทหารที่
ปุวยด้วยโรคติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้ทางเสมหะ น้ าลาย น้ ามูก     ต้องแยกล้างโดยเฉพาะ โดยไม่
ล้างปะปนกับภาชนะใส่อาหารกับทหารทั่วไป อ่างล้างภาชนะต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ ซม. เขียงที่ใช้
หั่นอาหารต้องไม่แตกร้าว หรือเป็นร่อง และไม่มีเชื้อราคราบสกปรกที่ฝังแน่น แยกใช้ตามประเภทของ
อาหาร ไม่ปะปนกันสารเคมี หรือวัสดุที่เป็นอันตราย ควรแยกเก็บให้เป็นสัดส่วน และเขียนปูายบอกอย่าง
ชัดเจน 
- ข้อ ฐ. ครัวและที่เก็บของ จัดให้มีเวรท าความสะอาดให้เรียบร้อยทุกวัน อย่าให้เป็นแหล่งที่อาศัยเพาะ
พันธ์ของหนูและแมลงพาหะน าโรคได้  

       ๙.๒.๕ การ
ประเมินความพึง
พอใจ 
 

๑. ตู้รับแสดง
ความคิดเห็น หรือ
แบบ/วิธีการ
ประเมิน อย่าง
เป็นรูปธรรม 
๒. การรับทราบ 
และสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา 

ดูเอกสาร - หนังสือ กบ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห 
๐๔๐๔/๓๙๗๐         
ลง ๓๐ พ.ย. ๖๓  
เรื่อง ขออนุมัติแนว
ทางการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ประกอบเลี้ยงแก่
ทหารกอง
ประจ าการ  ข้อ ๓.๒ 
- ค าสั่ง ทบ. 
ที่ ๖๕/๒๕๔๒  
ลง ๓ ก.พ. ๔๒ 
เรื่อง การพัฒนา

- ข้อ ๓.๒ ให้ ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยง และหน่วยที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการ และก ากับดูแลการประกอบ
เลี้ยงของหน่วย โดยค านึงถึงคุณภาพของอาหารที่ประกอบเลี้ยง รวมถึงรสชาติและปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน
ตามการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล  และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. 
เกิดประโยชน์แก่ทหารกองประจ าการมากที่สุด ทั้งนี้ หากตรวจพบข้อบกพร่องหรือได้รับการร้องเรียน      
เรื่องขอการประกอบเลี้ยง แล้วผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่เป็นไป    ตามระเบียบ  ผบ.หน่วยประกอบ
เลี้ยงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
ข้อ ๒.๒.๑ หน่วยจะต้องจัดให้มีการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจ าการ โดยค านึงถึงคุณค่าทาง
โภชนาการและความเพียงพอด้านปริมาณเป็นเบื้อต้น นอกจากนี้ควรมีความน่ารับประทานในเรื่องของ
รสชาติ ความสะอาด และการจัดแต่งด้วย ทั้งนี้จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบการใช้ค่าประกอบเลี้ยงให้
เหมาะสมสัมพันธ์กันกับคุณภาพและปริมาณอาหารอย่างสม่ าเสมอ 



 ๕๐ 

หัวข้อการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

คุณภาพชีวิตทหาร
กองประจ าการ  
- ค าสั่ง ทบ. 
ที่ ๒๒๔๙/๒๕๖๑   
ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑  

 
 
 
๒.๖ โรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหาร 
      - อาหารที่น ามาปรุงหรือประกอบอาหาร ต้องผ่านการตรวจความสะอาดและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
ก่อนเข้าโรงประกอบอาหาร และหลังจากการประกอบอาหาร    
      - มีการประเมินความพึงใจจากผู้บริโภคด้วย 

        ๙.๒.๖  
การบ ารุงขวัญ 

๑.  น าเงินที่เหลือ
จากการประกอบ
เลี้ยงภายหลังจากปิด
บัญชี พร้อมดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร มา
ด าเนินการถูกต้อง 
๒. ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอ
อนุมัติ 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.
ว่าด้วยการเลี้ยง
ดูทหาร พ.ศ.
๒๕๔๙ ข้อ ๒๙ 

- ข้อ ๒๙ ให้ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง น าเงินที่เหลือจากการประกอบเลี้ยงภายหลังจากปิดบัญชีตามข้อ 
๒๘.๓ พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ไปใช้เพื่อประโยชน์โดยตรงแก่ก าลังพลที่รับเลี้ยงดู ทั้งนี้หน่วยบังคับ
บัญชาหน่วยประกอบเลี้ยง อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติให้หน่วยประกอบเลี้ยงในบังคับบัญชาด าเนินการ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  
 


