
หลักฐานเตรียมการรับตรวจกิจการทั่วไป 

เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร 

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

๑. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. ระเบียบปฏิบัติประจำ ทบ. ว่าด้วยการกำลังพล พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓. คำสั่ง ทบ. ที่ ๒๗๐/๒๕๖๕ ลง ๘ ก.ย. ๖๕ เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปี ๒๕๖๖ 

๔. หนังสือ ฝกพ.ศปก.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๗.๑๕/๔๓๔ ลง ๑๘ ส.ค. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

ช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวเพ่ิมเติม 

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

ผู้เสนอโครงการ เกณฑ์การพิจารณาในการให้การสนับสนุนและการตรวจการดำเนินโครงการประกอบอาชีพ

เสริมเพ่ิมรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว 

๖. สำเนา อจย., อฉก. หรือ อจย., อฉก. ของหน่วยที่ ทบ. อนุมัติให้ใช้ปัจจุบัน 

๗. ทำเนียบกำลังพล  หรือบัญชีบรรจ ุ

๘. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ - ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๙. คำชี้แจง 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 ขออนุมัติให้หน่วยทหารทุกหน่วย

ใน ทบ. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติกำลังพลในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) 

ตามรายการที่กำหนด 

๑๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๐๓ ลง ๕ พ.ย. ๕๘ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

กำลังพลอิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ PDX) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และขออนุมัติกำหนดกรอบแผนงานพัฒนา

ระบบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙      

๑๒. คำสั่ง ทบ. (คำสั่งชี้แจง) ที่ ๑๕๔/๑๒๕๘๙ ลง ๑๗ มิ.ย. ๙๘ เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานยอดกำลังพล

ประจำวัน (แบบ กร.๓ ลง ๑ พ.ค. ๙๘)      

๑๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๔. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วน ที่ กห ๐๔๐๑/๔๔๘๑ ลง ๔ ส.ค. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนการทดสอบความรู้ในการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

๑๕. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๙๐ ลง ๙ มิ.ย. ๖๕ เรื่อง รายงานผลการทดสอบความรู้ในการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑๖. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๑๓๑ ลง ๓ พ.ย. ๖๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักการการทดสอบความรู้ในการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพล 

๑๗. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑๓/๖๔ ลง ๑๓ ธ.ค. ๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดสอบความรู้ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ ทบ. และคณะทำงานจัดทำแบบทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ ทบ. 

/๑๘. แบบประวัติ... 
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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 กำหนดแบบฟอร์มรายการ

ตรวจสอบประวัติและเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือแสดงเจตนา 

๒๑. หนังสือ สปบ.กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑.๔/๗๖ ลง ๒๐ มี.ค. ๖๓ เรื่อง รายงานผลแนวทางการดำเนินการด้าน

กำลังพลตามสั่งการของ ผบ.ทบ. 

๒๒. คำสั่ง ทบ. (คำสั่งชี้แจง) ที่ ๓๒/๒๑๙๗๗ ลง ๒๒ ก.ย. ๐๓ เรื่อง การรับรองการเป็นทายาท 

๒๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับกำลังพลของ ทบ. ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ยามปกติ (พิทักษ์พล) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ลง ๕ ม.ค. ๕๔ 

๒๕. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว.๒๘๙ ลง ๒๑ ส.ค. ๕๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างถึงแก่ความตาย  

๒๖. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒๗. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินงานของ

กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒๘. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินงานของ

กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒๙. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินงานของ

กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๐. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินงานของ

กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๑. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินงานของ

กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๒. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินงานของ

กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๓. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินงานของ

กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๔. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินงานของ

กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

/๓๕. ระเบียบ... 
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๓๕. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินงานของ

กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓๖. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ว่าด้วยการดำเนินงานของ

กิจการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓๗. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการออมทรัพย์ข้าราชการ กรณีไม่มีอัตรานายทหารสวัสดิการ 

๓๘. สมุดคู่มือฝากเงินออมทรัพย์ ทบ. (อ.๑)              

๓๙. หลักฐานการสรุปยอดเงิน อทบ.ฝาก ประจำปี (อ.๓) 

๔๐. หลักฐานการส่งเงิน  อทบ. ทุกประเภทในแต่ละเดือน ย้อนหลัง ๖ เดือน 

๔๑. บัญชีรายละเอียดชื่อผู้กู้เงินออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. ทุกประเภท (อ.๖) 

๔๒. หลักฐานการจ่ายเงิน อทบ. กู้ประเภทบำบัดทุกข์ 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 

๔๘. บัญชีรายละเอียดรายชื่อผู้ส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการ ย้อนหลัง ๖ เดือน 

๔๙. หลักฐานการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ย้อนหลัง ๑ ปี 

๕๐. คำสั่ง กห. ที่ ๘๒/๗๐๕๙ ลง ๒๓ มี.ค. ๙๗ เรื่อง การตรวจร่างกายข้าราชการประจำปี 

๕๑. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๑  

๕๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๐๒ ลง ๕ เม.ย. ๖๕ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการ

แต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศสูงขึ้นของกำลังพล ทบ. 

๕๓. วิทยุราชการ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๒๗๐๓ ลง ๑๐ พ.ค. ๖๕ 

๕๔. คำสั่ง ทบ. ที่ ๖๕/๒๕๔๒ ลง ๓ ก.พ. ๔๒ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ 

๕๕. คำสั่ง ทบ. ที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลง ๒ ต.ค. ๖๒ เรื่อง การดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิดวินัยทหาร และ 

ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

 ๕๖. หลักฐานการรายงานกระทำผิดวินัยทหาร และการลงโทษ 

 ๕๗. หลักฐานการรายงานกระทำผิดเรื่องยาเสพติด หรือกระทำผิดกฎหมายอื่น 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. คำสั่ง... 
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๖๐. คำสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑  ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ 

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

๖๒. คำสั่ง ทบ. ที่ ๖๒๗/๒๕๒๖ ลง ๖ ต.ค. ๒๖ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและกำจัด หรือศัตรูทำลายเนื้อไม้ต่าง ๆ 

๖๓. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำจัดปลวกของหน่วย 

๖๔. รายงานผลการตรวจและกำจัดปลวก 

๖๕. คำสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๘/๒๕๕๓ ลง ๑๗ ส.ค. ๕๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่อง

ประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจำตัว   

๖๖. คำสั่ง ทบ. ที่ ๒๐/๒๕๖๒ ลง ๒๒ ม.ค. ๖๒  เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภท  เครื่องแต่งกาย เครื่อง

ประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจำตัว   

๖๗. คำสั่ง ทบ. ที่ ๓๙๖/๖๓ ลง ๑๔ ก.ย. ๖๓  เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่อง

ประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจำตัว 

๖๘. คำสั่ง ทบ. ที่ ๒/๒๕๕๗ ลง ๖ ม.ค. ๕๗ เรื่อง กำหนดมาตรฐานโต๊ะหมู่บูชาเครื่องพร้อมประจำหน่วยทหาร 

๖๙. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจอาวุธและสิ่งของประจำตัวทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  

๗๐. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   

๗๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   

๗๓. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลง ๒๓ พ.ค. ๕๔ 

๗๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลง ๘ ต.ค. ๕๓ 

๗๕. ประกาศคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เรื่อง หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษา

ความปลอดภัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลง 

๓๐ ก.ย. ๕๓ 

๗๖. ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๗๗. ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗๘. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง

ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลง ๓๐ พ.ค. ๖๑ 

๗๙. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

/๘๐. หนังสือ... 



- ๕ - 

 

๘๐. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ. ๔๕ เรื่อง ชี้แจงและสั่งการการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย

การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๘๑. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๒๑๓๒ ลง ๑๒ เม.ย. ๔๕ เรื่อง แนวทางและการวางแผนรักษาความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

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

๘๓. หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๒๓๑๖ ลง ๑ ส.ค. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติหลักการแนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพกองรักษาการณ์ในกองรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยทหาร 

๘๔. ระเบียบ คำสั่งของหน่วยที่เก่ียวข้องกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร 

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 และผลการดำเนินงานโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

- แบบ ก  แบบเสนอความต้องการข้าวสาร และเชื้อเพลิง 

- แบบ ข  แบบเสนอความต้องการรับการเลี้ยงดูประจำวัน 

- แบบ ค  แบบเสนอความต้องการให้จัดหาข้าวสาร และเชื้อเพลิง                  

- แบบ ง  แบบเสนอความต้องการให้จัดหาอาหาร 

- แบบ จ  ใบสั่งซื้อข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหาร 

- แบบ ฉ  ใบนำส่งเงิน ทบ.๕๘๑ - ๒๐๔ 

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

- แบบ ซ  ทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง 

- แบบ ฌ  ทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงเหลือ 

- เอกสารสรุปสถานภาพเงินค่าประกอบเลี้ยงประจำเดือน 

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

และพัฒนาการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการ 

/๙๖. คำสั่ง...  



- ๖ - 

 

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

๙๗. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๔๖ ลง ๑๘ ก.ย. ๖๓ เรื่อง ขออนุมัติกำหนดรูปแบบใบจ่าย

เงินเดือนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนของทหารกองประจำการ 

๙๘. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๘๗๒ ลง ๙ พ.ย. ๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักการแนวทาง การ

จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพลโดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย  

๙๙. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๙๐๔ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๑ เรื่อง แนวทางการเปิดบัญชีเงินเดือน

ให้กับทหารกองประจำการสังกัด ทบ. 

๑๐๐. หนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๖/๑๕๘๗ ลง ๓๑ พ.ค. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกระเบียบ ทบ. 

ว่าด้วยเงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๑๐๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๔๖ ลง ๑๘ ก.ย. ๖๓ เรื่อง ขออนุมัติกำหนดรูปแบบใบจ่าย

เงินเดือนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือนทหารกองประจำการ 

๑๐๒. หนังสือ สปช.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๖/๕๗๓ ลง ๓ มี.ค. ๖๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ โดยวิธีการจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารกองประจำการ กรณีขาด/หนีราชการ 

๑๐๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๘๗๒ ลง ๙ พ.ย. ๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักการแนวทางการ

จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย 

๑๐๔. จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจ อนุผนวก ๑, ๑ - ๑, ๑ - ๒ และ ๑ - ๓ เรื่อง การบริการกำลังพล การ

รักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและให้ ผบ.หน่วย หรือผู้รับมอบ

อำนาจลงนามให้เรียบร้อย จำนวน ๒ ชุด ส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันที่เข้าทำการตรวจหน่วย 

๑๐๕. จัดทำหัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เรื่อง การบริการกำลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร  

และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และให้ผู้นำตรวจ และผู้รับตรวจ ลงนามในแผ่นสุดท้ายให้เรียบร้อย จำนวน 

๒ ชุด ส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันที่ทำการตรวจหน่วย 

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

หมายเหตุ      

- เมื่อหน่วยจัดทำอนุผนวก ข้อมูลที่ต้องการทราบเสร็จแล้ว ให้ส่งทาง E - mail ให้ผู้ตรวจก่อนวันเข้า

ตรวจ ๗ วัน พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูล ให้ผู้ตรวจทราบ 

- หน่วยรับการเลี้ยงดู ให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ แบบ ก, แบบ ข และ เจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารการนำส่ง

เงินค่าประกอบเลี้ยง มารับตรวจ 

- หน่วยประกอบเลี้ยง ให้เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง, เจ้าหน้าที่จัดหา และเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วย

ประกอบเลี้ยงฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมารับตรวจ 
                                                                                                       / อนุผนวก ๑... 


