
- สําเนาคู่ฉบับ - 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.   (กองสารสนเทศ ฯ   โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๘๐, ๘๗๑๕๒)                  
ที่     กห ๐๔๐๑/๒๐๓๙        วันที่        ๒    ก.ค. ๕๘              

เร่ือง   ขออนุมัติให้หน่วยทหารทุกหน่วยใน ทบ. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติกําลังพลในระบบ   .
 ฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ตามรายการที่กําหนด 

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง.เสธ.ทบ.(๑))  

อ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๙๔ ลง ๑๐ พ.ย. ๕๗ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารข้ันตอนการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติกําลังพล 
   ๒. แบบเอกสารประวัติย่อของกําลังพล 
   ๓. แบบเอกสารสรุปผลการตรวจสอบประวัติกําลังพลของหน่วย 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติให้หน่วยทหารใน ทบ. ทุกหน่วยตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติ
กําลังพลในระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ในรายการที่จําเป็นให้ครบถ้วน เพื่อรองรับ
ต่อการนําข้อมูลไปใช้เชื่อมโยงสําหรับจัดทําโปรแกรมระบบงานย่อยต่างๆ ตามกรอบแผนงานที่ ผบ.ทบ. 
อนุมัติให้ดําเนินการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 ๒. ข้อเท็จจริง  
  ๒.๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ กพ.ทบ. ร่วมกับ สบ.ทบ. ดําเนินการพัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ตามกรอบแผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด
ตามอ้างถึง โดยมีการพัฒนาระบบงานย่อยอีก จํานวน ๘ งาน ประกอบด้วย 

๒.๑.๑ งานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
๒.๑.๒ งานการพัฒนาเพิ่มเติมระบบงานทําเนียบกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๑.๓ งานการสนับสนุนการจัดทํารายงานสถานภาพกําลังพลประจําเดือน 
๒.๑.๔ งานการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนงานด้านกําลังพล 
๒.๑.๕ งานระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
๒.๑.๖ งานสนับสนุนข้อมูลให้แก่เหล่าสายวิทยาการ 
๒.๑.๗ งานนําเข้าข้อมูลจากคําสั่งบําเหน็จ, รกจ.พระราชทานเครื่องราชฯ และ

คําสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ 
๒.๑.๘ งานการปรับปรุงระบบตั้งประวัติเร่ิมแรกโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  ๒.๒ กพ .ทบ . ได้ตรวจสอบข้อมูลประวัติกําลังพลในระบบฐานข้อมูลกําลังพล
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) แล้วพบว่า ข้อมูลซึ่งมีความจําเป็นต่อการพัฒนาระบบงานตามข้อ ๒.๑ ของ
แต่ละหน่วยนั้น บางส่วนยังบันทึกไว้ในระบบ PDX ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้นจึงได้กําหนดข้อมูล
ขั้นต้นเพื่อให้แต่ละหน่วยตรวจสอบและบันทึก/แก้ไข เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการดําเนินการ
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ดังนี้ (รายการข้อมูลตามระบบงาน PDX) 
 
 
 

ด่วนมาก  
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 ๒.๒.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 - ข้อมูลส่วนบุคคล 
 - คู่สมรส 
 - บุตรธิดา 
 - ภูมิลําเนาปัจจุบัน 
 - ลักษณะร่างกาย 
 - ความรู้พิเศษ 
 - เงินเดือน (อนุโลมให้อย่างน้อย ๒ ปี ย้อนหลัง)  
 ๒.๒.๒  ข้อมูลทางทหาร 
 - เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 - ตําแหน่งหรือราชการพิเศษ 
 - ยศทหาร (ถ้าได้รับพระราชทานยศแล้วให้ใช้ราชกิจจาฯ เป็นหลักฐาน) 
 - ขึ้นทะเบียนกองประจําการ 
 ๒.๒.๓  ประวัติการทํางาน 
 - ตําแหน่ง 
 ๒.๒.๔  รูปถ่าย 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการในระบบฐานข้อมูลกําลังพล
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยใน ทบ. ตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลประวัติกําลังพล ตามที่กําหนดในข้อ ๒.๒ ให้ครบถ้วน เพื่อนําข้อมูลไปใช้กับระบบงานย่อย
ตามข้อ ๒.๑ ทั้งนี้หากหน่วยมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิกําลังพลที่พึงมีพึงได้ 
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติและให้หน่วยดําเนินการตรวจสอบประวัติฯ บันทึก/แก้ไข
ข้อมูล รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑ โดย กพ.ทบ. จะปิดการแก้ไขข้อมูลในรายการ ที่ให้หน่วย
ตรวจสอบตามข้อ ๒.๒ ภายใน ๓๑ ส.ค.๕๘ หลังจากนั้นหน่วยจะไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก เพื่อ
เป็นการป้องกันการแก้ไขข้อมูลซ้ําซ้อน จนกว่า กพ.ทบ. จะดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อย 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติให้ทุกหน่วยใน ทบ. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลประวัติกําลังพลในระบบ
ฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) โดยดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ส.ค.๕๘ และให้ทุกหน่วยนําส่งเอกสารสรุปผลการตรวจสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ตามสายการบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ. 
 ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. รวบรวมเอกสารสรุปผลการตรวจสอบฯ ของหน่วยตนเอง และ
หน่วยรอง ตามข้อ ๔.๑ (ถ้ามี) ส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน ๑๕ ก.ย. ๕๘ 
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 ๔.๓ ให้ สบ.ทบ. ดําเนินการดังนี้ 
  ๔.๓.๑ สําเนาแจกจ่ายให้ นขต.ทบ. ถึงระดับกองร้อยอิสระ และกองพันหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปทราบ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
  ๔.๓.๒ รวบรวมเอกสารฯ ตามข้อ ๔.๒ จาก นขต.ทบ. และสรุปผลการดําเนินการ
ในภาพรวมนําเรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.)   

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ รอง เสธ.ทบ.(๑) อนุมัติ ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗     
ลง ๑ ต.ค. ๕๗ และ คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๓๘๓/๕๘ ลง ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
        
 
                          พล.ท. สุรเดช  เฟื่องเจริญ 
      ( สุรเดช  เฟื่องเจริญ ) 
                               จก.กพ.ทบ.   
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
    
 
 
 

พ.ท ........………………......…..ร่าง/ตรวจ............ก.ค. ๕๘ 
จ.ส.ต.หญิง  อรวรรณ   ฯ  พิมพ/์ทาน…...……ก.ค. ๕๘ 
พ.อ.......…………………..............…ตรวจ.............ก.ค. ๕๘ 
พ.อ.......…………………..............…ตรวจ.............ก.ค. ๕๘ 
พ.อ.......…………………..............…ตรวจ.............ก.ค. ๕๘ 
พล.ต....…………………..............…ตรวจ.............ก.ค. ๕๘ 
พล.ต....…………………..............…ตรวจ.............ก.ค. ๕๘ 
 

     - อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
          รับคําสั่ง ผบ.ทบ. 
 
  พล.ท. ชาตอุดม   ติตถะสิริ 
           รอง เสธ.ทบ.(๑) 
             ๓ ก.ค. ๕๘ 



ข้ันตอนการตรวจสอบและบันทึกขอมูลประวัติกําลังพล 

กําหนดใหเจาหนาท่ีกําลังพลของหนวยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบขอมูลกําลังพลเฉพาะนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน 
 ๒. พิมพขอมูลประวัติกําลังพลของหนวยตามแบบเอกสารประวัติยอจากระบบ PDX     
ในรายการขอมูลทั่วไป ที่ปุมพิมพประวัติยอ (ประวัติยอแบบที่ ๓ รูปแบบไฟล PDF) 
  ๓. แจกจายแบบเอกสารประวัติยอใหกับกําลังพลนําไปตรวจสอบ (อาจมอบสมุด
ประวัติของกําลังพลใหนําไปตรวจสอบดวย) 
  ๔. เก็บคืนแบบเอกสารประวัติยอที่กําลังพลตรวจสอบแกไขแลว และใหกําลังพลลง
ลายมือชื่อยืนยันความถูกตองในแบบเอกสารประวัติยอ (เก็บสมุดประวัตคิืนดวยถามีการแจกจาย) 
  ๕. บันทึกขอมูลกําลังพลในสวนที่ยังไมครบถวน/แกไขในสวนที่ไมถูกตองลงในระบบ 
PDX และตรวจสอบการบันทึกขอมูลใหถูกตองครบถวนจากนั้นใหเจาหนาที่กําลังพลลงลายมือชื่อ
รับรองขอมูลในแบบเอกสารประวัติยอของกําลังพล 
 ๖. เก็บรักษาแบบเอกสารประวัติยอของกําลังพลในสมุดประวัติกําลังพล 
 ๗. เม่ือตรวจสอบและบันทึกขอมูลกําลังพลของหนวยครบแลวใหจัดพิมพแบบ
เอกสารสรุปการตรวจสอบประวัติกําลังพลของหนวยจากระบบ PDX ในทําเนียบกําลังพล (รายการ 
ดูทําเนียบ ที่ปุมพิมพสรุปฯ) แลวนําเอกสารสรุปฯ ใหกําลังพลลงลายมือชื่อในชองของตนเองและให
เจาหนาที่กําลังพลลงลายมือชื่อตรวจถูกตองจากนั้นเสนอให ผบ.หนวย ลงลายมือชื่อรับรอง เพื่อ
เสนอหนวยเหนือถึงระดับ นขต.ทบ. เพื่อใหนําสง สบ.ทบ. ตอไป 
 

แผนภาพการปฏิบัต ิ

กําลังพลของหนวย
ครบหรือไม 

N Y 

เริ่ม 

พิมพเอกสารประวัติยอของกําลังพล
จากระบบ PDX 

แจกจายใหกําลงัพลตรวจสอบ 

เก็บคืนและใหกําลังพลลง
ลายมือช่ือในเอกสารประวัติยอ 

เจาหนาที่กําลังพลตรวจสอบ/บันทึกขอมลูในระบบ 
PDX และลงลายมอืช่ือรับรองในเอกสารประวัติยอ 

เก็บรักษาเอกสารประวัติยอใน
สมุดประวัติกําลังพล 

กําลังพลและเจาหนาทีก่ําลงัพล
ลงลายมือช่ือในเอกสารสรุปฯ 

เสนอให ผบ.หนวย ตรวจสอบ
และลงลายมือช่ือรบัรอง 

เสนอหนวยเหนือถึงระดับ 
นขต.ทบ. เพื่อนําสง สบ.ทบ. 

พิมพเอกสารสรุปฯของหนวย 

จบ 

สบ.ทบ. สรปุผลการบันทกึขอมูล 
นําเรียน ผบ.ทบ. (ผาน กพ.ทบ.) 



 
เหลา 
กําเนิด 
 

รายการประวัติรบัราชการ (ยอ) 
ยศ ช่ือ สกุล 

หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง 

 
รูปถาย 

๑. เกิดเม่ือ                      ที่เกิด                                                                                     ศาสนา 
๒. ช่ือบิดา ช่ือมารดา 
๓. ช่ือคูสมรส                                          สถานะ 
๔. ช่ือบิดาคูสมรส ช่ือมารดาคูสมรส 
๕. บุตร   จํานวน          คน 
 
 

๕.๑ 
เกิดเม่ือ 
๕.๒ 
เกิดเม่ือ 

๕.๓ 
เกิดเม่ือ 
๕.๔ 
เกิดเม่ือ 

๖. ที่อยูปจจุบัน 
๗. ลักษณะทางรางกาย                 สูง                 ซม.                                 น้ําหนัก                กก. 
    ตําหนิ                                                                     กลุมเลือด 

๘. การศึกษากอนเขารับราชการ 
ระดับ ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 

 
 

   

๙. เขารับราชการเม่ือ                                                              เกษียณอายุเม่ือ 
๑๐. เคร่ืองหมาย                                                                   หมายเลขประจําตัวทหาร 

๑๑. ยศทหาร 
ยศ วาที่ ร.ต. ร.ต. ร.ท. ร.อ. พ.ต. พ.ท. พ.อ. พ.อ.(พ) 

ตั้งแต         
หลักฐาน 

 
 

        

๑๒. เงินเดือนปจจุบนั           ระดับ               ชั้น                   (............บาท)     เบิกลด             บาท          ตั้งแต 
๑๓. เงินเพิ่ม          พ.ส.ร.                               พลฐ.                               พทล.                              พดร. 
๑๔. ความรูพิเศษ 

๑๕. การไปปฏิบัติราชการพิเศษหรือราชการสงคราม 
หนาที่ คําส่ัง 

 
 

 
 

๑๖. การศึกษา อบรม ดูงาน ระหวางรับราชการ 
รร./สถาบัน หลักสูตร คําส่ัง 

 
 

  

๑๗. รายการรับราชการ 
ตําแหนง ตั้งแต คําส่ัง 

 
 

  

ตรวจถูกตอง 
  ............................................................ 
                            (                                  ) 
      ตําแหนง ............................................... 
                                   ....../......../......... 
                 (กําลังพล) 

รับรองความถูกตอง 
  ............................................................ 
                            (                                  ) 
      ตําแหนง ............................................... 
                                    ....../......../......... 
            (เจาหนาที่กําลังพลของหนวย) 



สรุปผลการตรวจสอบขอมูลประวัตกิําลังพล 

หนวย ............................... 

 

  

ลําดับ ยศ - ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ตรวจถูกตอง 
                 
  ............................................................ 
                          (                                  ) 
      ตําแหนง ............................................... 
                                  ....../......../......... 
        (เจาหนาที่กําลังพลของหนวย) 

รับรองความถูกตอง 
                 
  ............................................................ 
                          (                                  ) 
      ตําแหนง ............................................... 
                                  ....../......../......... 
                     (ผูบังคับหนวย) 




