
 
หลักฐานเตรียมการรับตรวจ ประจ าปี 

เรื่อง  การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร  
--------------------------------------------------- 

๑. ค ำสั่ง ทบ. (ค ำชี้แจง) ที ่๓๒/๒๑๙๗๗ ลง ๒๒ ก.ย.๐๓ เรื่อง กำรรับรองกำรเป็นทำยำท   
๒. ระเบียบปฏิบัติประจ ำกองทัพบก ว่ำด้วยกำรก ำลังพล พ.ศ.๒๕๔๔ 
๓. ระเบียบคณะกรรมกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนกิจกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกองทัพบก ว่ำด้วยกำรด ำเนินงำน  
    ของกิจกำรกิจกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๔. ค ำสั่ง กห ที่ ๘๒/๗๐๕๙ ลง ๒๓ มี.ค.๙๗ เรื่อง กำรตรวจร่ำงกำยข้ำรำชกำรประจ ำปี 
๕. ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกิจกำรจัดสวัสดิกำรภำยในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔  
๖. ส ำเนำ อจย., อฉก. หรือ อจย., อฉก. ของหน่วยที่ ทบ.อนุมัติให้ใช้ปัจจุบัน 
๗. ท ำเนียบก ำลังพล 
๘. บัญชีบรรจุก ำลังพล 
๙. หลักฐำนกำรรับ-ส่งหน้ำที่ และหลักฐำนกำรรำยงำน 
 - ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรรับ – ส่งหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๑๐. หลักฐำนกำรรำยงำนยอดก ำลังพลประจ ำวัน 
      - ค ำสั่ง ทบ. (ค ำชี้แจง) ที่ ๑๕๔/๑๒๕๘๙ เรื่อง ให้ใช้แบบรำยงำนยอดก ำลังพลประจ ำวัน (แบบ กร.๓ ลง ๑ พ.ค.๙๘  
  ลง ๑๗ มิ.ย.๙๘) 
๑๑. แบบประวัติรับรำชกำร และเอกสำรประกอบ 
๑๒. หลักฐำนกำรตรวจสอบประวัติรับรำชกำร 
 - ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๑๓. สมุดฝำกเงินออมทรัพย์กองทัพบก (อ.๑) 
๑๔. หลักฐำนกำรรำยงำนกระท ำผิดวินัย และกำรลงโทษ 
๑๕. หลักฐำนกำรรำยงำนกระท ำผิดเรื่องยำเสพติดหรือกระท ำผิดกฎหมำยอ่ืน ๆ และกำรลงโทษ 
๑๖. บัญชีรำยชื่อผู้ซ้ือสินค้ำผ่อนส่งกับร้ำนสวัสดิกำรกลำงกองทัพบก 
๑๗. หลักฐำนกำรหักเงินเดือนและน ำส่งร้ำนสวัสดิกำรกลำงกองทัพบก 
๑๘. หลักฐำนกำรส่งเงิน อทบ.ทุกประเภทในแต่ละเดือนย้อนหลัง ๖ เดือน 
๑๙. บัญชีรำยละเอียดชื่อผู้กู้เงินออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกองทัพบกทุกประเภท (อ.๖)  
๒๐. หลักฐำนกำรจ่ำย อทบ.กู้ประเภทบ ำบัดทุกข์ย้อนหลัง ๖ เดือน 
๒๑. หลักฐำนกำรส่งเงินฌำปนกิจสงเครำะห์ ทบ.ย้อนหลัง ๖ เดือน 
๒๒. บัญชีรำยละเอียดรำยชื่อผู้ส่งเงินฌำปนกิจสงเครำะห์ย้อนหลัง ๖ เดือน 
๒๓. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินฌำปนกิจสงเครำะห์ ทบ.ย้อนหลัง ๑๒ เดือน 
๒๔. ค ำสั่งแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำร กรณีไม่มีอัตรำ นสก. 
๒๕. เอกสำรสั่งกำรให้ก ำลังพลของหน่วยตรวจร่ำงกำยประจ ำปีและกำรรำยงำนผลย้อนหลัง ๓ ปี 
๒๖. หลักฐำนกำรเลี้ยงดูทหำร 
      -  ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเลี้ยงดูทหำร พ.ศ.๒๕๔๙ 
         แบบเอกสำรที่ใช้ประกอบระเบียบ และผลกำรด ำเนินงำนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
         แบบ  ก   แบบเสนอควำมต้องกำร ข้ำวสำรและเชื้อเพลิง 
         แบบ  ข   แบบเสนอควำมต้องกำร รับกำรเลี้ยงดูประจ ำวัน 



- ๒ - 
  แบบ  ค   แบบเสนอควำมต้องกำร  ให้จัดหำ ข้ำวสำรและเชื้อเพลิง 
         แบบ  ง   แบบเสนอควำมต้องกำร ให้จัดหำอำหำร 
  แบบ  จ   ใบสั่งซ้ือ 
        แบบ  ฉ   ใบน ำส่งเงิน 
  แบบ  ช   หน้ำงบใบส ำคัญคู่จ่ำยเงิน 
   แบบ  ซ   ทะเบียนคุมค่ำประกอบเลี้ยง 
         แบบ  ฌ   ทะเบียนคุมค่ำประกอบเลี้ยงเหลือ         
๒๗. ค ำสั่ง ทบ.ที ่๖๕/๒๕๔๒ ลง ๓ ก.พ.๔๒ เรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทหำรกองประจ ำกำร  
๒๘. ค ำสั่งแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบก ำจัดปลวก 
๒๙. รำยงำนผลกำรตรวจและก ำจัดปลวก 
๓๐. ตำรำงเวลำกำรอบรมประจ ำวัน 
๓๑. ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรป้องกันอัคคีภัยและกำรปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ 
๓๒. ระเบียบ ทบ.(ฉบับที่ ๒) ว่ำด้วยกำรป้องกันอัคคีภัยและกำรปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๘ 
๓๓. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๓๔. ระเบียบ ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔ 
๓๕. หนังสือ ขว.ทบ.ที ่กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ.๔๕ เรื่องชี้แจงและสั่งกำรกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
      ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 
๓๖. หนังสือ ขว.ทบ.ที ่กห ๐๔๐๒/๒๑๓๒ ลง ๑๒ เม.ย.๔๕ เรื่องแนวทำงและกำรวำงแผนรักษำปลอดภัย 
      เก่ียวกับสถำนที่ 
๓๗. กำรทะเบียนเอกสำรลับ  ทขล.๑,  ทขล.๒, ทขล.๓  
๓๘. ค ำสั่งของหน่วยที่เก่ียวข้องกับเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงเอกสำร 
๓๙. ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
๔๐. ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๔๑. ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรรับ-ส่งหน้ำที่ในเวลำย้ำย ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๔๒. ระบบฐำนข้อมูลก ำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX)  
 - หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๓๙ ลง ๒ ก.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้หน่วยทหำรทุกหน่วยใน

ทบ.ตรวจสอบและบันทึก PDX 
 

                --------------------------------------------------- 
หมำยเหตุ เม่ือหน่วยจัดท ำอนุผนวก ข้อมูลที่ต้องกำรทรำบเสร็จแล้วให้ส่งทำง E-mail ให้ผู้ตรวจ 

nikh.phu@gmail.com  พ.ท.นิคม  ภูศรี  โทร 083-1274529 
 

- หน่วยประกอบเลี้ยงให้เจ้ำหน้ำที่ประกอบเลี้ยง, เจ้ำหน้ำที่จัดหำฯ  และเจ้ำหน้ำที่กำรเงินฯ ที่ได้รับ
กำรแต่งต้ังมำรับตรวจด้วย 

 
 
 

 /อนุผนวก ๑ 

mailto:nikh.phu@gmail.com


 
อนุผนวก ๑ 

ข้อมูลท่ีต้องกำรทรำบประกอบกำรตรวจ  
เรื่อง ข้อมูลก ำลังพล 
---------------------- 

นำมหน่วย.................................................................ยศ,ช่ือ................................................(ผบ.หน่วย) 
ยศ,ช่ือ ผู้จัดท ำข้อมูล................................................ต ำแหน่ง................................................................ 
วัน,เดือน,ปี ท่ีจัดท ำข้อมูล.....................................................................................................................  
ยศ,ช่ือ ผู้รับกำรตรวจ...............................................ต ำแหน่ง............................................ ................... 
ยศ,ช่ือ ผู้น ำตรวจ.....................................................ต ำแหน่ง................................................................ 
ผู้รับข้อมูล                                                                                         (ผู้ตรวจ) 

-------------------------------------------------------------- 
๑. ก ำลังพล ตำม อจย./อฉก.หมำยเลข......................…….............ลงวันท่ี..................……………………… 
 

รำยกำร นำยทหำร นำยสิบ พลทหำร พลอำสำสมัคร ลูกจ้ำง รวม หมำยเหตุ 
  อัตรำเต็ม 
  อัตรำโครง 
  อัตรำอนุมัติ (อัตรำลด) 
  บรรจุจริง 
  จ ำหน่ำย 
  คงเหลือ 

       

  ควำมพร้อมรบที่ ทบ. ประจ ำกำร        
  ก ำหนดคิดเป็น กองหนุน        
  เปอร์เซ็นต์         
  บรรจุจริงคิดเป็น ประจ ำกำร        
  เปอร์เซ็นต์ กองหนุน        
  อำยุโดยเฉลี่ย        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    

 /๒. รายละเอียดการจ าหน่าย 



- ๒ - 
๒. รายละเอียดการจ าหน่าย 

ล ำดับ รำยกำรจ ำหน่ำย นำยทหำร นำยสิบ พลทหำร พลอำสำสมัคร ลูกจ้ำง รวม 
๑. รำชกำร....................................……. 

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

๒. ศึกษำในประเทศ....................……....       
๓. ศึกษำนอกประเทศ....................…….       
๔. ป่วย........................................…….       
๕. ลำ..........................................…….       
๖. โทษ........................................…….       
๗. ช่วยรำชกำร...............................……       
๘. ขำดรำชกำร...............................……       
๙. หนีรำชกำร................................……       

๑๐. ปลดก่อนก ำหนด........................…..       
๑๑. ปลดพิกำร.................................…..       
๑๒. เสียชีวิต       
๑๓. ประจ ำสถำนีที่นอกหน่วย       
๑๔. อื่น ๆ เช่น บริกำรนอกหน่วย       
๑๕. ยอดก ำลังพลซึ่งจ ำหน่ำยจำกหน่วยแต่

สำมำรถเรียกเข้ำปฏิบัติงำนได้ ๒๔ชม. 
      

๑๖. ยอดก ำลังพลซึ่งจ ำหน่ำยจำกหน่วย 
และไม่สำมำรถเรียกเข้ำปฏิบัติงำน 
ได้ใน ๒๔ ชม. 

      

 รวมจ ำหน่ำย       
 
 
                                                     ตรวจถูกต้อง 
 
                                                            ยศ, ชื่อ......................................................... 
                                                                     (.......................................................)  
                                                           ต ำแหน่ง........................................................ 
                                                                      ................../..................../...............  
 
 
 

                                                                                                   
 / หมำยเหตุ 

 
 
 
 



- ๓ - 
 

หมายเหตุ 
  - หน่วยรับตรวจระดับกองพัน กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่ำขึ้นไป รวบรวมข้อมูลของ นขต.  
             (กอง, แผนก, กองร้อย ฯ) แล้วน ำมำสรุปยอดทั้งหมดพร้อมกับแนบข้อมูลของ นขต.ให้ผู้ตรวจ 
  - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรำยกำรตำมข้อเท็จจริง 

- ตรวจถูกต้อง ผบ.หน่วย หรือผู้รับมอบอ ำนำจ เป็นผู้ลงนำม 
- ในช่องบรรจุจริง ประจ ำกำร และกองหนุน ให้คิดตำมข้อมูลกำรจัดท ำบัญชีบรรจุก ำลัง ตำมระเบียบ     
  ทบ.ว่ำด้วยกำรจัดท ำบัญชีบรรจุก ำลัง พ.ศ.๒๕๓๑ และหรือ ตำม อจย.อฉก.ที่ ทบ.ก ำหนด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

  
 /อนุผนวก ๑–๑ 

 
 



อนุผนวก ๑-๑ 
ข้อมูลท่ีต้องกำรทรำบประกอบกำรตรวจ  

เรื่อง กำรบริกำรก ำลังพล 
---------------------- 

นำมหน่วย............................................................ยศ,ช่ือ..................………………..........…....(ผบ.หน่วย) 
ยศ,ช่ือ ผู้จัดท ำข้อมูล..........................................ต ำแหน่ง................................…………………........……… 
วัน,เดือน,ปี ท่ีจัดท ำข้อมูล.........................................................................................………………………..  
ยศ,ช่ือ ผู้รับกำรตรวจ.........................................ต ำแหน่ง........................................………………………… 
ยศ,ช่ือ ผู้น ำตรวจ...............................................ต ำแหน่ง.......................................………………………….. 
ผู้รับข้อมูล                                                      (ผู้ตรวจ) 

ล ำดับ รำยกำร นำยทหำร นำยสิบ พลอำสำสมัคร ลูกจ้ำง รวม 
๑. หนังสือรับรองกำรเป็นทำยำท      
๒. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินช่วย 

พิเศษ 

๓. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จ 
ตกทอด  

๔. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงิน 
อทบ. 

๕. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงิน 
ค่ำสินไหมทดแทนประกันชีวิต 

 
                                                     ตรวจถูกต้อง 
                                                            ยศ, ชื่อ......................................................... 
                                                                     (.......................................................)  
                                                           ต ำแหน่ง........................................................                                                                                              
                                                                      ................../..................../...............  
   หมายเหตุ 
           - หน่วยรับตรวจระดับกองพัน กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่ำขึ้นไป รวบรวมข้อมูลของ นขต. (กอง,   
              แผนก, กองร้อย ฯ) แล้วน ำมำสรุปยอดรวมทั้งหมด 
 -  กรอกข้อมูลจ ำนวนก ำลังพลที่จัดท ำหนังสือประเภทต่ำง ๆ ตำมควำมเป็นจริงให้ครบถ้วนทุกรำยกำร 
  -  ตรวจถูกต้อง ผบ.หน่วย หรือผู้รับมอบอ ำนำจ เป็นผู้ลงนำม 

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

 
 

 /อนุผนวก ๑–๒ 
 



อนุผนวก ๑-๒ 
ข้อมูลท่ีต้องกำรทรำบประกอบกำรตรวจ  

เรื่อง กำรบริกำรก ำลังพล 
---------------------- 

นำมหน่วย........................................................ยศ,ช่ือ.....................………………….............(ผบ.หน่วย) 
ยศ,ช่ือ ผู้จัดท ำข้อมูล.......................................ต ำแหน่ง...........................................…………….............. 
วัน,เดือน,ปี ท่ีจัดท ำข้อมูล..............................................................................................…………………… 
ยศ,ช่ือ ผู้รับกำรตรวจ......................................ต ำแหน่ง...............................................…………………….. 
ยศ,ช่ือ ผู้น ำตรวจ............................................ต ำแหน่ง..................................................………………….. 
 

 ๑. อัตรำพลทหำร และนำยสิบกองประจ ำกำร 
             อัตรำเต็ม...................................นำย 
     อัตรำบรรจุจริง...........................นำย 
 ๒. วิธีกำรเล้ียงดูทหำร ให้ลงเครื่องหมำย / (ถูก) ท้ำยหัวข้อ 
             ๒.๑ หุงข้ำว และท ำกับข้ำวเล้ียงดูโดยตลอด 
             ๒.๒ หุงเฉพำะข้ำวให้ 
             ๒.๓ ให้ทหำรหำรับประทำนเอง 
 ๓. ในวันหน่ึงหน่วยจัดอำหำรเล้ียง....................มื้อ 
             กับข้ำวมื้อเย็นจัด......................................อย่ำง 
             กับข้ำวมื้อเช้ำจัด.......................................อย่ำง 
             กับข้ำวมื้อกลำงวัน....................................อย่ำง 
             ของหวำนมีสัปดำห์ละ................................วัน  
 ๔. วงเงินค่ำประกอบเล้ียงในรอบ ๓๐ วัน ประมำณ............……...............บำท 
 ๕. บริกำรพิเศษท่ีหน่วยจัดบริกำรก ำลังพล ได้แก่.................................................................... 
          ....................................................................................................... 
 ๖. กำรหักเงินเบ้ียเล้ียงทหำรเป็นค่ำประกอบเล้ียง 
             ข้ำว........................................................บำท 
             เช้ือเพลิง.................................................บำท 
             กับข้ำว....................................................บำท 
             ซ้ือข้ำวสำรกระสอบละ................................บำท     
             ซ้ือเช้ือเพลิงเดือนละ..................................บำท                                    

 
 

/ก ำไรค่ำประกอบ 
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              ก ำไรค่ำประกอบเล้ียงเหลืออยู่ท้ังส้ิน.............บำท 
              ก ำไรค่ำประกอบเล้ียงเฉล่ียเดือนละ..............บำท 
 ๗. กำรใช้เงินก ำไรค่ำประกอบเล้ียงเพื่อบ ำรุงขวัญทหำร ปีละ ...........บำท 
     ๗.๑ ประกอบอำหำรเล้ียงพิเศษ.......................................…....บำท 
              ๗.๒ ซ้ือส่ิงของแจก...........................................................…...บำท 
              ๗.๓ จ่ำยเป็นเงินให้รับไป...................................................…..บำท 
              ๗.๔ จัดหำและซ่อมแซมของใช้รำชกำร................................…บำท 
      ๗.๕ จัดให้มีมหรสพต่ำง ๆ  .................................................…..บำท 
              ๗.๖ อ่ืน ๆ....................................................................  
 ๘. ประเภทกีฬำท่ีหน่วยจัดให้มีกำรฝึกและแข่งขันภำยในหน่วย 
             ๘.๑ ประเภทกีฬำ 
                   ๘.๑.๑ กรีฑำ                                     ๘.๑.๑๑ ฮอกก้ี 
                   ๘.๑.๒ แบดมินตัน                               ๘.๑.๑๒ มวยสำกล 
                   ๘.๑.๓ บำสเกตบอล                             ๘.๑.๑๓ ตะกร้อข้ำมตำข่ำย 
                   ๘.๑.๔ ฟุตบอล                                   ๘.๑.๑๔ ดำบสำกล  
                   ๘.๑.๕ ว่ำยน้ ำ                                    ๘.๑.๑๕ มวยปล้ ำ 
                   ๘.๑.๖ ยกน้ ำหนัก                                ๘.๑.๑๖ ยูโด 
                   ๘.๑.๗ เทเบิลเทนนิส                            ๘.๑.๑๗ มวยไทย  
                   ๘.๑.๘ วอลเลย์บอล                             ๘.๑.๑๘ รักบ้ี 
                   ๘.๑.๙ จักรยำน                                  ๘.๑.๑๙ ปัญจกรีฑำทหำร 
                   ๘.๑.๑๐ ยิงปืน                                   ๘.๑.๒๐ กำยบริหำร 
                                                    ฯลฯ 
             ๘.๒ กีฬำท่ีหน่วยส่งเสริม.........................................................……........ 
     ๘.๓ งบประมำณท่ีหน่วยจัดหำส ำหรับเครื่องกีฬำ ประจ ำปี....................บำท 
             ๘.๔ เครื่องกีฬำท่ีหน่วยจัดหำ................................................................ 
                   ๘.๔.๑....................................       ๘.๔.๓................................... 
                   ๘.๔.๒....................................       ๘.๔.๔................................... 
                                                     ตรวจถูกต้อง 
                                                            ยศ, ชื่อ......................................................... 
                                                                     (.......................................................)  
                                                           ต ำแหน่ง........................................................                               
                                                                     ................../..................../...............  

/หมำยเหตุ  
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   หมายเหตุ 
         - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรำยกำรตำมข้อเท็จจริง 
         - หน่วยรับตรวจระดับกองพัน กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่ำข้ึนไป สรุปรวบรวมของ 
           นขต. (กอง, แผนก, กองร้อย ฯ) พร้อมแนบข้อมูลของ นขต.ส่งให้ผู้ตรวจ 
  - ตรวจถูกต้อง ผบ.หน่วย หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ  
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

                                                                                           /อนุผนวก ๑–๓ 
 
 
 



อนุผนวก ๑-๓ 
ข้อมูลท่ีต้องกำรทรำบประกอบกำรตรวจ  

เรื่อง กำรบริกำรก ำลังพล 
---------------------- 

นำมหน่วย...............................................................ยศ,ช่ือ.................................................(ผบ.หน่วย) 
ยศ,ช่ือ ผู้จัดท ำข้อมูล..............................................ต ำแหน่ง................................................................. 
วัน,เดือน,ปี ท่ีจัดท ำข้อมูล.....................................................................................................................  
ยศ,ช่ือ ผู้รับกำรตรวจ.............................................ต ำแหน่ง.................................................................. 
ยศ,ช่ือ ผู้น ำตรวจ....................................................ต ำแหน่ง................................................................. 
 

 ๑. หน่วยได้รับเงินสงเครำะห์หรือสวัสดิกำรข้ำรำชกำรจำกทำงรำชกำร 
     ๑.๑ เงินจัดซ้ือสินค้ำรำคำทุน   จ ำนวน.........................................บำท 
     ๑.๒ เงินส ำรองค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน.......................................บำท 
     ๑.๓ เงินส ำรองค่ำเล่ำเรียนบุตร จ ำนวน.........................................บำท 
     ๑.๔ เงินอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ให้ลงทุกรำยกำร 
 ๒. จ ำนวนสมำชิก อทบ.ฝำก ปัจจุบัน 
     ๒.๑ ข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำสัญญำบัตร...............................นำย 
             ๒.๒ ข้ำรำชกำรช้ันนำยร้อย.......................................นำย 
      ๒.๓ ข้ำรำชกำรช้ันนำยพัน........................................นำย 
     ๒.๔ ข้ำรำชกำรช้ันนำยพันเอกอัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ และช้ันนำยพล..............นำย 
 ๓. จ ำนวนผู้กู้เงิน อทบ. 
     ๓.๑ ประเภทบ ำบัดทุกข์ นำยทหำร................นำย นำยสิบ.................นำย 
     ๓.๒ ประเภทกู้พิเศษ     นำยทหำร................นำย นำยสิบ.................นำย 
     ๓.๓ ประเภทกู้เพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ นำยทหำร.........นำย นำยสิบ......นำย 
 ๔. หน่วยมีสถำนท่ี ดังต่อไปน้ีหรือไม่ ถ้ำมีให้ท ำเครื่องหมำย + ใน     
     ๔.๑ สถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ               ...........................แห่ง 
     ๔.๒ สนำมเด็กเล่น                           ...........................แห่ง 
      ๔.๓ สนำมเด็กกีฬำ                          ............................แห่ง 
     ๔.๔ สถำนท่ีพัฒนำจิตใจ                    ...........................แห่ง (ปฏิบัติศำสนกิจ) 
     ๔.๕ ร้ำนค้ำสวัสดิกำร                        ...........................แห่ง  
 
 
 
                                                                                             / ๕. สวัสดิกำรอื่น ๆ  
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 ๕. สวัสดิกำรอ่ืน ๆ ท่ีหน่วยจัดสนับสนุนสงเครำะห์ และบริกำรก ำลังพลนอกเหนือจำก 
             ท่ีทำงรำชกำรก ำหนด ได้แก่ 
     ๕.๑ .......................................... 
             ๕.๒ .......................................... 
             ๕.๓ ......................................... 
      ๕.๔ ......................................... 
 
                                                     ตรวจถูกต้อง 
                                                            ยศ, ชื่อ......................................................... 
                                                                     (.......................................................)  
                                                           ต ำแหน่ง........................................................                                                                                              
                                                                      ................../..................../...............  

 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหตุ 
          - หน่วยรับตรวจระดับกองพัน กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่ำข้ึนไป รวบรวมของ นขต. 
            (กอง, แผนก, กองร้อย ฯ) แล้วน ำมำสรุปท้ังหมดพร้อมกับแนบของ นขต.ให้ผู้ตรวจ 
 
 
   


