
         ๒...................................................................................................  ๒.....................................................................
 ๓.....................................................................
 ๔.....................................................................
วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจ..........................................

๑ การเตรียมการรับตรวจ ดีมาก ดี พอใช้ ไม่พอใช้ หมายเหตุ
๑.๑ การด าเนินการตามบันทึกผลการตรวจ
     ของชุดตรวจ จบ. คร้ังสุดท้าย
     - การแก้ไขข้อบกพร่อง
     - การรายงานการแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
     - การจัดท าส าเนาบันทึกผลการตรวจฯ และ
       รายงานการแก้ไขแนบไว้กับข้อมูล
๑.๒  ข้อมูลท่ีต้องการทราบประกอบการรับตรวจ
     ตามผนวกและส่งข้อมูลทาง E-mail
     - ครบถ้วนตามท่ี จบ. ก าหนด
๑.๓ การเตรียมเอกสารรับตรวจ
     - ครบถ้วนตามท่ี จบ. ก าหนด
     - ใส่แฟ้มเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย
     - การจัดวางอย่างเหมาะสม
๑.๔  การจัดผู้น าตรวจ และผู้รับตรวจ
     - เจ้าหน้าท่ีรับตรวจมีความรู้
๑.๕  การจัดสถานท่ีรับตรวจ และยานพาหนะน าตรวจ
     - ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการตรวจ
     - การจัดสถานท่ีเป็นระเบียบ
     - แสงสว่างเพียงพอ  

ผู้รับตรวจ .................................................................... ต าแหน่ง ...............................................................

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

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

ล าดับ หัวข้อการตรวจ ผลการตรวจ



๒ หลักฐานการรับ - ส่งหน้าท่ี ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
     - การจัดท าเอกสารหลักฐาน
     - การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
     - การรายงานตามก าหนดเวลา

พบ ไม่พบ
ข้อบกพร่อง ข้อบกพร่อง

๓.๑ ประกาศรายช่ือทหารท่ีมีอายุก าหนดท่ีจะต้อง
     ลงบัญชีทหารกองเกิน 
๓.๒ การจัดท าและส่งบัญชีรายช่ือคนท่ีลงบัญชีทหาร
     กองเกิน (แบบ สด.๒) ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘
  
๓.๓ การจัดท าบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้า
     กองประจ าการ (แบบ สด.๑๖) มียอดคนและรายช่ือ
     ครบถ้วนตรงกับบัญชีรายช่ือฯ (แบบ สด.๒๗) 
     บุคคลท่ีจ าหน่ายในบัญชีรายช่ือฯ (แบบ สด.๒๗)
     ซ่ึงไม่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) 
     มีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง 
๓.๔ ทหารกองเกินท่ีหมดเหตุยกเว้นผ่อนผัน
    ถูกยกรายช่ือเพ่ิมในบัญชีคนพ้นจากฐานะ
    ยกเว้นผ่อนผัน ถูกต้อง ครบถ้วน
๓.๕ การจ าหน่ายด้วยเหตุต่างๆ ในบัญชีเรียกฯ
    (แบบ สด.๑๖) สอบสวน จ าหน่าย และยกเร่ืองด าเนินคดี
๓.๖ การบันทึกเพ่ิมรายช่ือทหารกองเกินในบัญชีเรียกฯ
     (แบบ สด.๑๖)
     - การย้ายภูมิล าเนาทหาร มีการย้าย เข้า - ออก 
     - การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ 
       (คนตกค้าง) มีการด าเนินคดีเปรียบเทียบปรับ
๓.๗ การรายงานวันรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
     (แบบ สด.๓๕) ตามท่ีอ าเภอรายงานมา
     - คนผ่อนผันและคนจ าพวกท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ และ ๒
       ได้มีการรายงานวันรับหมายครบถ้วน ถูกต้อง 
๓.๘ การลงรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ในบัญชีเรียกฯ
      (แบบ สด.๑๖) ครบถ้วนถูกต้อง ตามท่ีสัสดีอ าเภอ
      รายงานวันรับหมาย

๓ ข้ันตอนเตรียมการก่อนตรวจเลือกฯ หมายเหตุ

หน้า ๒ ใน ๔ หน้า

ล าดับ หัวข้อการตรวจ ผลการตรวจ

หมายเหตุ



พบ ไม่พบ
ข้อบกพร่อง ข้อบกพร่อง

๓.๙ การจัดท ารายงานยอดทหารกองเกินตามบัญชี
     จ านวนคนท่ีจะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) ถูกต้อง และ
     เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
๓.๑๐ การจัดท าใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
        ครบถ้วน ตามบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) 
๓.๑๑ การจัดท ายอดเฉล่ียทหารกองเกินท่ีต้องส่งเข้า
     กองประจ าการตามบัญชีเทียบจ านวนคนท่ีจะกะเรียก 
     (แบบ สด.๑๕)
     - ในวันตรวจเลือกฯ มีการร้องขอฯ เกินยอดแบ่ง
       เฉล่ีย ได้มีการแบ่งเฉล่ียใหม่ เพ่ือลดยอดวันถัดไป 
๓.๑๒ การรายงานยอดรับลงบัญชีทหารกองเกิน
       ตามมาตรา ๑๘ (ห้วง ม.ค.-มี.ค. ก่อน
       การตรวจเลือก)
      - มีการลงวันรับหมาย 
      - น าไปเพ่ิมช่ือในบัญชีรายช่ือฯ (แบบ สด.๒๗) 
        และบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) ครบถ้วน

พบ ไม่พบ
ข้อบกพร่อง ข้อบกพร่อง

๔.๑ จัดท าบัญชีตรวจเลือกคนเข้ากองประจ าการ
     (แบบ สด.๑๗) ตามก าหนด 
     - จ านวนยอดคนเข้าตรวจเลือกฯ ตรงกันกับจ านวน
       การใช้ใบรับรองผลฯ (แบบ สด.๔๓) (ผนวก ๔๐)
๔.๒ การด าเนินคดีต่อทหารกองเกินท่ีไม่เข้าตรวจเลือก
     ด้วยเหตุต่างๆ สัสดีจังหวัดคัดรายช่ือส่งให้อ าเภอด าเนิน
     การตามก าหนด 
๔.๓ การสอบสวนยอดจ าหน่ายต่อทหารกองเกินท่ีไม่เข้า
     ท าการตรวจเลือก
     - กรณีแจ้งป่วยในวันตรวจเลือก 
     - กรณีเหตุสุดวิสัย อ่ืน ๆ 

หน้า ๓ ใน ๔ หน้า

ล าดับ หัวข้อการตรวจ ผลการตรวจ

ข้ันตอนเตรียมการก่อนตรวจเลือกฯ (ต่อ) หมายเหตุ

๔ ข้ันตอนภายหลังการตรวจเลือกฯ หมายเหตุ



พบ ไม่พบ
ข้อบกพร่อง ข้อบกพร่อง

๔.๔ การด าเนินคดีต่อทหารกองเกินท่ีขาดหมายนัด 
     เข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๔๐)
     - หลักฐานการสอบสวนจ าหน่าย
     - สัสดีจังหวัดรายงานครบถ้วน 
     - มีการติดตามน าตัวมาเข้ากองประจ าการ 

ล าดับ

หน้า ๔ ใน ๔ หน้า

หัวข้อการตรวจ ผลการตรวจ

                                                    ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ตรวจ

ข้ันตอนภายหลังตรวจเลือกฯ (ต่อ) หมายเหตุ

                                                    ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ตรวจ

                                                    ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ตรวจ

                                                    ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ตรวจ

                                                       ลงช่ือ ..................................................................... ผู้รับตรวจ

                                                       ลงช่ือ ..................................................................... ผู้น าตรวจ

                                                       ลงช่ือ ..................................................................... ผู้รับตรวจ


