
 
หลักฐานเตรียมการรับตรวจ ประจําป 

เรื่อง  การบรกิารกาํลังพล การรกัษาความปลอดภัย และการเล้ียงดูทหาร  
--------------------------------------------------- 

๑. คําสั่ง ทบ. (คําชี้แจง) ท่ี ๓๒/๒๑๙๗๗ ลง ๒๒ ก.ย.๐๓ เรื่อง การรับรองการเปนทายาท   
๒. ระเบียบปฏิบัติประจํากองทัพบก วาดวยการกําลังพล พ.ศ.๒๕๔๔ 
๓. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก วาดวยการดําเนินงาน 
    ของกิจการกิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๔. คําสั่ง กห ท่ี ๘๒/๗๐๕๙ ลง ๒๓ มี.ค.๙๗ เรื่อง การตรวจรางกายขาราชการประจําป 
๕. ระเบียบ ทบ.วาดวยกิจการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔  
๖. สําเนา อจย., อฉก. หรือ อจย., อฉก. ของหนวยท่ี ทบ.อนุมัติใหใชปจจุบัน 
๗. ทําเนียบกําลังพล 
๘. บัญชีบรรจุกําลังพล 
๙. หลักฐานการรับ-สงหนาท่ี และหลักฐานการรายงาน 
    - ระเบียบ ทบ.วาดวยการรับ – สงหนาท่ี พ.ศ.๒๕๔๐ 
๑๐. หลกัฐานการรายงานยอดกําลังพลประจําวัน 
      - คําสั่ง ทบ. (คําชี้แจง) ท่ี ๑๕๔/๑๒๕๘๙ เรื่อง ใหใชแบบรายงานยอดกําลังพลประจําวัน (แบบ กร.๓ ลง ๑ พ.ค.๙๘  
 ลง ๑๗ มิ.ย.๙๘) 
๑๑. แบบประวัติรับราชการ และเอกสารประกอบ 
๑๒. หลักฐานการตรวจสอบประวัติรับราชการ 
 - ระเบียบ ทบ.วาดวยประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๑๓. สมุดฝากเงินออมทรัพยกองทัพบก (อ.๑) 
๑๔. หลักฐานการรายงานกระทําผิดวินัย และการลงโทษ 
๑๕. หลักฐานการรายงานกระทําผิดเรื่องยาเสพติดหรือกระทําผิดกฎหมายอ่ืน ๆ และการลงโทษ 
๑๖. บัญชีรายชื่อผูซ้ือสินคาผอนสงกับรานสวัสดิการกลางกองทัพบก 
๑๗. หลักฐานการหักเงินเดือนและนําสงรานสวัสดิการกลางกองทัพบก 
๑๘. หลักฐานการสงเงิน อทบ.ทุกประเภทในแตละเดือนยอนหลัง ๖ เดือน 
๑๙. บัญชีรายละเอียดชื่อผูกูเงินออมทรัพยขาราชการกองทัพบกทุกประเภท (อ.๖)  
๒๐. หลักฐานการจาย อทบ.กูประเภทบําบัดทุกขยอนหลัง ๖ เดือน 
๒๑. หลักฐานการสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห ทบ.ยอนหลัง ๖ เดือน 
๒๒. บัญชีรายละเอียดรายชื่อผูสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหยอนหลัง ๖ เดือน 
๒๓. หลักฐานการจายเงินฌาปนกิจสงเคราะห ทบ.ยอนหลัง ๑๒ เดือน 
๒๔. คําสั่งแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบการออมทรัพยขาราชการ กรณีไมมีอัตรา นสก. 
๒๕. เอกสารสั่งการใหกําลังพลของหนวยตรวจรางกายประจําปและการรายงานผลยอนหลัง ๓ ป 
๒๖. หลักฐานการเลี้ยงดูทหาร 
      -  ระเบียบ ทบ.วาดวยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ 
         แบบเอกสารท่ีใชประกอบระเบียบ และผลการดําเนินงานโปรงใสและตรวจสอบได 
        แบบ  ก   แบบเสนอความตองการ ขาวสารและเชื้อเพลิง 
        แบบ  ข   แบบเสนอความตองการ รับการเลี้ยงดูประจําวัน 
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  แบบ  ค   แบบเสนอความตองการ  ใหจัดหา ขาวสารและเชื้อเพลิง 
         แบบ  ง   แบบเสนอความตองการ ใหจัดหาอาหาร 
  แบบ  จ   ใบสั่งซ้ือ 
        แบบ  ฉ   ใบนําสงเงิน 
  แบบ  ช   หนางบใบสําคัญคูจายเงิน 
   แบบ  ซ   ทะเบียนคุมคาประกอบเลี้ยง 
          แบบ  ฌ   ทะเบียนคุมคาประกอบเลี้ยงเหลือ         
๒๗. คาํสัง่ ทบ.ที ่๖๕/๒๕๔๒ ลง ๓ ก.พ.๔๒ เรื่อง การพฒันาคุณภาพชวีิตทหารกองประจาํการ  
๒๘. คาํสัง่แตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบกําจัดปลวก 
๒๙. รายงานผลการตรวจและกําจัดปลวก 
๓๐. ตารางเวลาการอบรมประจาํวัน 
๓๑. ระเบียบ ทบ.วาดวยการปองกันอัคคภีัยและการปฏบิัติเม่ือเกิดอัคคภีัย พ.ศ.๒๕๐๓ 
๓๒. ระเบียบ ทบ.(ฉบบัที ่๒) วาดวยการปองกันอคัคภีัยและการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๘ 
๓๓. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๓๔. ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
๓๕. หนังสือ ขว.ทบ.ท่ี กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ.๔๕ เรื่องชีแ้จงและสัง่การการปฏบิัติตามระเบียบ 
      วาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ 
๓๖. หนังสือ ขว.ทบ.ท่ี กห ๐๔๐๒/๒๑๓๒ ลง ๑๒ เม.ย.๔๕ เรื่องแนวทางและการวางแผนรักษาปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 
๓๗. การทะเบียนเอกสารลับ  ทขล.๑,  ทขล.๒, ทขล.๓  
๓๘. คาํสัง่ของหนวยท่ีเก่ียวของกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร 
๓๙. ระเบียบ ทบ.วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.๒๕๕๓ 
๔๐. ระเบียบ ทบ.วาดวยประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๔๑. ระเบียบ ทบ.วาดวยการรับ-สงหนาท่ีในเวลายาย ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๔๒. ระบบฐานขอมูลกําลงัพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX)  
 - หนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๐๓๙ ลง ๒ ก.ค.๕๘ เรื่อง ขออนมัุติใหหนวยทหารทุกหนวยใน

ทบ.ตรวจสอบและบันทึก PDX 
๔๓. จัดทําขอมูลประกอบการตรวจ อนุผนวก ๑, ๑-๑, ๑-๒, และ ๑-๓ เรื่อง ขอมูลกาํลังพล และเรื่อง  การบริการกําลังพล จาํนวน ๒ ชุด  
      และกรอกรายละเอียดใหครบถวนสงมอบใหผูตรวจในวนัท่ีเขาทําการตรวจหนวย 
๔๔. จัดทําหัวขอการตรวจกิจการท่ัวไป เรื่อง การบริการกําลังพล การรักษาความปลอดภัยและการเลี้ยงดูทหาร  
      และกรอกรายละเอียดใหครบถวน และใหผูนําตรวจ และผูรับตรวจ ลงนามในแผนสุดทาย ใหเรียบรอย   
     สงมอบใหผูตรวจในวันท่ีทําการตรวจหนวย 

                --------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  เม่ือหนวยจัดทําอนุผนวก ขอมูลท่ีตองการทราบเสร็จแลวใหสงทาง E-mail ใหผูตรวจกอน             
วันเขาตรวจ ๗ วัน พรอมทั้งแจงหมายเลขโทรศัพทเจาหนาท่ีจัดทําขอมูล รายชื่อผูตรวจและหมายเลขโทรศัพท           
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔ 

- หนวยประกอบเลี้ยงใหเจาหนาท่ีประกอบเลี้ยง, เจาหนาท่ีจดัหาฯ  และเจาหนาที่การเงินฯ ท่ีไดรับ

การแตงตั้งมารบัตรวจดวย                                                                      /อนุผนวก ๑ 



 

  
อนุผนวก ๑ 

ขอมูลท่ีตองการทราบประกอบการตรวจ  
เรื่อง ขอมูลกําลังพล 
---------------------- 

นามหนวย.................................................................ยศ,ชื่อ................................................(ผบ.หนวย) 
ยศ,ชื่อ ผูจดัทําขอมูล................................................ตาํแหนง................................................................ 
วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทําขอมูล..................................................................................................................... 
ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ...............................................ตาํแหนง............................................................... 
ยศ,ชื่อ ผูนาํตรวจ.....................................................ตาํแหนง................................................................ 
ผูรับขอมูล                                                                                         (ผูตรวจ) 

-------------------------------------------------------------- 
๑. กําลังพล ตาม อจย./อฉก.หมายเลข......................…….............ลงวันท่ี..................……………………… 
 

รายการ นายทหาร นายสิบ พลทหาร พลอาสาสมัคร ลูกจาง รวม หมายเหต ุ
  อัตราเต็ม 
  อัตราโครง 
  อัตราอนุมัติ (อตัราลด) 
  บรรจุจริง 
  จําหนาย 
  คงเหลือ 

       

  ความพรอมรบท่ี ทบ. ประจําการ        
  กําหนดคดิเปน กองหนนุ        
  เปอรเซ็นต         

  บรรจุจริงคดิเปน ประจําการ        
  เปอรเซ็นต กองหนนุ        
  อายุโดยเฉล่ีย        

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    

 /๒. รายละเอยีดการจําหนาย 
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๒. รายละเอียดการจําหนาย 

ลําดับ รายการจําหนาย นายทหาร นายสิบ พลทหาร พลอาสาสมัคร ลูกจาง รวม 
๑. ราชการ....................................……. 

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

๒. ศึกษาในประเทศ....................……....       
๓. ศึกษานอกประเทศ....................…….       
๔. ปวย........................................…….       
๕. ลา..........................................…….       
๖. โทษ........................................…….       
๗. ชวยราชการ...............................……       
๘. ขาดราชการ...............................……       
๙. หนรีาชการ................................……       

๑๐. ปลดกอนกาํหนด........................…..       
๑๑. ปลดพกิาร.................................…..       
๑๒. เสียชีวิต       
๑๓. ประจําสถานีท่ีนอกหนวย       
๑๔. อืน่ ๆ เชน บริการนอกหนวย       
๑๕. ยอดกําลังพลซ่ึงจําหนายจากหนวยแต

สามารถเรยีกเขาปฏิบัติงานได ๒๔ชม. 
      

๑๖. ยอดกําลังพลซ่ึงจําหนายจากหนวย 
และไมสามารถเรยีกเขาปฏิบัติงาน 
ไดใน ๒๔ ชม. 

      

 รวมจําหนาย       
 
 
                                                     ตรวจถูกตอง 
 
                                                            ยศ, ช่ือ......................................................... 
                                                                     (.......................................................)  
                                                           ตําแหนง........................................................ 
                                                                      ................../..................../...............  
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 / หมายเหต ุ
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หมายเหต ุ
  - หนวยรับตรวจระดับกองพัน กองรอยอิสระ หรือเทียบเทาขึ้นไป รวบรวมขอมูลของ นขต.  
             (กอง, แผนก, กองรอย ฯ) แลวนํามาสรุปยอดทั้งหมดพรอมกับแนบขอมูลของ นขต.ใหผูตรวจ 
  - กรอกขอมูลใหครบถวนทุกรายการตามขอเท็จจริง 

- ตรวจถูกตอง ผบ.หนวย หรือผูรับมอบอํานาจ เปนผูลงนาม 
- ในชองบรรจุจริง ประจําการ และกองหนุน ใหคิดตามขอมูลการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง ตามระเบียบ     
  ทบ.วาดวยการจัดทําบัญชีบรรจุกําลัง พ.ศ.๒๕๓๑ และหรือ ตาม อจย.อฉก.ท่ี ทบ.กําหนด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

  
 /อนุผนวก ๑–๑ 

 



 
อนุผนวก ๑-๑ 

ขอมูลท่ีตองการทราบประกอบการตรวจ  
เรื่อง การบริการกําลังพล 

---------------------- 
นามหนวย............................................................ยศ,ชื่อ..................………………..........…....(ผบ.หนวย) 
ยศ,ชื่อ ผูจดัทําขอมูล..........................................ตําแหนง................................…………………........……… 
วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทําขอมูล.........................................................................................……………………….. 
ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ.........................................ตําแหนง........................................………………………… 
ยศ,ชื่อ ผูนาํตรวจ...............................................ตําแหนง.......................................………………………….. 
ผูรับขอมูล                                                      (ผูตรวจ) 

ลําดับ รายการ นายทหาร นายสิบ พลอาสาสมัคร ลูกจาง รวม 
๑. หนังสอืรับรองการเปนทายาท      
๒. หนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวย 

พิเศษ 

๓. หนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จ 
ตกทอด  

๔. หนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงิน 
อทบ. 

๕. หนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงิน 
คาสินไหมทดแทนประกนัชวิีต 

 
                                                     ตรวจถูกตอง 
                                                            ยศ, ช่ือ......................................................... 
                                                                     (.......................................................)  
                                                           ตําแหนง........................................................                                                                     
                                                                      ................../..................../...............  

   หมายเหตุ 
           - หนวยรับตรวจระดบักองพัน กองรอยอสิระ หรอืเทียบเทาขึ้นไป รวบรวมขอมูลของ นขต. (กอง,   
              แผนก, กองรอย ฯ) แลวนํามาสรุปยอดรวมทัง้หมด 
 -  กรอกขอมูลจาํนวนกาํลังพลที่จัดทาํหนงัสือประเภทตาง ๆ ตามความเปนจริงใหครบถวนทุกรายการ 
  -  ตรวจถกูตอง ผบ.หนวย หรือผูรบัมอบอํานาจ เปนผูลงนาม 

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

 
 

 /อนุผนวก ๑–๒ 



 
อนุผนวก ๑-๒ 

ขอมูลท่ีตองการทราบประกอบการตรวจ  
เรื่อง การบริการกําลังพล 

---------------------- 
นามหนวย........................................................ยศ,ชื่อ.....................………………….............(ผบ.หนวย) 
ยศ,ชื่อ ผูจดัทําขอมูล.......................................ตําแหนง...........................................…………….............. 
วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทําขอมูล..............................................................................................…………………… 
ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ......................................ตําแหนง...............................................…………………….. 
ยศ,ชื่อ ผูนาํตรวจ............................................ตําแหนง..................................................………………….. 
 

 ๑. อัตราพลทหาร และนายสิบกองประจาํการ 
             อัตราเต็ม...................................นาย 
     อัตราบรรจจุริง...........................นาย 
 ๒. วิธีการเลี้ยงดูทหาร ใหลงเครื่องหมาย / (ถูก) ทายหัวขอ 
             ๒.๑ หุงขาว และทํากับขาวเลี้ยงดูโดยตลอด 
             ๒.๒ หุงเฉพาะขาวให 
             ๒.๓ ใหทหารหารับประทานเอง 
 ๓. ในวันหนึ่งหนวยจดัอาหารเลี้ยง....................ม้ือ 
             กับขาวม้ือเย็นจดั......................................อยาง 
             กับขาวม้ือเชาจดั.......................................อยาง 
             กับขาวม้ือกลางวัน....................................อยาง 
             ของหวานมีสัปดาหละ................................วัน  
 ๔. วงเงินคาประกอบเลี้ยงในรอบ ๓๐ วัน ประมาณ............……...............บาท 
 ๕. บริการพิเศษท่ีหนวยจดับริการกําลังพล ไดแก.................................................................... 
          ....................................................................................................... 
 ๖. การหักเงินเบ้ียเลี้ยงทหารเปนคาประกอบเลี้ยง 
             ขาว........................................................บาท 
             เชื้อเพลิง.................................................บาท 
             กับขาว....................................................บาท 
             ซ้ือขาวสารกระสอบละ................................บาท     

             ซ้ือเชื้อเพลิงเดือนละ..................................บาท                                    
 
 

/กําไรคาประกอบ 
 



 

- ๒ - 
 

              กําไรคาประกอบเลี้ยงเหลืออยูท้ังสิน้.............บาท 
              กําไรคาประกอบเลี้ยงเฉลี่ยเดือนละ..............บาท 
 ๗. การใชเงินกําไรคาประกอบเลี้ยงเพื่อบํารุงขวัญทหาร ปละ...........บาท 
     ๗.๑ ประกอบอาหารเลี้ยงพิเศษ.......................................…....บาท 
              ๗.๒ ซ้ือสิ่งของแจก...........................................................…...บาท 
              ๗.๓ จายเปนเงินใหรับไป...................................................…..บาท 
              ๗.๔ จดัหาและซอมแซมของใชราชการ................................…บาท 
      ๗.๕ จัดใหมีมหรสพตาง ๆ .................................................…..บาท 
              ๗.๖ อ่ืน ๆ.................................................................... 
 ๘. ประเภทกีฬาท่ีหนวยจดัใหมีการฝกและแขงขนัภายในหนวย 
             ๘.๑ ประเภทกีฬา 
                   ๘.๑.๑ กรีฑา                                     ๘.๑.๑๑ ฮอกกี้ 
                   ๘.๑.๒ แบดมินตนั                               ๘.๑.๑๒ มวยสากล 
                   ๘.๑.๓ บาสเกตบอล                             ๘.๑.๑๓ ตะกรอขามตาขาย 
                   ๘.๑.๔ ฟุตบอล                                   ๘.๑.๑๔ ดาบสากล  
                   ๘.๑.๕ วายน้ํา                                    ๘.๑.๑๕ มวยปล้ํา 
                   ๘.๑.๖ ยกน้ําหนัก                                ๘.๑.๑๖ ยูโด 
                   ๘.๑.๗ เทเบิลเทนนิส                            ๘.๑.๑๗ มวยไทย  
                   ๘.๑.๘ วอลเลยบอล                              ๘.๑.๑๘ รักบ้ี 
                   ๘.๑.๙ จักรยาน                                  ๘.๑.๑๙ ปญจกรฑีาทหาร 
                   ๘.๑.๑๐ ยิงปน                                   ๘.๑.๒๐ กายบริหาร 
                                                    ฯลฯ 

             ๘.๒ กีฬาท่ีหนวยสงเสริม.........................................................……........ 
     ๘.๓ งบประมาณท่ีหนวยจดัหาสําหรับเครื่องกีฬา ประจาํป....................บาท 
             ๘.๔ เครื่องกีฬาที่หนวยจัดหา................................................................ 
                   ๘.๔.๑....................................       ๘.๔.๓................................... 
                   ๘.๔.๒....................................       ๘.๔.๔................................... 
                                                     ตรวจถูกตอง 
                                                            ยศ, ช่ือ......................................................... 
                                                                     (.......................................................)  
                                                           ตําแหนง........................................................                               
                                                                     ................../..................../...............  

/หมายเหต ุ 
 



 

- ๓ - 
 

   หมายเหต ุ
         - กรอกขอมูลใหครบถวนทุกรายการตามขอเท็จจริง 
         - หนวยรับตรวจระดับกองพัน กองรอยอิสระ หรือเทียบเทาขึ้นไป สรุปรวบรวมของ 
           นขต. (กอง, แผนก, กองรอย ฯ) พรอมแนบขอมูลของ นขต.สงใหผูตรวจ 
  - ตรวจถูกตอง ผบ.หนวย หรือผูไดรับมอบอํานาจ  
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

                                                                                           /อนุผนวก ๑–๓ 
 
 



 

อนุผนวก ๑-๓ 
ขอมูลท่ีตองการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง การบริการกําลังพล 
---------------------- 

นามหนวย...............................................................ยศ,ชื่อ.................................................(ผบ.หนวย) 
ยศ,ชื่อ ผูจดัทําขอมูล..............................................ตําแหนง................................................................. 
วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทําขอมูล..................................................................................................................... 
ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ.............................................ตําแหนง.................................................................. 
ยศ,ชื่อ ผูนาํตรวจ....................................................ตําแหนง................................................................. 
 

 ๑. หนวยไดรับเงนิสงเคราะหหรือสวัสดิการขาราชการจากทางราชการ 
     ๑.๑ เงินจดัซ้ือสินคาราคาทุน   จํานวน.........................................บาท 
     ๑.๒ เงินสาํรองคารักษาพยาบาล จํานวน.......................................บาท 
     ๑.๓ เงินสาํรองคาเลาเรียนบุตร จาํนวน.........................................บาท 
     ๑.๔ เงินอ่ืน ๆ (ถามี) ใหลงทุกรายการ 
 ๒. จํานวนสมาชิก อทบ.ฝาก ปจจุบัน 
     ๒.๑ ขาราชการต่ํากวาสัญญาบตัร...............................นาย 
             ๒.๒ ขาราชการชัน้นายรอย.......................................นาย 
      ๒.๓ ขาราชการชั้นนายพัน........................................นาย 
     ๒.๔ ขาราชการชั้นนายพันเอกอัตราเงินเดือนพนัเอกพิเศษ และชั้นนายพล..............นาย 
 ๓. จํานวนผูกูเงิน อทบ. 
     ๓.๑ ประเภทบําบัดทุกข นายทหาร................นาย นายสิบ.................นาย 
     ๓.๒ ประเภทกูพิเศษ     นายทหาร................นาย นายสิบ.................นาย 
     ๓.๓ ประเภทกูเพื่อการเคหะสงเคราะห นายทหาร.........นาย นายสิบ......นาย 
 ๔. หนวยมีสถานท่ี ดังตอไปนี้หรือไม ถามีใหทําเครื่องหมาย + ใน     
     ๔.๑ สถานท่ีพักผอนหยอนใจ               ...........................แหง 
     ๔.๒ สนามเด็กเลน                           ...........................แหง 
      ๔.๓ สนามเด็กกีฬา                          ............................แหง 
     ๔.๔ สถานท่ีพัฒนาจติใจ                    ...........................แหง (ปฏิบัติศาสนกิจ) 
     ๔.๕ รานคาสวัสดกิาร                        ...........................แหง  
 
 
 
                                                                                             / ๕. สวัสดกิารอืน่ ๆ 

 



- ๒ - 
  

 ๕. สวัสดิการอ่ืน ๆ ท่ีหนวยจดัสนับสนุนสงเคราะห และบริการกําลังพลนอกเหนือจาก 
             ท่ีทางราชการกําหนด ไดแก 
     ๕.๑ .......................................... 
             ๕.๒ .......................................... 
             ๕.๓ ......................................... 
      ๕.๔ ......................................... 
 
                                                     ตรวจถูกตอง 
                                                            ยศ, ช่ือ......................................................... 
                                                                     (.......................................................)  
                                                           ตําแหนง........................................................                                                                     
                                                                      ................../..................../...............  

 

 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหต ุ
          - หนวยรับตรวจระดับกองพัน กองรอยอิสระ หรือเทียบเทาขึ้นไป รวบรวมของ นขต. 
            (กอง, แผนก, กองรอย ฯ) แลวนํามาสรุปท้ังหมดพรอมกับแนบของ นขต.ใหผูตรวจ 
 

 
   


