
หลักฐานเตรยีมการรับตรวจประจําปี   
เรื่อง  การส่งกําลัง  สป.๒  และ ๔ สาย ส. (หน่วยใช้) 

---------------------------------------------------- 
 
๑. สําเนา อจย., อสอ. ฉบับสมบูรณ์ของหน่วย  หรืออนุมติัอ่ืนใดที่ให้มี สป. ในครอบครอง 
๒. บัตรบัญชีคมุสิ่งอุปกรณ์ถาวร ( ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ), บัญชีส่วนประกอบชุด ( ทบ.๔๖๓ – ๐๔๐ ),บัตรบัญชีคุมช้ินส่วน 
    ซ่อมตามอัตราพิกัด ( ทบ.๔๐๐ – ๐๖๘ ), บัตรบัญชีคมุแบตเตอรี่แห้ง ( ทบ. ๔๐๐ – ๐๐๓ ) 
๓. แฟ้มเอกสารใบเบิก, ใบส่งซ่อม, ใบส่งคืน, ใบโอน, ใบยืม, หลักฐานขออนุมัติจําหน่าย, หลักฐานการ   
     ติดตามใบเบิก, ติดตามใบส่งซ่อม, ติดตามการขออนุมัติจําหน่าย 
๔. ทะเบียนคุมที่ใบเบิก, ใบสง่ซ่อม, ใบส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ ( ทบ.๔๐๐ – ๐๐๒ ) 
๕. บัญชีช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด ( บชอพ. ) ของเคร่ืองสือ่สาร ( ทบ.๔๐๐ – ๐๖๖ ) 
๖. รายงานยอด สป.สําคัญ สาย ส. งดใช้งานประจําเดือน 
๗. หลักฐานการตรวจ สป.สาย ส. โดย ผบ. หน่วย ประจําเดือน 
๘. รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์สาย ส. รอบ ๓ เดือน 
๙. หลักฐานการส่งลายมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย 
๑๐. คําสั่งแต่งต้ังกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์และรายงานผลการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ 
๑๑. แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยของหน่วย 
๑๒. หลักฐานการรับ – ส่งหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ส่งกําลังของหน่วย 
๑๓. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์  ประเภท ๒ และ ๔ สาย ส.ของหน่วย 
๑๔. สําเนาระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓  ลง ๑ ก.ค.๐๓ 
๑๕. สําเนาคําสั่งกองทัพบก ที่ ๔๑๔/๒๕๑๒  เรื่อง การสง่ซ่อมเครื่องสื่อสารและสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารนอก 
      โครงการ  ลง ๒๙ ต.ค.๑๒ 
๑๖. สําเนาคําสั่งกองทัพบก ที่ ๒๔๔/๒๕๒๒ เร่ือง การซอ่มเครื่องสื่อสารนอกอัตรา  ลง ๒ พ.ค.๒๒ 
๑๗. สําเนาระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วย  การซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์  พ.ศ.๒๕๒๔  ลง ๒๒ เม.ย.๒๔ 
๑๘. สําเนาระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วย  การส่งกําลังสิ่งอุปกรณ์  ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔   
       ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
๑๙. สําเนาระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วย ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์  พ.ศ.๒๕๓๕  ลง ๑๓ ม.ค.๓๕ 
๒๐. สําเนาคําสัง่กองทัพบก ที่ ๕๔/๒๕๓๖  เรือ่ง กําหนดการเบิก- การจ่ายการจําหน่ายแบตเตอรี่แห้งยามปกติ    
       ลง ๒๙ ม.ค.๓๖ 
๒๑. สําเนาคําสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๕/๒๕๓๗  เรื่อง กําหนดรายการ สป. สําคัญ  ลง ๒๑ มิ.ย.๓๗ 
๒๒. สําเนาคําสั่งกองทัพบก ที่ ๖๗/๒๕๓๗  เร่ือง การดําเนินการต่อยุทโธปกรณ์ซึ่งไม่ทราบที่มาของ 
      หน่วยต่างๆ ใน ทบ. ลง ๘ ก.พ.๓๗ 
๒๓. สําเนาระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๘   
      ลง ๑๒ ม.ค.๓๘ 
๒๔. สําเนาระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วย การจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์  พ.ศ.๒๕๓๙  ลง ๙ พ.ค.๓๙ 
๒๕. สําเนาคําสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓  เรื่อง การรายงาน สป.สําคัญ และ สป.หลักงดใช้งาน 
      ประจําเดือน  ลง ๑๔ ก.ย.๔๓ 
๒๖. สําเนาคําสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๖/๒๕๔๓ เร่ือง อนุมัติให้ยืมสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่าง 
      หน่วยขึ้นตรง  ลง ๒๔ ก.ค.๔๓ 
 
 



- ๒ - 
 
๒๗. สําเนาคําสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ลับ ที่ ๒๘/๔๗  เร่ือง บัญชีรายช่ือยุทโธปกรณ์  ลง ๘ มิ.ย.๔๗  
       ( ตอนท่ี ๗ บัญชีรายช่ือยุทโธปกรณ์สายสื่อสาร ) 
๒๘. สําเนาคําสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ ) ลับ ที่ ๑๓/๔๙  เร่ือง บัญชีรายช่ือยุทโธปกรณ์  ลง ๙ ก.พ.๔๙ 
๒๙. ระเบียบ / คําสั่ง  อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการรับตรวจ 
๓๐. จัดทําข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจ  อนุผนวก ๕, อนุผนวก ๕ – ๑, อนุผนวก ๕ – ๒,  
      อนุผนวก ๕ – ๓ ( ผบ.หน่วยเบิกลงลายมือช่ือตรวจถูกต้อง )  จํานวน ๒ ชุด 
๓๑. เตรียมหัวข้อการตรวจกิจการทั่วไปของ จบ. ประจําปี ๕๕ จํานวน ๒ ชุด  ใช้ชุดที ่จบ.ส่งมาให้พิมพ์หัวเรื่อง   
      ผู้รับตรวจผู้นําตรวจลงลายมือช่ือให้เรียบร้อย ( แยกออกจากข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจ ) 
๓๒. สําเนาบันทึกผลการตรวจของนายทหารจเร  ( ทบ.๑๐๕ – ๐๐๙ ), และ ( ทบ.๑๐๕ – ๐๐๙ – ๑ ) และ 
      รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  จํานวน ๒ ชุด ( ตรวจคร้ังหลังสุด ) 
๓๓. จัดเจ้าหน้าที่รับตรวจ ( หน่วยเบิก  และร้อย นขต. ) และเอกสารรับตรวจไว้ให้พร้อม  ณ  ทีร่ับตรวจ 
๓๔. ผู้นําตรวจรวบรวมข้อมูล  เรื่อง  การส่งกําลัง  สป.๒ และ ๔  สาย ส.  ทั้งหมดมอบให้ผู้ตรวจเมื่อถึงเวลาตรวจ 
๓๕. ขอบเขตการตรวจมี  ดังนี้ 
 ๓๕.๑ การตรวจเอกสาร 
 ๓๕.๒ การตรวจคลังสื่อสาร 
 ๓๕.๓ การตรวจสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารในที่เก็บ 
  ๓๕.๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ถาวร 
  ๓๕.๓.๒ ช้ินสว่นซ่อมตามอัตราพิกัด 
  ๓๕.๓.๓ เคร่ืองมือซ่อมบํารุงประจําหน่วย 
  ๓๕.๓.๔ แบตเตอร่ีแห้ง 
 
 

 
 หมายเหตุ   เมื่อหน่วยจัดทําอนุผนวก ข้อมูลท่ีต้องการทราบเสร็จแล้วให้ส่งทาง Email ให้ผู้ตรวจ 
                 พ.ท.สิทธิศกัด์ิ  ปุยะติ  โทร. 081-3930509 

 
 
 
 

 
 
 
 

 อนุผนวก ๕



อนุผนวก ๕ 
ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการตรวจ 
เร่ือง การส่งกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. 

---------------------------- 
นามหน่วย………………………………………………………..………….ยศ,ช่ือ……………………….……………………….…….....ผบ.หน่วย 
ยศ,ช่ือ ผู้จัดทําข้อมูล…………………………………………...………ตําแหน่ง…………………………………...………………………………. 
วัน, เดือน,ปี ทีจ่ัดทําข้อมูล……………………………………………………………………………….……………………………………………... 
ยศ, ช่ือ ผู้รับการตรวจ…………………………………………………ตําแหน่ง……………………………………………………………………… 
ยศ, ช่ือ ผู้นําการตรวจ…………….…………………………….…….ตําแหน่ง……………………………………………………………………… 
ผู้รับข้อมูล….………………………….………………………………………………………………………………………………….………..(ผู้ตรวจ) 
 

ลําดับ รายการ 

อจย…………. 
ลง………...…. ได้ 

รับ 
ขาด 
อัตรา 

เกิน 
อัตรา 

งดใช้การ 
ใช้การได้ 

เต็ม ลด ซ่อมใน
หน่วย 

ส่งซ่อม 

 เคร่ืองสื่อสารในอัตรา 
ชนิด รุ่น, หมายเลขเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

 รวมท้ังสิ้น         
                                                       ตรวจถูกต้อง 
 

                                                               ยศ,ช่ือ (ผบ.หน่วย หรือ ทําการแทน) 
 

                                                                        (…………………………………………………….) 
 

                                                               ตําแหน่ง……………………………………………………. 
 

                                                                                         …………../……………./…..…… 
 
 
 

 /วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕) 
 
 
 
 
 



วิธีบันทึกข้อมูล  (อนุผนวก ๕) 
 ๑. ลําดับ ให้ลงหมายเลขลําดับของเครื่องสื่อสารให้ตรงกับลําดับรายการใน อจย. 
 ๒. รายการ ให้ลงช่ือเคร่ืองสื่อสารเรียงลําดับรายการ อจย.โดยไม่เพ่ิมเติม ตัดทอนหรือต้ังช่ือใหม่ ในกรณีที่หน่วย
ได้รับเครื่องสื่อสารหลายแบบ หรือได้รับเคร่ืองสื่อสารชนิดอ่ืนทดแทน เคร่ืองสื่อสารที่ระบุไว้ใน อจย. ให้บันทึกเคร่ือง
สื่อสารแต่ละชนิด หรือช่ือเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับทดแทนน้ันได้ โดยรายการเคร่ืองสื่อสารชนิดน้ัน ไม่ต้องลงลําดับจนกว่า
จะหมดรายการเคร่ืองสื่อสารชนิดน้ัน สําหรับเคร่ืองสื่อสารนอกอัตราให้นํามาบันทึกต่อจากลําดับสุดท้ายของเคร่ืองสื่อสาร
ในอัตราโดยยึดถือช่ือเคร่ืองสื่อสารตามหลักฐาน ใบเบิกใบโอน, หรือเอกสารหลักฐานการได้รับอ่ืน ๆ 
 ๓. อจย. ให้ลงหมายเลขและวัน, เดือน,ปี อจย. ของหน่วยที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งลงอัตรา          
              เต็ม, อัตราลด ตาม อจย. 
 ๔. ได้รับ หมายถึง  จํานวนเครื่องสื่อสารที่หน่วยได้รับจริง ไม่ว่าจะได้รับจากกรณีใด ๆ ก็ตาม 
 ๕. ขาดอัตรา หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่ขาดอัตราจากอัตราเต็ม 
 ๖. เกินอัตรา หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่เกินอัตราจากอัตราเต็ม หรือไม่ได้กําหนดไว้ในอัตรา 
 ๗. ใช้การได้ หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่ใช้ราชการได้ 
 ๘. งดใช้การ หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่งดใช้การอยู่ในขั้นการซ่อมบํารุงระดับหน่วย (ซ่อมใน 
                  หน่วย) ระดับสนับสนุนโดยตรง, ระดับสนับสนุนทั่วไป และระดับคลัง  
 ๙. เคร่ืองสื่อสารที่งดใช้การ  (ส่งซ่อม) ตามข้อ ๘ ให้หน่วยทําบัญชีรายละเอียดของเคร่ืองสื่อสารที่ 
                 งดใช้การจํานวน ๑ ชุด แนบไว้ท้ายอนุผนวกน้ีด้วย 
 ๑๐. หน่วยรับผิดชอบในการจัดทําข้อมูล 
                     ๑๐.๑ หน่วยระดับ ทภ. (หรือเทียบเท่า)     ให้ร้อย นขต.บก.ทภ.เป็นผู้จัดทําแล้วส่งข้อมูลให้ 
                             หน่วยระดับ ทภ เป็นผู้รวบรวมส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันรับตรวจ 
                    ๑๐.๒ หน่วยระดับ กรม และกองพล (หรือเทียบเท่า)ให้ ร้อย.นขต.บก.กรม,ร้อย.นขต.บก.พล. 
                               เป็นผู้จัดทําแล้วส่งข้อมูลให้หน่วยระดับกรม  หรือ กองพล   เป็นผู้รวบรวม ส่งมอบให้ 
                               ผู้ตรวจในวันรับตรวจ 
                    ๑๐.๓ หน่วยระดับกองพัน (หรือเทียบเท่า)  ให้ร้อย นขต.ของกองพันเป็นผู้จัดทํา แล้วส่งข้อมูล 
                              ให้หน่วยระดับกองพันเป็นผู้จัดทํา และส่งให้หน่วยระดับกองพันเป็นผู้รวบรวมส่งมอบผู้ 
                              ตรวจในวันรับตรวจ 
 ๑๑. ข้อมูลที่จะส่งมอบให้ผู้ตรวจ จํานวน ๒ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สําเนา ๑ ชุด)  ผู้รับรองจะต้อง 
                    ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันกับ อจย. ของหน่วยซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 
 
 
หมายเหตุ   ข้อมูลน้ีเป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน หน่วยจะต้องจัดทําขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตาม    
               คําแนะนําให้ถูกต้อง 

 
 
 

/อนุผนวก ๕-๑ 
 
 
 
 



อนุผนวก ๕–๑ 
ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการตรวจ 
เร่ือง การส่งกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. 

-------------------------------- 
นามหน่วย…………………………………………………..………………….ยศ,ช่ือ…………………..………………………….………..ผบ.หน่วย 
ยศ,ช่ือ ผู้จัดทําข้อมูล………………………………………………………ตําแหน่ง…………………………………………..……………………….. 
วัน, เดือน,ปี ทีจ่ัดทําข้อมูล…..………………………………………………………………………….……………………………….……………….. 
ยศ, ช่ือ ผู้รับการตรวจ……………………………………………………ตําแหน่ง……………………………..……………………………………… 
ยศ, ช่ือ ผู้นําการตรวจ…………….……………………………..………ตําแหน่ง……………………………………………………………………… 
ผู้รับข้อมูล……………………………………………………………………………………………………………………………………………..(ผู้ตรวจ) 
 

ลําดับ รายการ 

อสอ. ...………. 
ลง…………… ได้ 

รับ 
ขาด 
อัตรา 

เกิน 
อัตรา 

งดใช้การ 
ใช้การได้ 

เต็ม ลด ซ่อมใน
หน่วย 

ส่งซ่อม 

 เคร่ืองสื่อสารนอกอัตรา 
ชนิด, รุ่น หมายเลขเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

 รวมท้ังสิ้น         
 
                                                       ตรวจถูกต้อง 
 

                                                               ยศ,ช่ือ (ผบ.หน่วย หรือ ทําการแทน) 
 

                                                                        (…………………………………………………….) 
 

                                                               ตําแหน่ง……………………………………………………. 
 

                                                                              …………../……………./…..……… 
 
 
 

/วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕-๑) 
 
 
 
 
 



วิธีบันทึกข้อมูล  (อนุผนวก ๕-๑) 
๑. ลําดับ ให้ลงหมายเลขลําดับของเครื่องสื่อสารให้ตรงกับลําดับ รายการตาม อสอ. 
๒. รายการ ให้ลงช่ือเคร่ืองสื่อสารเรียงลําดับรายการตาม อสอ. โดยไม่เพ่ิมเติม ตัดทอน หรือต้ัง ช่ือใหม่ ในกรณี

ที่หน่วยได้รับเคร่ืองสื่อสารหลายแบบ หรือได้รับเคร่ืองสื่อสารชนิดอ่ืนทดแทนเครื่องสื่อสาร ที่ระบุไว้ใน อสอ. ให้บันทึกช่ือ
เครื่องสื่อสารแต่ละชนิด หรือช่ือเครื่องสื่อสารที่ได้รับทดแทนน้ัน ใต้รายการเครื่องสื่อสารชนิดน้ัน โดยไม่ต้องลงลําดับ
จนกว่าจะหมดรายการเครื่องสื่อสารชนิดนั้น สําหรับเครื่องสื่อสารนอกอัตราให้นํามาบันทึกต่อจากลําดับสุดท้ายของ
เครื่องสื่อสารในอัตรา โดยยึดถือช่ือเครื่องสื่อสารตาม  หลักฐานใบเบิก ใบโอน หรือเอกสารหลักฐานการได้รับอ่ืน ๆ เช่น 
หลักฐาน การจัดซื้อของหน่วย หรือ  หลักฐานการบริจาค เป็นต้น 
 ๓. อัตราตาม อสอ.   ให้ลงหมายเลข   และวัน, เดือน, ปี  ที่อนุมัติให้ใช้ อสอ.ของหน่วยที่ใช้ในการ 
              บันทึกข้อมูล และลงจํานวนตาม อสอ. 
 ๔. ได้รับ หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่หน่วยได้รับจริง ไม่ว่าจะได้รับจากกรณีใด ๆ ก็ตาม  
 ๕. ขาดอัตรา หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่ขาดจํานวนตามท่ีระบุไว้ใน อสอ. 
 ๖.  เกินอัตรา หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่เกินจํานวนตามท่ีระบุไว้ใน อสอ. 
 ๗. ใช้การได้ หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่ใช้ราชการได้ 
 ๘. งดใช้การ หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่งดใช้การอยู่ในขั้นการซ่อมบํารุงระดับหน่วย (ซ่อมใน  
                    หน่วย) และเกินขั้นการซ่อมบํารุงระดับหน่วย ซึ่งจะต้องนําส่งไปซ่อมที่หน่วยให้การสนับสนุน  (ส่งซ่อม) 
 ๙. เคร่ืองสื่อสารที่งดใช้การ ซ่อมในหน่วยและส่งซ่อมตามข้อ ๘  ให้หน่วยทําบัญชีรายละเอียด   
              เคร่ืองสื่อสารที่งดใช้การ แนบไว้ท้ายอนุผนวกน้ีด้วย 
 ๑๐. หน่วยรับผิดชอบในการจัดทําข้อมูล 
       ๑๐.๑ หน่วยระดับ ทภ. (หรือเทียบเท่า) ให้ร้อย นขต.บก.ทภ. เป็นผู้จัดทํา แล้วส่งข้อมูลน้ันให้ 
                        หน่วยระดับ ทภ. เป็นผู้รวบรวม พร้อมทั้งสรุปยอดรวมท้ังสิ้นเป็นของ ทภ.   ส่งมอบให้ผู้ 
                        ตรวจในวันรับตรวจ 

      ๑๐.๒ หน่วยระดับ กรม และกองพล   (หรือเทียบเท่า)     ให้ร้อย  นขต.บก.กรม,  ร้อย.นขต.    
              บก.พล. เป็นผู้จัดทํา แล้วส่งข้อมูลให้หน่วยระดับกรม  หรือกองพล เป็นผู้รวบรวมพร้อม 
              ทั้งสรุปยอดรวม  ทั้งสิ้นเป็นของกรม หรือกองพล ส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันรับตรวจ 

       ๑๐.๓ หน่วยระดับกองพัน (หรือเทียบเท่า) ให้ร้อย นขต.ของกองพันเป็นผู้จัดทํา แล้วส่งข้อมูล 
                        ให้หน่วยระดับกองพัน เป็นผู้รวบรวมพร้อมทั้งสรุปยอดรวมท้ังสิ้นเป็นของกองพันส่ง 
                        มอบให้ผู้ตรวจให้วันรับตรวจ         
 ๑๑. ข้อมูลที่จะส่งมอบให้ผู้ตรวจน้ัน จะต้องเป็นต้นฉบับทั้งหมด จํานวน ๒ ชุด และผู้รับรองจะต้อง 
                ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันกับ อสอ.ของหน่วยซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 
 
หมายเหตุ 
 ข้อมูลน้ีเป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน หน่วยจะต้องจัดทําขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตาม  
          คําแนะนําให้ถูกต้อง  
 

………………………………………………. 
/อนุผนวก ๕–๒ 

 
 
 



 
อนุผนวก ๕–๒ 

ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการตรวจ 
เร่ือง การส่งกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. 

-------------------------------- 
นามหน่วย……………………………………………..………….….ยศ,ช่ือ……………………………….…….…….…………….…..ผบ.หน่วย 
ยศ,ช่ือ ผู้จัดทําข้อมูล………………………………………….……ตําแหน่ง……..………………………..…………………………………………. 
วัน, เดือน,ปี ทีจ่ัดทําข้อมูล………………………………………………………………………..……………………………………………..……… 
ยศ, ช่ือ ผู้รับการตรวจ……………………………..………………ตําแหน่ง..........…………………………………….…………………………… 
ยศ, ช่ือ ผู้นําการตรวจ…………….……………………….………ตําแหน่ง…………………………………………………..……………………… 
ผู้รับข้อมูล………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………..(ผู้ตรวจ) 
 

ลําดับ ชนิดและแบบช้ินส่วนซ่อม จํานวนรายการตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง หลักฐาน หมายเหตุ เดิม ปัจจุบัน ได้รับ เพ่ิม ลด 
         

                                                          ตรวจถูกต้อง 
                                                                 ยศ,ช่ือ (ผบ.หน่วย หรือ ทําการแทน) 
                                                                          (…………………………………………………….) 
                                                                     ตําแหน่ง……………………………………………………. 
                                                                                    …………../……………./…..………  

 
 
 

/วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕-๒)  



วิธีบันทึกข้อมูล  (อนุผนวก ๕-๒) 
          ๑. ลําดับ ลงหมายเลขลําดับเร่ิมรายการแรก จนถึงรายการสุดท้าย 
          ๒. ชนิดและแบบช้ินส่วนซ่อม ให้ลงรายการช้ินส่วนซ่อมตามชนิดและแบบให้ตรงกับ บชอพ. 
          ๓. จํานวนรายการตามบัญชี ให้ตรวจสอบรายการ ชอพ.จาก บชอพ (ทบ.๔๐๐–๐๖๖) ว่า ชอพ.เดิม 
              มีจํานวนก่ีรายการ และปัจจุบันมีกี่รายการ     ตามจํานวนรายการท่ีขอปรับปรุงแก้ไข   แล้วนํามา 
              บันทึกลงในช่อง เดิม, ปัจจุบัน  สําหรับช่องได้รับให้ลงจํานวนรายการซึ่งได้รับ ชอพ.แล้วจากการเบิก 
          ๔. รายการเปลี่ยนแปลง    ให้นํารายการตามบัญชียอดเดิม   และปัจจุบันไปหาผลต่าง ๆ  แล้วนํามา 
             บันทึกลงในช่อง เพ่ิม หรือ ลด 
 ๕. หลักฐาน ให้ลงที่หนังสือ  และ วัน,เดือน,ปี  ของหน่วยที่เป็นเจ้าของ ชอพ. ซึ่งได้รายงานขอแก้ไข 
              ระดับสะสมอนุมติั  ชอพ.   ไปยังหน่วยให้การสนับสนุนในรอบปีที่ผ่านมา      หากไม่มีการแก้ไข 
              เปลี่ยนแปลง  ให้ทําเคร่ืองหมาย  - 
 ๖. หมายเหตุ  ลงรายละเอียดใด ๆ ก็ได้ที่เห็นว่าจําเป็น 
 ๗. หน่วยรับผดิชอบในการจัดทําข้อมูล  ใหทุ้กหน่วยที่มี ชอพ. หรือ บชอพ. เป็นผู้จัดทําและส่งมอบ 
              ให้ผู้ตรวจในวันรับตรวจ   บชอพ. เป็นผู้จัดทําและส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันรับตรวจ จํานวน ๒ ชุด  
              พรอ้มทั้งเตรียมหลักฐาน  ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไว้ให้ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 หมายเหตุ 
 ข้อมูลน้ีเป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน หน่วยจะต้องจัดทําขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด 

ตามคําแนะนําให้ถูกต้อง 
 

 
 

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

/อนุผนวก ๕–๓ 
 
 
 
 



อนุผนวก ๕–๓ 
ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจ 
เร่ือง การส่งกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. 

---------------------------- 
 ๑. ช่ือหน่วยรับตรวจ……………………………………..………………ผบ.หน่วย……………………………………………………. 
 ผู้รับตรวจ………………………………………………….……………ตําแหน่ง……………….…………………………………….. 
 ผู้นําตรวจ………………………………………………………………ตําแหน่ง.………………………………………………………. 
 ๒. หน่วยรองของหน่วยรับตรวจขนาดกองร้อย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป (ถ้ามี) 
 ๒.๑ ช่ือหน่วย………………………………………………………..ผบ.หน่วย……………………………………………………… 
 ผู้รับตรวจ…………………………….………………………..ตําแหน่ง.………………………………………………………. 
 ๒.๒ ช่ือหน่วย…………………………………..…………………..ผบ.หน่วย………………………………………………………. 
 ผู้รับตรวจ……………………………………………………..ตําแหน่ง.……………………………………………………….. 
 ๒.๓ ช่ือหน่วย………………………………….…………………. .ผบ.หน่วย……………………………………………………….. 
 ผู้รับตรวจ……………………………….…………………. .ตําแหน่ง.…………………………………………………………. 
 ๒.๔ ช่ือหน่วย……………………………..…………………..…..ผบ.หน่วย………………………………………………………… 
 ผู้รับตรวจ……………………………………………..……..ตําแหน่ง.…………………………………………………………. 
 ๒.๕ ช่ือหน่วย………………………………….…………………..ผบ.หน่วย………………………………………………………… 
 ผู้รับตรวจ……………………….…………………………..ตําแหน่ง.………………………………………………………….. 
 ๒.๖ ช่ือหน่วย……………………………………………………..ผบ.หน่วย…………………………………………………………. 
 ผู้รับตรวจ…………………………………….……………..ตําแหน่ง.…………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 
ตรวจถูกต้อง 

 

                                                               ยศ,ช่ือ (ผบ.หน่วย หรือ ทําการแทน) 
 

                                                                        (…………………………………………………….) 
 

                                                               ตําแหน่ง……………………………………………………. 
 

                                                                              …………../……………./…..……… 
 
 
 
 
 

วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕-๓) 
 
 
 
 
 
 

 



วิธีบันทึกข้อมูล  ( อนุผนวก ๕-๓) 
 
  ๑. ช่ือหน่วยรับตรวจ  ลงช่ือหน่วยรับตรวจซึ่งกรมจเรทหารบกกําหนดให้เป็นหน่วยรับตรวจในคําสั่งการ
ตรวจประจําปี พร้อมช่ือผู้บังคับหน่วยรับตรวจ 
  - ผู้รับตรวจ  ลงช่ือ เจ้าหน้าที่ผู้มารับตรวจของหน่วยรับตรวจ พร้อมตําแหน่ง 
  - ผู้นําตรวจ  ลงช่ือ นายทหารช้ันสัญญาบัตรผู้นําตรวจของหน่วยรับตรวจ พร้อมตําแหน่ง 
 ๒. หน่วยรองของหน่วยรับตรวจ 
  - ช่ือหน่วย  ลงช่ือหน่วยรองของหน่วยรับตรวจขนาดกองร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกหน่วย พร้อม
ช่ือผู้บังคับหน่วยรอง 
  - ผู้รับตรวจ  ลงช่ือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรองท่ีมารับตรวจ พร้อมตําแหน่ง 
 

------------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ ข้อมูลน้ีเป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน    หน่วยจะต้องจัดทําขึ้นใหม่พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตาม 
       คําแนะนําให้ถกูต้อง 
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