
หลักฐานเตรียมการรบัตรวจประจาํป  
เรื่อง  การสงกําลงั สป.ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ.(หนวยใช) 

------------------------------ -------------- 
 ๑.  อจย., อสอ. ฉบับสมบูรณของหนวย หรือ อนุมัติอื่นใดท่ีมี สป.ในครอบครอง 
 ๒. ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
 ๓. ระเบียบ ทบ. วาดวยการตรวจอาวุธและสิ่งของท่ีจายประจําตัวทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๘ มิ.ย.๙๗ 
 ๔. ระเบียบ ทบ.วาดวยการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.๐๓ 
 ๕. ระเบียบ ทบ.วาดวยการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๘ 
              ลง ๑๒ ม.ค.๓๘ 
 ๖. ระเบียบ ทบ. วาดวยการสงลายมือชื่อผูมีสิทธิ์เบิกและรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ 
 ๗. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๑๗๒/๒๕๑๐ เรื่อง การเบิกและสงคืนสิ่งอุปกรณแบบรายการเดียว ลง ๒๖ มิ.ย.๑๐ 
 ๘. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๒๘๙/๒๕๑๑ เรื่อง การติดตามใบเบิก ลง ๒๘ ส.ค.๑๑ 
 ๙. ระเบียบ ทบ.วาดวย การรับ-สงหนาท่ีในเวลายาย เลื่อน ลดปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ 
 ๑๐. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๔๖๒/๒๕๔๓ เรื่อง การรายงาน สป.สําคัญ และ สป.หลัก งดใชงานประจําเดือน  
                ลง ๑๔ ก.ย.๔๓ 
 ๑๑. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๓๘๕/๒๕๓๗ เรื่อง กําหนดรายการ สป.สําคัญ ลง ๒๑ พ.ค.๓๗  
                 (ผนวก ก.อนุผนวก ๕) 
 ๑๒. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๓๘๖/๒๕๔๓ เรื่อง อนุมัติใหยืมสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ ระหวางหนวยขึ้นตรง  
                 ลง ๒๔ ก.ค.๔๓ 
 ๑๓. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๑๗๘/๕๓ เรื่อง ใหใชอัตราสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย  
  เครื่องนอน และเครื่องสนาม ลง ๑๗ ส.ค.๕๓ 
 ๑๔. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๘๕๕/๓๒ เรื่อง ปรับปรุงแกไขอัตราสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่อง 
  แตงกาย เครื่องนอน และเครื่องสนาม ลง ๑๓ ก.ย.๑๔ 
 ๑๕. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๓๔๓/๒๕๑๕ เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมคําสั่งกองทัพบก ลง ๒๕ ก.ย.๑๕ 
 ๑๖. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๘๔/๒๕๑๕ เรื่อง แกไขอัตราจายรองเทา ลง ๑ มี.ค.๑๕ 
 ๑๗. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๒๗๕/๒๕๑๕ เรื่อง แกคําสั่ง ทบ.ลง ๒๐ ก.ค.๑๕ 
 ๑๘. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๔๖๑/๒๕๑๗ เรื่อง ใหกวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณของทางราชการ ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ 
 ๑๙. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๑๕๘/๒๕๒๑ เรื่อง ใหกวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณของทางราชการ ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ 
 ๒๐. ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๒๑. คําสั่ง ทบ.(คําสั่งชี้แจง) ท่ี ๓๐/๒๒๖๓๒ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสงและรับสิ่งอุปกรณของ ทบ. 
     (ครั้งท่ี ๑) ลง ๘ ต.ค.๐๑ 
 ๒๒. คําสั่ง ทบ.(คําสั่งชี้แจง) ท่ี ๑๓/๑๑๖๗๓ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสงและรับสิ่งอุปกรณของ ทบ. 
     (ครั้งท่ี ๒) ลง ๓๑ พ.ค.๐๓ 
 ๒๓. คําสั่ง ทบ.(คําสั่งชี้แจง) ท่ี ๕๗/๑๓๑๖๖ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสงและรับสิ่งอุปกรณของ ทบ. 
                (ครั้งท่ี ๓) ลง ๑๓ ต.ค.๐๔ 
 ๒๔. คําชี้แจง ทบ.เรื่อง หนาท่ีและความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุง ลง ๒๕ ม.ค.๑๖ 
 ๒๕. ขอบังคับทหารท่ี ๑/๔๘๑๔/๒๕๘๕ วาดวยวินัยการรักษาอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ ลง ๑๕ ก.พ.๘๕ 
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 ๒๖. คําชี้แจงกองทัพบก ท่ี  ๙/๑๑๖๗๗  เรื่อง การปองกันอาวุธยุทโธปกรณหาย 
                                                ๒๔๘๙ 
 ๒๗. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๔๑๒/๒๕๑๖ เรื่อง การตรวจเย่ียมการสงกําลังของผูบังคับบัญชาและการกํากับดูแลของ 
   ฝายอํานวยการสงกําลังบํารุง ลง ๕ ต.ค.๑๖ 
 ๒๘. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๔๔๗/๒๕๔๓ เรื่อง ใหกําหนดอัตราสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบ     
  เครื่องแตงกาย เครื่องนอน และของใชสวนตัวสําหรับพลทหารกองประจําการ ลง ๓๑ ส.ค.๔๓ 
 ๒๙. สําเนาคําสั่ง ทบ. (คําชี้แจง) ท่ี ๕๖/๕๓๗๕ เรื่อง การปองกันสนิมและรา ลง ๑๐ มี.ค.๙๘ 
 ๓๐. สําเนาคําสั่ง ทบ.ท่ี ๓๗๖/๒๕๑๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือการประหยัดของ ทบ. ลง ๑๑ ส.ค.๑๔ 
 ๓๑. สําเนาคําสั่ง ทบ.ท่ี ๓๑๖/๒๕๔๖ เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ลง ๘ ก.ค.๔๖ 
 ๓๒. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ 
 ๓๓. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวยการตรวจในหนาท่ีนายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ 
 ๓๔. สําเนาคําสั่ง ทบ.ท่ี ๓๕๘/๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจในหนาที่นายทหารจเร ประจําป ๒๕๖๓ ลง ๒๕ ก.ย. ๖๒  
  (เปลี่ยนแปลงคําสั่งทุกป) 
 ๓๕. สําเนาหนังสือ พธ.ทบ.ที่ ๒๗๐๓/๐๖ เรื่อง การเบิกจายเครื่องแบบทหารเปนขนาด ลง ๖ ก.พ.๐๖ 
 ๓๖. สําเนาคําสั่ง ทบ.ท่ี ๗๐/๒๕๐๙ เรื่อง การดําเนินกรรมวิธีตอทหารใหมท่ีหนวยดําเนินการฝกเอง  
  ลง ๒๑ มี.ค.๐๙ 
 ๓๗. ขอบังคับ ทบ.ที่ ๒/๑๓๕๗ วาดวย การจัดระเบียบภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ.๙๐ 
           ๒๔๙๐ 
 ๓๘. ขกล.๔๒ 
 ๓๙. คําสั่ง กห ท่ี ๕๐/๕๐  
 ๔๐. แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีสูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
 ๔๑. คําสั่งกระทรวงกลาโหม (ชี้แจง) ท่ี ๑/๘๔๐๐ เรื่อง ใหกวดขันการปองกันเพลิงไหมสถานท่ีราชการ  
  ลง ๑๘ ส.ค.๐๓ 
 ๔๒. หนังสือกรมสารบรรณ เรื่อง การปองกันอัคคีภัยในหนวยทหาร ลง ๑๖ ก.ย.๒๙ 
 ๔๓. หนังสือ กบ.ทบ.ดวนมาก ท่ี กห ๐๔๐๔/๑๑๗๐๒ ลง ๖ ก.ย.๔๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในเรื่องการสงกําลังบํารุง
 ๔๔. ระเบียบ สร.วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๓ ก.พ.๕๒ 
 ๔๕. คําสั่ง ทบ. (คําชี้แจง) ท่ี ๒๘/๑๗๙๗๙ เรื่อง ใหความรวมมือในการรักษาความสะอาดและทะนุบํารุง 
  สถานท่ีราชการตลอดจนอาคารบานเรือนของหนวยทหาร ลง ๑๗ ส.ค.๐๒ 
 ๔๖. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๔๘๗/๒๕๔๓ เรื่อง กําหนดภารกิจนโยบาย แนวความคิดและความรับผิดชอบในการสงกําลัง 
  บํารุงของกองทัพบก ลง ๓ ต.ค.๔๓ 
 ๔๗. คําสั่ง ทบ.ท่ี ๖๕๓/๒๕๒๗ เรื่อง การควบคุมยุทโธปกรณท่ีหนวยตาง ๆ ใน ทบ.จัดหาหรือไดมาหรือจาก 
  การไดรับมอบหรือบริจาค ลง ๔ ก.ย.๒๗ 

        (แกเปนคําสั่งท่ี ๑๕๖/๒๕๕๗ เรื่อง การขึ้นบัญชีคุม สป.ของ ทบ.ลง ๒๖ พ.ค. ๕๗) 
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 ๔๘. ระเบียบ ทบ.วาดวยการซอมบํารุงยุทโธปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔ ลง ๒๒ เม.ย.๒๔ 
 ๔๙. ระเบียบ ทบ.วาดวยความรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค.๕๕ 
 ๕๐. คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ ลง ๘ มิ.ย.๔๗ ตอนท่ี ๖ บัญชี 
  รายชื่อยุทโธปกรณสายพลาธิการ 
 ๕๑. คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๓/๔๙ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ ลง ๙ ก.พ.๔๙ บัญชียุทโธปกรณเพ่ิมเติม สาย พธ.  
  (เพ่ิมเติม ๑๔ รายการ) 
 ๕๒. บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ (ทบ.๔๐๐–๐๐๕) 
 ๕๓. ทะเบียนคุมที่ใบเบิก ที่ใบสงซอม ท่ีใบสงคืนสิ่งอุปกรณ (ทบ.๔๐๐–๐๐๒) 
 ๕๔. ระเบียบการจายเครื่องแตงกายประจํากาย (ทบ.๔๖๕–๓๐๑) 
 ๕๕. แฟมเอกสารสําเนาใบเบิก ใบสงซอม ใบสงคืน ใบโอน ใบยืมสิ่งอุปกรณ หลักฐานขออนุมัติจําหนาย สป. 
  หลักฐานการติดตามใบเบิก หลักฐานการติดตามใบสงซอม หลักฐานการติดตามการขออนุมัติจําหนาย สป. 
 ๕๖. หลักฐานการรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ สาย พธ. รอบ ๓ เดือน 
 ๕๗. หลักฐานการรายงานผลการตรวจสิ่งอุปกรณ สาย พธ. โดย ผบ.หนวย ประจําสัปดาห, ประจําเดือน 
 ๕๘. สมุดหลักฐานการนําสิ่งอุปกรณเขา-ออก คลัง 
 ๕๙. ระเบียบ วาดวยการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ สาย พธ. ของหนวย 
 ๖๐. หลักฐานการรายงานยอด สป.สําคัญ และ สป.หลัก สาย พธ.งดใชงานประจําเดือน 
 ๖๑. อัตราและยอดกําลังพลของหนวย 
 ๖๒. จัดทําขอมูลตามอนุผนวก ๖, ๖-๑, ๖-๒ (ผบ.หนวยลงลายมือชื่อตรวจถูกตอง) จํานวน ๒ ชุด 
 ๖๓. เตรียมหัวขอการตรวจกิจการทั่วไปของ จบ. ประจําป (ใชชุดท่ี จบ.สงมาให พิมพหัวเรื่อง ผูนําตรวจ  
  ผูรับตรวจ ลงลายมือชื่อใหเรียบรอย) จํานวน ๒ ชุด 
 ๖๔. สําเนาบันทึกผลการตรวจครั้งหลงัสุด และสําเนารายงานการแกไขขอบกพรองแนบไวกับขอมูล จํานวน ๒ ชุด 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุผนวก ๖ 
ขอมลูท่ีตองการทราบประกอบการรบัตรวจ 
เรื่อง การสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย พธ. 

 
 ๑. ชื่อหนวยรับตรวจ…………………………………ผบ.หนวย……………………………………………. 
  ผูรบัตรวจ…………………………………………ตําแหนง……………………………………………… 
  ผูนําตรวจ…………………………………………ตําแหนง……………………………………………… 
 ๒. หนวยรองของหนวยรบัตรวจขนาดกองรอย หรือเทียบเทาขึ้นไป (ถามี) 
  ๒.๑ ชื่อหนวย……………………………………..ผบ.หนวย…………………………………………… 
   ผูรบัตรวจ……………………………………ตําแหนง……………………………………………. 
  ๒.๒ ชื่อหนวย……………………………………..ผบ.หนวย…………………………………………… 
   ผูรบัตรวจ……………………………………ตําแหนง……………………………………………. 
  ๒.๓ ชื่อหนวย……………………………………..ผบ.หนวย…………………………………………… 
   ผูรบัตรวจ……………………………………ตําแหนง……………………………………………. 
  ๒.๔ ชื่อหนวย……………………………………..ผบ.หนวย…………………………………………… 
   ผูรบัตรวจ……………………………………ตําแหนง……………………………………………. 
  ๒.๕ ชื่อหนวย……………………………………..ผบ.หนวย…………………………………………… 
   ผูรบัตรวจ……………………………………ตําแหนง……………………………………………. 

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

 
      ตรวจถกูตอง 
       ยศ,ชื่อ (ผบ.หนวยหรอืทําการแทน) 
        (......................................) 
       ตําแหนง.......................................... 
        ............../............/............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ วิธีบันทึก (อนุผนวก ๖) 
 
 
 



- ๒ - 
 

          วิธบีันทึกขอมูล   (อนุผนวก ๖) 
  ๑. ชื่อหนวยรับตรวจ ลงชื่อหนวยรับตรวจซ่ึงกรมจเรทหารบก กําหนดใหเปนหนวยรับตรวจใน 
                         คาํสัง่การตรวจประจาํป พรอมชื่อผูบงัคับหนวยรบัตรวจ 

- ผูรบัตรวจ  ลงชื่อเจาหนาท่ีผูมารับตรวจของหนวยรับตรวจพรอมตาํแหนง 
- ผูนําตรวจ  ลงชื่อนายทหารสญัญาบัตรผูนําตรวจ พรอมตาํแหนง 

 ๒. หนวยรองของหนวยรบัตรวจ 
- ชื่อหนวย  ลงชื่อหนวยรองของหนวยรับตรวจขนาดกองรอย หรือเทียบเทาขึ้นไปทกุหนวย 

พรอมชื่อผูบงัคบัหนวยรอง 
  -    ผูรบัตรวจ ลงชื่อเจาหนาท่ีของหนวยรองที่มารบัตรวจพรอมตําแหนง 
 
 
 
            หมายเหตุ 
 ขอมูลนี้เปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน หนวยจะตองจัดทําขึ้นใหม พรอมท้ังกรอกรายละเอียดตาม 
                     คําแนะนําใหถูกตอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อนุผนวก ๖-๑ 
ขอมลูท่ีตองการทราบประกอบการรบัตรวจ  

เรื่อง  การสงกําลงั สป.ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ. 
(สป.ตาม อจย. และ อสอ.) 

---------------------------------- 
นามหนวย..............................................................ยศ,ชื่อ........………………................…........................(ผบหนวย) 
ยศ,ชื่อ ผูจัดทําขอมูล................................................ตําแหนง……...................………….......................................... 
วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทาํขอมูล........................................................………...............................…………........................ 
ยศ,ชื่อ ผูรับตรวจ.......................................……......ตําแหนง.........………........................................…………......... 
ยศ,ชื่อ ผูนําตรวจ................................................…..ตําแหนง..............……...............................…………………… 
ยศ,ชื่อ ผูตรวจ.........................................….......…..ตําแหนง..............……...............................…………… ผูรบัขอมูล 
 

 

ลาํดับ รายการสิ่งอปุกรณ 

อจย.อสอ. 
ลง………… 

ไดรับ 
ขาด
อัตรา 

เกิน
อัตรา 

งดใชการ 
ใช
การ
ได 

หมายเหตุ อัตรา 
เต็ม 

อัตรา 
ลด 

สงซอม
ใน

หนวย 

สงซอม
หนวย
เหนือ 

  
 
 
 
 
 
 

 

         

 

      ตรวจถกูตอง 
       ยศ,ชื่อ............................................ 
        (......................................) 
       ตําแหนง.......................................... 
                          ............../............/............. 

 
 
 
 
 
 

/ วิธีบันทึก (อนุผนวก ๖-๑) 
 
 



- ๒ - 
 

วิธีบันทึกขอมูล  (อนุผนวก ๖-๑) 
    ๑. ลําดับ ใหลงหมายเลขลําดับของ สป.สาย พธ. ใหตรงกับลําดับรายการ สป.ใน อจย., อสอ. 
  ๒. รายการสิ่งอุปกรณ ใหลงชื่อ สป.สาย พธ.เรียงลําดับรายการ อจย., อสอ. 
  ๓. อจย., อสอ. ลง…………. ใหลงหมายเลข และวัน, เดือน, ป อจย., อสอ.ของหนวย พรอมท้ังลง    
อัตราเต็ม อัตราตาม อจย., อสอ. 
  ๔. ไดรับ หมายถึง จํานวน สป.สาย พธ. ที่หนวยไดรับจริง ไมวาจะไดรับจากกรณีใด ๆ ก็ตาม 
  ๕. ขาดอัตรา หมายถึง จํานวน สป.สาย พธ. ที่หนวยขาดอัตราจากอัตราเต็ม 
  ๖. เกินอัตรา หมายถึง จํานวน สป.สาย พธ. ท่ีหนวยเกินอัตราจากอัตราเต็ม หรือไมไดกําหนดไวในอัตรา 
  ๗. งดใชการ หมายถึง จํานวน สป.สาย พธ. ท่ีงดใชการอยูในขั้นการซอมบํารุงระดับหนวย (สงซอมในหนวย) 
ระดับสนับสนุนโดยตรง, ระดับสนับสนุนท่ัวไป, ระดับคลัง (สงซอมหนวยเหนือ) 
   ๘. ใชการได หมายถึง จํานวน สป.สาย พธ.ท่ีใชราชการได 
  ๙. หนวยรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล 
 ๙.๑ หนวยระดับ ทภ.หรือเทียบเทา ใหรอย นขต.บก.ทภ. เปนผูจัดทําแลวสงขอมูลใหหนวยระดับ ทภ.                                   
เปนผูรวบรวมพรอมท้ังสรุปยอดรวมทั้งสิ้นของ ทภ. สงมอบใหผูตรวจในวันรับตรวจ 
 ๙.๒ หนวยระดับ กรม และ กองพล หรือเทียบเทา ให รอย.นขต.บก.กรม, รอย.นขต.บก.พล. เปน                                      
ผูจัดทําแลวสงขอมูลใหหนวยระดับกรม หรือกองพล เปนผูรวบรวมพรอมท้ังสรุปยอดรวมท้ังสิ้นของกรม หรือกองพล  
สงมอบใหผูตรวจในวันรับตรวจ 
 ๙.๓ หนวยระดับกองพัน หรือเทียบเทา ใหรอย นขต.ของกองพันเปนผูจัดทํา แลวสงขอมูลใหหนวย
ระดับกองพันเปนผูรวบรวมพรอมท้ังสรุปยอดท้ังสิ้นของกองพัน สงมอบใหผูตรวจในวันรับตรวจ 
 ๑๐. ขอมูลท่ีจะสงมอบใหผูตรวจ จํานวน ๒ ชุด  และผูรับรองจะตองตรวจสอบใหถูกตองตรงกับ        
อจย., อสอ. ของหนวยซ่ึงมีผลบังคับใชในปจจุบัน 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน หนวยจะตองจดัทําขึ้นใหม พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตามคําแนะนําใหถูกตอง
       
 

 

 

 

 

 

  



อนุผนวก ๖–๒ 
ขอมลูท่ีตองการทราบประกอบการรบัตรวจ  

เรื่อง  การสงกําลงั สป.ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ. 
(เครื่องแตงกาย, เครื่องนอน และเครื่องสนาม (หนวยใช)) 

นามหนวย..............................................................ยศ,ชื่อ.......................……………..........................(ผบหนวย) 
ยศ,ชื่อ ผูจัดทําขอมูล................................................ตําแหนง…….............................………............................... 
วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทาํขอมูล........................................................………..................................……….................... 
ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ...............................................ตําแหนง.........………......................................……….......... 
ยศ,ชื่อ ผูนําตรวจ....................................................ตําแหนง..............……..............................................……….. 
ผูรบัขอมูล                                     (ผูตรวจ) 

ลาํดับ รายการ 
อัตรา 
เต็ม 

ไดรับ 
ขาด
อัตรา 

เกิน
อัตรา 

สงซอมหรือ 
ขอจําหนาย คงเหลือ หมายเหตุ 

 เครื่องแตงกาย (พลทหาร)        
๑. กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝก        
 ฯลฯ        
 เครื่องนอน (พลทหาร) สป.ประจาํกาย        

๒. ปลอกหมอน        
 สป.ประจาํหนวย        

๑. ผาหนาปรูองนอน        
          ฯลฯ         
 เครื่องสนาม        

๑. เสื้อก๊ักบรรจุซองกระสุน        
๒. กระติกนํ้า        
         ฯลฯ        
 
      ตรวจถกูตอง 
       ยศ,ชื่อ............................................ 
        (......................................) 
       ตําแหนง.......................................... 
        ............../............/............. 
               
 
 
 
 

/ วิธีบันทึก (อนุผนวก ๖-๒) 
 
 

 



- ๒ - 
 

 วิธบีันทึกขอมูล   (อนุผนวก ๖-๒) 
๑. นขต.ระดับกองรอย หรือเทียบเทา จัดทําขอมูลสงใหกองพัน, กรมฯ 

 ๒. หนวยรับตรวจระดับกองพัน หรือเทียบเทาขึ้นไป รวบรวมขอมูลของ นขต. (กองรอย, กอง                        
แผนก ฯ) สรุปยอดรวมทั้งหมดเปนสวนรวมของกองพันพรอมแนบขอมูลของ รอย.นขต.ไปดวยแลวมอบใหกับผูตรวจ 
จํานวน ๒ ชุด 
  ๓. ผบ.หนวย หรือผูทําการแทน ลงนามรับรองตรวจถูกตอง ทุกระดับหนวย 
 
 

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


