
หลักฐานเตรียมการรับตรวจกิจการทั่วไป 
เรื่อง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร 

------------------------------------ 
๑. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. ระเบียบปฏิบัติประจ า ทบ. ว่าด้วยการก าลังพล พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๓. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๗๐/๒๕๖๕ ลง ๘ ก.ย. ๖๕ เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๖๖ 
๔. หนังสือ ฝกพ.ศปก.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๗.๑๕/๔๓๔ ลง ๑๘ ส.ค. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ 

ก าลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวเพ่ิมเติม 
๕. หนังสือ ฝกพ.ศปก.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๗.๑๕/๘๓ ลง ๘ ก.พ. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้เสนอ 

โครงการ เกณฑ์การพิจารณาในการให้การสนับสนุนและการตรวจการด าเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
แก่ก าลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว 

๖. ส าเนา อจย., อฉก. หรือ อจย., อฉก. ของหน่วยที่ ทบ. อนุมัติให้ใช้ปัจจุบัน 
๗. ท าเนียบก าลังพล  หรือบัญชีบรรจ ุ
๘. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ - ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๙. ค าชี้แจง ทบ. ที่ ๑๖/๑๑๑๑๗ ลง ๑๗ ต.ค. ๙๐ เรื่อง การบัญชีสรรพาวุธ 
                          ๒๔๙๐ 
๑๐. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๓๙ ลง ๒ ก.ค. ๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้หน่วยทหารทุกหน่วยใน ทบ. 

ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติก าลังพลในระบบฐานข้อมูลก าลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ตามรายการ 
ที่ก าหนด 

๑๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๐๓ ลง ๕ พ.ย. ๕๘ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังพล    
อิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ PDX) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และขออนุมัติก าหนดกรอบแผนงานพัฒนาระบบฯ  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙      

๑๒. ค าสั่ง ทบ. (ค าสั่งชี้แจง) ที่ ๑๕๔/๑๒๕๘๙ ลง ๑๗ มิ.ย. ๙๘ เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานยอดก าลังพลประจ าวัน  
(แบบ กร.๓ ลง ๑ พ.ค. ๙๘)      

๑๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วน ที่ กห ๐๔๐๑/๔๔๘๑ ลง ๔ ส.ค. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน 

ของผู้ปฏิบัติงานด้านก าลังพลผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
๑๕. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๙๐ ลง ๙ มิ.ย. ๖๕ เรื่อง รายงานผลการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานของ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านก าลังพลผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๑๖. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๑๓๑ ลง ๓ พ.ย. ๖๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักการการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงาน 

ของผู้ปฏิบัติงานด้านก าลังพล 
๑๗. ค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๓/๖๔ ลง ๑๓ ธ.ค. ๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการทดสอบความรู้ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านก าลังพลของ ทบ. และคณะท างานจัดท าแบบทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านก าลังพลของ ทบ. 
๑๘. แบบประวัติรับราชการ และเอกสารประกอบของข้าราชการ 
๑๙. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๐. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๙๙ ลง ๑๖ พ.ย. ๖๔ เรื่อง ก าหนดแบบฟอร์มรายการตรวจสอบประวัติ 

และเอกสารประกอบการจัดท าหนังสือแสดงเจตนา 
๒๑. หนังสือ สปบ.กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑.๔/๗๖ ลง ๒๐ มี.ค. ๖๓ เรื่อง รายงานผลแนวทางการด าเนินการด้านก าลังพล 

ตามสั่งการของ ผบ.ทบ. 
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๒๒. ค าสั่ง ทบ. (ค าสั่งชี้แจง) ที่ ๓๒/๒๑๙๗๗ ลง ๒๒ ก.ย. ๐๓ เรื่อง การรับรองการเป็นทายาท 
๒๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ส าหรับก าลังพลของ ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่    

ยามปกติ (พิทักษ์พล) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด ลง ๕ ม.ค. ๕๔ 
๒๕. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว.๒๘๙ ลง ๒๑ ส.ค. ๕๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ 

สิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบ านาญ และลูกจ้างถึงแก่ความตาย  
๒๖. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒๗. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการ    
      ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒๘. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการ    
      ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒๙. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการ    
      ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๐. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการ    
      ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๑. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการ    
      ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๒. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการ    
      ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๓. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการ    
      ออมทรพัย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๔. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการ    
      ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓๕. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการ    
      ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓๖. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการด าเนินงานของกิจการ    
      ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓๗. ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการออมทรัพย์ข้าราชการ กรณีไม่มีอัตรานายทหารสวัสดิการ 
๓๘. สมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ ทบ. (อ.๑)              
๓๙. หลักฐานการสรุปยอดเงิน อทบ.ฝาก ประจ าปี (อ.๓) 
๔๐. หลักฐานการส่งเงิน  อทบ. ทุกประเภทในแต่ละเดือน ย้อนหลัง ๖ เดือน 
๔๑. บัญชีรายละเอียดชื่อผู้กู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ทุกประเภท (อ.๖) 
๔๒. หลักฐานการจ่ายเงิน อทบ. กูป้ระเภทบ าบัดทุกข์ และการถอนเงินฝาก ย้อนหลัง ๖ เดือน 
๔๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๔. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๕. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๖. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔๗. หลักฐานการส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการ ย้อนหลัง ๖ เดือน 
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๔๘. บัญชีรายละเอียดรายชื่อผู้ส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการ ย้อนหลัง ๖ เดือน 
๔๙. หลักฐานการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ย้อนหลัง ๑ ปี 
๕๐. ค าสั่ง กห. ที่ ๘๒/๗๐๕๙ ลง ๒๓ มี.ค. ๙๗ เรื่อง การตรวจร่างกายข้าราชการประจ าปี 
๕๑. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพก าลังพล ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๑  
๕๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๐๒ ลง ๕ เม.ย. ๖๕ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งยศ  

และการเลื่อนยศสูงขึ้นของก าลังพล ทบ. 
๕๓. วิทยุราชการ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๒๗๐๓ ลง ๑๐ พ.ค. ๖๕ 
๕๔. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๖๕/๒๕๔๒ ลง ๓ ก.พ. ๔๒ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ 
๕๕. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลง ๒ ต.ค. ๖๒ เรื่อง การด าเนินการต่อก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหาร และ 

ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
 ๕๖. หลักฐานการรายงานกระท าผิดวินัยทหาร และการลงโทษ 
 ๕๗. หลักฐานการรายงานกระท าผิดเรื่องยาเสพติด หรือกระท าผิดกฎหมายอื่น ๆ และการลงโทษ 
 ๕๘. ข้อบังคับทหารที่ ๒/๑๓๕๗  เรื่อง การจัดระเบียบการภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ. ๙๐ 
                             ๒๔๙๐ 
 ๕๙. ข้อบังคับทหารที่ ๓/๖๗๑๓  เรื่อง กิจการก่อสร้าง  ลง ๔ มิ.ย. ๙๑ 
                             ๒๔๙๑ 
๖๐. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑  ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ 
๖๑. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๔๙/๒๕๖๑  ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ เรื่อง วิธีการตรวจและรายงานการปฏิบัติการสุขาภิบาล 
๖๒. ค าสั่ง ทบ.ที่ ๖๒๗/๒๕๒๖ ลง ๖ ต.ค. ๒๖ เรื่อง การด าเนินการป้องกันและก าจัด หรือศัตรูท าลายเนื้อไม้ต่าง ๆ 
๖๓. ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบก าจัดปลวกของหน่วย 
๖๔. รายงานผลการตรวจและก าจัดปลวก 
๖๕. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๘/๒๕๕๓ ลง ๑๗ ส.ค. ๕๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบ  

เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจ าตัว   
๖๖. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๐/๒๕๖๒ ลง ๒๒ ม.ค. ๖๒  เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภท เครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบ 

เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจ าตัว   
๖๗. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๓๙๖/๖๓ ลง ๑๔ ก.ย. ๖๓  เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่อง 

แต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจ าตัว 
๖๘. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒/๒๕๕๗ ลง ๖ ม.ค. ๕๗ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานโต๊ะหมู่บูชาเครื่องพร้อมประจ าหน่วยทหาร 
๖๙. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจอาวุธและสิ่งของประจ าตัวทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  
๗๐. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   
๗๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗๒. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ตามระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   
๗๓. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ตามระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลง ๒๓ พ.ค. ๕๔ 
๗๔. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลง ๘ ต.ค. ๕๓ 
 



- ๔ - 
๗๕. ประกาศคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เรื่อง หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความ 

ปลอดภัย ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลง ๓๐ ก.ย. ๕๓ 
๗๖. ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๗๗. ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗๘. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลง ๓๐ พ.ค. ๖๑ 
๗๙. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘๐. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ. ๔๕ เรื่อง ชี้แจงและสั่งการการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ    
      รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๘๑. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๒๑๓๒ ลง ๑๒ เม.ย. ๔๕ เรื่อง แนวทางและการวางแผนรักษาความปลอดภัย    
      เกี่ยวกับสถานที ่
๘๒. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๖๐๐๗ ลง ๕ พ.ย. ๔๕ เรื่อง แบบส ารวจการรักษาความปลอดภัย 
๘๓. หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๒๓๑๖ ลง ๑ ส.ค. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติหลักการแนวทางการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพกองรักษาการณ์ในกองรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยทหาร 
๘๔. ระเบียบ ค าสั่งของหน่วยที่เก่ียวข้องกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร 
๘๕. ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ทขล.๑ , ทขล.๒ และ ทขล.๓ 
๘๖. แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ และแผนเผชิญเหตุของหน่วย 
๘๗. วิทยุราชการ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๔๙๕ ลง ๑๘ ก.พ. ๖๓ 
๘๘. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๘๙. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๙๐. หนังสือ กพ.ทบ. ต่อ ที่ กห ๐๔๐๑/๑๘๑๓๒ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๙ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในหน่วยทหาร 
๙๑. หนังสือ กพ.ทบ. ต่อ ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๐๗๖ ลง ๑๑ ต.ค. ๒๙ เรื่อง ขอให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. 
๙๒. วิทยุราชการ กพ.ทบ./ฝกพ.ศปก.ทบ.  ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๗๗ ลง ๘ ก.พ. ๖๓ 
๙๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๙๔. แบบเอกสารที่ใช้ประกอบระเบียบ ฯ และผลการด าเนินงานโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

- แบบ ก  แบบเสนอความต้องการข้าวสาร และเชื้อเพลิง 
- แบบ ข  แบบเสนอความต้องการรับการเลี้ยงดูประจ าวัน 
- แบบ ค  แบบเสนอความต้องการให้จัดหาข้าวสาร และเชื้อเพลิง                  
- แบบ ง  แบบเสนอความต้องการให้จัดหาอาหาร 
- แบบ จ  ใบสั่งซื้อข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหาร 
- แบบ ฉ  ใบน าส่งเงิน ทบ.๕๘๑ – ๒๐๔ 
- แบบ ช. หน้างบใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ทบ.๕๘๑ - ๒๑๐ – ๑ 
- แบบ ซ  ทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง 
- แบบ ฌ  ทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงเหลือ 
- เอกสารสรุปสถานภาพเงินค่าประกอบเลี้ยงประจ าเดือน 

๙๕. หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๓๙๗๐ ลง ๓๐ พ.ย. ๖๓ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงและ 
พัฒนาการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจ าการ   

๙๖. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๗๐๗/๒๕๕๘ ลง ๑๖ ธ.ค. ๕๘ เรื่อง การใช้เงินเบี้ยเลี้ยงทหารเพื่อการประกอบเลี้ยง 



- ๕ - 
๙๗. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๔๖ ลง ๑๘ ก.ย. ๖๓ เรื่อง ขออนุมัติก าหนดรูปแบบใบจ่ายเงินเดือน 

และก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนของทหารกองประจ าการ 
๙๘. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๘๗๒ ลง ๙ พ.ย. ๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักการแนวทาง การจัดท า 

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของก าลังพลโดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย  
๙๙. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๙๐๔ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๑ เรื่อง แนวทางการเปิดบัญชีเงินเดือนให้กับ          
      ทหารกองประจ าการสังกัด ทบ. 
๑๐๐. หนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๖/๑๕๘๗ ลง ๓๑ พ.ค. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงิน 

ส่วนตัวทหารฝาก พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๐๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๔๖ ลง ๑๘ ก.ย. ๖๓ เรื่อง ขออนุมัติก าหนดรูปแบบใบจ่ายเงินเดือน 

และก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนทหารกองประจ าการ 
๑๐๒. หนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๖/๕๗๓ ลง ๓ มี.ค. ๖๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าเบี้ย 

เลี้ยงทหารกองประจ าการ โดยวิธีการจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เข้าบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารทหารกองประจ าการ กรณีขาด/หนีราชการ 

๑๐๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๘๗๒ ลง ๙ พ.ย. ๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักการแนวทางการจัดท า 
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของก าลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย 

๑๐๔. จัดท าข้อมูลประกอบการตรวจ อนุผนวก ๑ , ๑ – ๑, ๑ - ๒ และ ๑ - ๓ เรื่อง การบริการก าลังพล การรักษาความ 
ปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและให้ ผบ.หน่วย หรือผู้รับมอบอ านาจลงนาม          
ให้เรียบร้อย จ านวน ๒ ชุด ส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันที่เข้าท าการตรวจหน่วย 

๑๐๕. จัดท าหัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่อง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร  และ 
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และให้ผู้น าตรวจ และผู้รับตรวจ ลงนามในแผ่นสุดท้ายให้เรียบร้อย จ านวน ๒ ชุด 
ส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันที่ท าการตรวจหน่วย 
 

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

 
หมายเหตุ      

- เมื่อหน่วยจัดท าอนุผนวก ข้อมูลที่ต้องการทราบเสร็จแล้ว ให้ส่งทาง E – mail ให้ผู้ตรวจก่อนวันเข้าตรวจ 
๗ วัน พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูล ให้ผู้ตรวจทราบ 

- หน่วยรับการเลี้ยงดู ให้เจ้าหน้าที่ที่จัดท า แบบ ก, แบบ ข และ เจ้าหน้าที่ที่จัดท าเอกสารการน าส่งเงิน    
ค่าประกอบเลี้ยง มารับตรวจ 

- หน่วยประกอบเลีย้ง ให้เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง, เจ้าหน้าที่จัดหา และเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยประกอบ
เลี้ยง ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมารับตรวจ 
 
 
 
 
 

                                                                                                       / อนุผนวก ๑ ........ 


