
         ๒...................................................................................................  ๒.....................................................................
 ๓.....................................................................
 ๔.....................................................................
วัน/เดอืน/ปี ทีต่รวจ..........................................

๑ การเตรียมการรับตรวจ ดมีาก ดี พอใช้ ไมพ่อใช้ หมายเหตุ
๑.๑ การด าเนินการตามบันทึกผลการตรวจ
     ของชุดตรวจ จบ. คร้ังสุดท้าย
     - การแก้ไขข้อบกพร่อง
     - การรายงานการแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
     - การจัดท าส าเนาบันทึกผลการตรวจฯ และ
       รายงานการแก้ไขแนบไว้กับข้อมูล
๑.๒  ข้อมูลทีต้่องการทราบประกอบการรับตรวจ
     ตามผนวกและส่งข้อมูลทาง E-mail
     - ครบถ้วนตามที ่จบ. ก าหนด
๑.๓ การเตรียมเอกสารรับตรวจ
     - ครบถ้วนตามที ่จบ. ก าหนด
     - ใส่แฟ้มเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย
     - การจัดวางอย่างเหมาะสม
๑.๔  การจัดผู้น าตรวจ และผู้รับตรวจ
     - เจ้าหน้าทีรั่บตรวจมีความรู้
๑.๕  การจัดสถานทีรั่บตรวจ และยานพาหนะน าตรวจ
     - ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการตรวจ
     - การจัดสถานทีเ่ป็นระเบียบ
     - แสงสว่างเพียงพอ

หัวขอ้การตรวจ ผลการตรวจ

ผู้รับตรวจ .................................................................... ต าแหน่ง ...............................................................
ผู้ตรวจ ๑.....................................................................

ผบ. หน่วยรับตรวจ …............................................หน่วยรับตรวจ .............................................................
ผู้น าตรวจ .................................................................... ต าแหน่ง ...............................................................
ผู้รับตรวจ .................................................................... ต าแหน่ง ...............................................................

หัวข้อการตรวจสายงานสัสดี ประจ าปี ๒๕๖๐

ล าดบั



๒ หลักฐานการรับ - ส่งหน้าที ่ ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง
     - การจัดท าเอกสารหลักฐาน
     - การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
     - การรายงานตามก าหนดเวลา

พบ ไม่พบ
ข้อบกพรอ่ง ข้อบกพรอ่ง

๓.๑ ประกาศรายชื่อทหารทีม่ีอายุก าหนดทีจ่ะต้อง
     ลงบัญชีทหารกองเกิน 
๓.๒ การจัดท าและส่งบัญชีรายชื่อคนทีล่งบัญชีทหาร
     กองเกิน (สด.๒) ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘
     คัดรายชื่อถูกต้องครบถ้วนตรงตามก าหนดเวลา
๓.๓ การจัดท าบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้า
     กองประจ าการ (สด.๑๖) มียอดคนและรายชื่อ
     ครบถ้วนตรงกับ สด.๒๗
๓.๔ ทหารกองเกินทีห่มดเหตุผ่อนผัน ตามมาตรา 
    ๒๙ (๓) ถูกยกรายชื่อเพิม่ในบัญชีคนพ้นจากฐานะ
    ยกเว้นผ่อนผัน 
๓.๕ การจ าหน่ายด้วยเหตุต่างๆ ในบัญชีเรียกทหาร
    กองเกินเข้ากองประจ าการ (สด.๑๖) สอบสวน
    จ าหน่าย และยกเร่ืองด าเนินคดี
๓.๖ การบันทึกเพิม่รายชื่อทหารกองเกินในบัญชีเรียก
     ทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ (สด.๑๖)
     - การย้ายภูมิล าเนาทหาร มีการย้าย เข้า - ออก 
     - การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ 
       (คนตกค้าง) มีการด าเนินคดีเปรียบเทียบปรับ 
๓.๗ การรายงานวันรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
     (สด.๓๕) ตามทีอ่ าเภอรายงานมา
๓.๘ การลงรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ส าหรับผู้ทีอ่ยู่
     ในก าหนดเรียก ตรงตามบัญชีรายชื่อคนทีล่งบัญชี
     ทหารกองเกิน (แบบ สด.๒) ของอ าเภอ
๓.๙ การจัดท ารายงานยอดทหารกองเกินตามบัญชี
     เทียบจ านวนคนทีจ่ะเรียกได้ (สด.๑๔) 

หัวขอ้การตรวจ ผลการตรวจล าดบั

หน้า ๒ ใน ๓ หน้า

๓

หมายเหตุ

ขั้นตอนเตรียมการก่อนตรวจเลือกฯ หมายเหตุ



พบ ไม่พบ

ข้อบกพรอ่ง ข้อบกพรอ่ง

๓.๑๐ การจัดท ารายงานยอดทหารกองเกิน ส่งให้
        คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีเรียกทหารกองเกิน
        เข้ากองประจ าการ (สด.๑๖) 
        และใบรับรองผล (สด.๔๓) มทบ. 
๓.๑๑ การจัดท ายอดเฉล่ียทหารกองเกินทีต้่องส่งเข้า
     กองประจ าการตามบัญชีเทียบจ านวนคนทีจ่ะกะเรียก 
     (สด.๑๕)
๓.๑๒ การรายงานยอดรับลงบัญชีทหารกองเกินทีต่กค้าง
     การลงบัญชีตามมาตรา ๑๘ (ห้วง ม.ค.-ม.ีค. ก่อน
     การตรวจเลือก)

พบ ไม่พบ
ข้อบกพรอ่ง ข้อบกพรอ่ง

๔.๑ จัดท าบัญชีคนตรวจเลือกเข้ากองประจ าการ (สด.๑๗)
     ตามก าหนด 
๔.๒ การด าเนินคดีต่อทหารกองเกินทีไ่ม่เข้าตรวจเลือก
     ด้วยเหตุต่างๆ สัสดีจังหวัดคัดรายชื่อส่งให้อ าเภอด าเนิน
     การตามก าหนด 
๔.๓ การสอบสวนยอดจ าหน่ายต่อทหารกองเกินทีไ่ม่เข้า
     ท าการตรวจเลือกโดยอ้างว่าป่วยในวันท าการตรวจเลือก
๔.๔ การด าเนินคดีต่อทหารกองเกินทีข่าดหมายนัด 
     (สด.๔๐)

๕ ทหารกองเกินทีถู่กเขา้กองประจ าการร้องขอตอ่
คณะกรรมการชั้นสูงปีล่าสุด

ล าดบั

หน้า ๓ ใน ๓ หน้า

ผลการตรวจหัวขอ้การตรวจ

ขั้นตอนภายหลังการตรวจเลือกฯ หมายเหตุ

                                                    ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ตรวจ
                                                    ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ตรวจ

                                                       ลงชื่อ ..................................................................... ผู้น าตรวจ
                                                       ลงชื่อ ..................................................................... ผู้รับตรวจ
                                                       ลงชื่อ ..................................................................... ผู้รับตรวจ

                                                    ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ตรวจ
                                                    ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ตรวจ

ขั้นตอนเตรียมการก่อนตรวจเลือกฯ (ตอ่) หมายเหตุ

๔




