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หลักฐานการตรวจ ประจ าปี  

เร่ือง การส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. 
 

หัวข้อการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 
๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
 ๑.๑ การด าเนินการตาม
บันทึกผลการตรวจของ 
ชุดตรวจ จบ.คร้ังหลังสุด  

 

๑. แก้ไขข้อบกพร่อง 
     เรียบร้อย 
๒. รายงานการแก้ไขให้ 
     ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๓. จัดท าส าเนาบันทึกผล 
     การตรวจฯ และ
รายงาน   
          การแก้ไข แนบไว้กับ
ข้อมูล 
๔. อ่ืน ๆ 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการ 
   ตรวจในหน้าที่นายทหารจเร  
   พ.ศ.๒๕๕๐ ลง ๑๖ พ.ย.๕๐  
   ข้อ ๑๔.๒ 
 

- ค าสั่ง ทบ.เร่ืองการตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี 
ที่ท าการตรวจ 

 
- ข้อ ๑๔.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปเมื่อ
ได้รับบันทึกผลการตรวจแล้วให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ใน
อ านาจของตนทันที โดยไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือสั่งการ ส าหรับเร่ืองที่
อยู่นอกเหนืออ านาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
 
 
 

 ๑.๒ ข้อมูลที่ต้องการ
ทราบประกอบการรับตรวจ 
ตามอนุผนวก  

๑. ครบถ้วนตามที่ จบ.

ก าหนด 
๒. ถูกต้องเรียบร้อย 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร  - ค าสั่ง ทบ.เร่ืองการตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี 
ที่ท าการตรวจ 

- หนังสื่อที่ จบ. แจ้งให้หน่วย
รับตรวจเตรียมการรับตรวจ
ล่วงหน้า 

- 
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 ๑.๓ แบบตรวจสอบ
และประเมินผลตาม
โครงการของ จบ. 

๑. ครบถ้วนตามที่ จบ. 
    ก าหนด 
๒. ถูกต้องเรียบร้อย 
๓. อ่ืน ๆ  

- ดูเอกสาร - เช่นเดียวกับข้อ ๑.๒ -  

 ๑.๔ การจัดผู้น าตรวจ, 
ผู้รับตรวจและยานพาหนะ 
น าตรวจ 

๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ใน 
     เร่ืองที่รับตรวจ  
๒. จัดครบถ้วน  
๓. เหมาะสม 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูค าสั่ง
แต่งตั้ง 
- ดูยานพาหนะ 

- เช่นเดียวกับข้อ ๑.๒ -  

 ๑.๕ การจัดสถานที่รับ
ตรวจ 

๑. จัดสิ่งอ านวยความ 
     สะดวกส าหรับการ
ตรวจ 
     อย่างเหมาะสม 

๒. โต๊ะ, เก้าอ้ี จัดเป็น 
      ระเบียบเรียบร้อย 
๓. แสงสว่างเพียงพอ 
๔. อ่ืน ๆ 

-  ดูสถานที่ - เช่นเดียวกับข้อ ๑.๒ -  

 
 



หลักฐานการตรวจ เรื่องการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                          หน้า  3  ใน  48 หน้า 
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 ๑.๖ การเตรียมเอกสาร
รับตรวจ 

๑. ใส่แฟ้มเป็นระเบียบ 
     เรียบร้อย 
๒. เอกสารหลักฐาน
ถูกต้อง 
      ครบถ้วน 
๓. จัดวางอย่างเหมาะสม 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูแฟ้ม
เอกสาร  

- เช่นเดียวกับข้อ ๑.๒ -  

๒. การรับ-ส่งหน้าที่ 
 ๒.๑ หลักฐานการรับ-

ส่งหน้าที่ 

 

๑. จัดท าเอกสารหลักฐาน 
     ครบถ้วน 
๒. เอกสารหลักฐาน
ถูกต้อง 
     เรียบร้อย 
๓. อ่ืน ๆ 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
รับ-ส่งหน้าที่ในเวลา ย้าย เลื่อน 
ลด ปลดและบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐   
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ ๑๑ และ 
๑๒ 

 
- ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหน้าที่ 
              ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการหรือ
เฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีก าลังพล บัญชีอาวุธ 
บัญชีการเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์ตามสายยุทธบริการต่าง ๆ และบัญชีอ่ืน 
เฉพาะที่จ าเป็นตามจ านวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ส าหรับเงินผู้
ส่งที่มีอ านาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท าบัญชีรับส่ง
และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย 
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท าการเป็น
หลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ ฯลฯ 
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 ๒.๒ หลักฐานการ
รายงาน  

๑. มีการรายงานให้ 
     ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๒. รายงานตาม
ก าหนดเวลา 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร - เช่นเดียวกับข้อ ๒.๑ -  
 
 
 
 
 
 
 

 ๒.๓ การส ารวจพิเศษ ๑. มีรายงานอนุมัติ 
๒. มีการด าเนินการ 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐาน
การรายงาน 

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่ง
ก าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ 
และ ๔  ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ 
๔๒.๓ ,  ๔๒.๓.๖ ,  ๔๓.๓ , 
๔๓ .๓ .๑ ,  ๔๔ ,  ๔๕ ,  ๔๖ , 
๔๗,๔๘ 

- ข้อ ๔๒.๓ การส ารวจพิเศษ ได้แก่ การส ารวจสิ่งอุปกรณ์เป็นคร้ังคราว
ตามความจ าเป็น โดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่ส ารวจน้ัน เว้นกรณี 
เร่งด่วน การส ารวจประเภทนี้จะส ารวจสิ่งอุปกรณ์จ าพวกใด ชนิดใด หรือ 
รายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๔๒.๓.๑ เมื่ออันตรายเกิดขึ้นกับสิ่งอุปกรณ์ 
 ๔๒.๓.๒ เมื่อหน่วยบัญชีคุมต้องการทราบจ านวน 
 ๔๒.๓.๓ เมื่อยอดคงคลังในบัตรบัญชีคุมเป็นศูนย์ 
 ๔๒.๓.๔ เมื่อมีการยับยั้งการจ่าย 
 ๔๒.๓.๕ เมื่อพบสิ่งอุปกรณ์ตกหล่น 
 ๔๒.๓.๖ เมื่อมีการรับส่งหน้าที่ 
 ๔๒.๓.๗ เมื่อสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บเป็นศูนย์ 
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    - ข้อ ๔๓.๓ การส ารวจพิเศษ 

 ๔๓.๓.๑ เมื่อมีเหตุที่จะต้องท าการส ารวจพิเศษอันเน่ือง 
มาจากคู่กรณีในกรณีหนึ่ง ตามที่กล่าวในข้อ ๔๒.๓ ให้ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงรายงานขออนุมัติท าการส ารวจต่อ(มีอ านาจสั่งการส ารวจ 
- ข้อ ๔๔ ผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
 ๔๔.๑ คลังกรมฝ่ายยุทธบริการหรือ ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้แก่ 
เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษ 
 ๔๔.๒ คลังกองบัญชาการช่วยรบ ได้แก่ ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบ 
 ๔๔.๓ คลังมณฑลทหารบก ได้แก่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 
 ๔๔.๔ คลัง จังหวัดทหารบก หน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือ 
หน่วยใช้ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า 
 ผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น จะ
มอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สั้งส ารวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้ 
- ข้อ ๔๕ การตั้งกรรมการ หรือชุดส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
 ให้ผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจสิ่งอุปกรณ์อย่างน้อย ๓ นาย 
(ประธานกรรมการ) หรือหัวหน้าชุดต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร) เพื่อ
ท าการส ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้วในข้อ ๔๓ 
- ข้อ ๔๖ วิธีส ารวจสิ่งอุปกรณ์ให้คณะกรรมการ หรือ ชุดส ารวจสิ่ง
อุปกรณ์ ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ซึ่งมีอยู่ ๓ ส่วน ด าเนินการส ารวจ
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
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     ๔๖.๑ คนที่ ๑ ส ารวจสิ่งอุปกรณ์ แล้วบันทึกผลลงในใบส ารวจสิ่ง

อุปกรณ์ ส่วนที่ ๑ 
  ๔๖.๒ คนที่ ๒ ส ารวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนที่ ๑ แล้ว
บันทึกผลลงในใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๒ 
 ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการ หรือ หัวหน้าชุด) ตรวจสอบ
ผลการส ารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถ้าตรงกันให้บันทึกผลในใบส ารวจสิ่ง
อุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้าผลของการส ารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ไม่ตรงกัน ให้
คนที่ ๓ ท าการส ารวจใหม่ ผลการส ารวจของคนที่ ๓ ตรงกันคนใดคน
หนึ่งให้เอาผลนั้นบันทึกลงในใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้าผลการ
ส ารวจของคนที่ ๓ ไม่ตรงกับคนใดคนหนึ่งเลย ให้ส ารวจใหม่พร้อมกัน
ทั้งสามคน 
- ข้อ ๔๗ การรายงานการส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
 ๔๗.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีคุมได้รับใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์จาก
คณะกรรมการ หรือชุดส ารวจแล้ว ท าการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด
สิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 



หลักฐานการตรวจ เรื่องการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                          หน้า  7  ใน  48 หน้า 
หัวข้อการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

     ๔๗.๒ ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอด   ใน
บัตรบัญชีคุมก่อนเสนอรายงานให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์   และ
หลักฐานการน าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ 
  ๔๗.๒.๒ ตรวจเอกสารการจ่ายสิ่งอุปกรณ์และหลักฐาน
การน าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ 
  ๔๗.๒.๓ ส ารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ 
 ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบสิ่ง
อุปกรณ์ต่อผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจและบันทึกจ านวนสิ่งอุปกรณ์ตามที่
ได้รับอนุมัติให้ปรับยอดแล้วด้วยหมึกสีแดงในบัตรบัญชีคุม 
- ข้อ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม 
 ๔๘.๑ ถ้าจ านวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุม 
 ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔  
ลง ๓๐ ก.ย.๓๔ 
 ๔๘.๒ ถ้าจ านวนสิ่งอุปกรณ์เกินกว่ายอดในบัตรบัญชีคุม ให้ผู้มี
อ านาจในการส่งส ารวจสิ่งอุปกรณ์สั่งแก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้ แล้วแจ้งให้
สายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นทราบด้วย 

๓. การควบคุมทางบัญชี 
 ๓.๑ บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์
ถาวร (ทบ.๔๐๐-๐๐๕) 

 

๑. บันทึกถูกต้องเรียบร้อย 
 

 
- ดูหลักฐาน
ใบเบิก 
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 ๒. ใบเบิกครบถ้วน 

๓. จ านวน สป.ถูกต้อง 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูบัตรบัญชีคุม 
- ดูสิ่งอุปกรณ์   
   ภายในคลัง 
 

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่ง
ก าลังสิ่งอุปกรณ์  ประเภท ๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔  
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  
ข้ อ  ๕.๔๐,  ๕.๔๑,  ๓๙.๒, 
๓๙.๒.๓.๑, ๓๙.๒.๓.๒., ข้อ ๔๐ 

- ข้อ ๕.๔๐ หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.อสอ.
หรืออนุมัติอ่ืนใดซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้สิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ 
- ข้อ ๕.๔๑ หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่า
หรือกองร้อยอิสระขึ้นไปหรือหน่วยอิสระที่ ทบ.อนุมัติหรือ 
หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังทุกระดับที่เบิกสิ่งอุปกรณ์ไปยังหน่วย
จ่าย 
- ข้อ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่ง
ก าลังและหน่วยใช้ จะต้องรับผิดชอบด าเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่ง
อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมเพื่อให้ทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการ
ควบคุม ดังนี ้
- ๓๙.๒.๓.๑ หน่วยใช้ 
                  ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด าเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดท าสถิติและ
ข้อมูลส าหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ 
                  ๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดท าบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร โดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐–๐๐๕ ส าหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและ  สิ่งอุปกรณ์ใช้
สิ้นเปลือง ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐–๐๖๘ 
- ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบใน
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ความมุ่งหมายของทางราชการ 
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   - ค าสั่ง ทบ.ที่ ๖๗/๒๕๓๗       

   เร่ือง  การด าเนินการต่อ 
   ยุทโธปกรณ์ซึ่งไม่ทราบที่มา  
   ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ.  
   ลง ๘ ก.พ.๓๗ ข้อ ๑, ข้อ ๒ 

- ข้อ ๑ ให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ.ตรวจสอบว่ามียุทโธปกรณ์ซึ่งไม่ทราบ
ที่มาอยู่ในครอบครองหรือไม่ หากมีให้กรอกรายละเอียดของยุทโธปกรณ์
ดังกล่าวลงในบัญชีรายละเอียดยุทโธปกรณ์ซึ่งไม่ทราบที่มา ตามผนวก ก. 
ที่แนบท้ายค าสั่งนี้ แล้วรายงานตามสายส่งก าลังถึง ทบ. โดยผ่านกรมฝ่าย
ยุทธบริการ หรือ กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่มีความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ 
ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เพื่อให้กรมฝ่ายยุทธ
บริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐานต่อไป และ
หลังจากที่หน่วยได้ด าเนินการแล้ว จะถือว่าหน่วยไม่มียุทธโธปกรณ์ซึ่งไม่
ทราบที่มาเหลืออยู่ต่อไป 
- ข้อ ๒ หากตรวจพบว่าการรายงานยุทโธปกรณ์ ตามข้อ ๑ ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงจะถือว่าเป็นความบกพร่องของ ผบ.หน่วยนั้น 

๓.๒ บัญชีส่วนประกอบชุด 
      (ทบ.๔๖๓-๐๔๐) 

๑. บันทึกส่วนประกอบ
ชุดถูกต้อง ครบถ้วน 
๒. บันทึกส่วนประกอบ ชุด
ของ สป. ตามอัตรา อจย.
และอัตรา อสอ.ที่เป็นชุด 
๓ อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐาน
ใบเบิก 

- ดูบัญชีส่วน 
ประกอบชุด 
สป. ตามอัตรา 
อจย.,อสอ. 
- ดูสิง่อุปกรณ์
ภายในคลัง 

- ค าสั่งกองทัพบก ที่  
   ๑๘๘/๙๕๐๖ เร่ือง การ
ก าหนดอักษรย่อและ
หมายเลขแบบพิมพ์ในสาย
งานของกรมการทหาร
สื่อสาร ลง ๓๑ ก.ค.๐๔   

ก. อักษรย่อและหมายเลข 
ข. การใช้                                                                            

ก. อักษรย่อและหมายเลข 
  ล าดับ         ชื่อแบบพิมพ์              อักษรย่อและหมายเลข 
   ๔๐        บัญชีส่วนประกอบชุด         ทบ.๔๖๓–๐๔๐ 
ข. การใช้ 
    ค าแนะน าการใช้แบบพิมพ์บัญชีส่วนประกอบชุด 
๑. บัญชีคุมส่วนประกอบชุดนี้ แผ่นหนึ่งใช้ส าหรับสิ่งอุปกรณ์    รายการ

หนึ่ง ถ้าสิ่งอุปกรณ์รายการใดมีส่วนประกอบชุดมาก รายการใช้แผ่น
เดียวไม่พอ ให้ใช้แผ่นอ่ืนต่อ 
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    ๒. ตรงช่อง “ชื่อสิ่งอุปกรณ์” ให้เขียนชื่อ และหมายเลขแบบ  

     (Type Number) ถ้ามี ลงไป เช่น Radio Set, AN/PRC-9 
๓. ช่อง “หมายเลข” ให้ลง Stock Number หรือ Federal Stock Number 
๔. ช่อง “จ านวนตามอัตรา” ให้ลงจ านวนที่ปรากฏในอัตราการจัดและ

ยุทโธปกรณ์ของหน่วย(อจย.) 
๕. ช่อง “รายการส่วนประกอบ” ให้ลงรายการสิ่งของที่เป็นส่วนประกอบ

ของชุดน้ัน ตามที่ปรากฏใน Packing List ของชุดนั้นๆ 
๖. ช่อง “จ านวนต่อ ๑ ชุด” ให้ลงจ านวนของชิ้นส่วนแต่ละรายการที่

ประกอบอยู่ในชุดตามที่ปรากฏใน Packing List  
๗. ช่อง “อะไหล่ใช้งาน” ลงจ านวนอะไหล่ของแต่ละรายการ ตามท่ี

ปรากฏใน Packing List   
๘. ช่อง “หลักฐาน” (ช่องแรก) ให้ลงหมายเลขหลักฐานการรับหรือ

หลักฐานการจ าหน่ายของชุดทั้งชุด หรือเฉพาะของส่วนประกอบแต่
ละรายการ (ลงไว้ในช่องหลักฐานข้างบนเพียงแห่งเดียว) ส่วนช่อง
เล็กๆ ข้างล่างลงไปให้ลงตัวเลขที่ได้จากช่องจ านวนต่อ ๑ ชุด รวมกับ
ตัวเลขในช่องอะไหล่ใช้งานแล้วคูณด้วยจ านวนชุดที่ได้รับ หรือ
จ าหน่ายตามหมายเลขหลักฐานที่ปรากฏข้างบน 

๙. ช่อง “คงคลัง” (ช่องแรก) ให้ลงจ านวนเท่ากับจ านวนในช่องหลักฐาน 
(ช่องแรก) 
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    ๑๐. ช่อง “หลักฐาน” (ช่องต่อไป) ให้ลงตัวเลขซึ่งได้จากตัวเลขในช่อง 
“จ านวนต่อ ๑ ชุด” รวมตัวเลขในช่อง “อะไหล่ใช้งาน” คูณด้วย
จ านวนชุดที่ได้รับ หรือจ านวนตามหมายเลขหลักฐานนั้น 

๑๑.   ช่อง “คงคลัง” (ช่องต่อไป) ให้ลงตัวเลขซึ่งเป็นผลต่างหรือผลรวม 
         ของช่องคงคลัง ช่องแรกกับหลักฐานช่องต่อไป (ถ้าช่องหลักฐาน 
         ช่องถัดไปเป็นหลักฐานจ าหน่ายก็เป็นผลต่าง ถ้าช่องหลักฐานช่อง 
         ถัดไปเป็นหลักฐานรับ ก็เป็นผลรวม) 

๓.๓ ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตรา
พิกัด (ชอพ.) 

๑. บันทึกบัตรบัญชีคุม 
(ทบ.๔๐๐-๐๖๘) ถูกต้อง 
เรียบร้อย 
๒. จ านวน (ชอพ.) ถูกต้อง 
๓. มีการสอบทาน บชอพ. 
ตามระเบียบ ฯ 
๔. มีหลักฐานการอนุมัติ
ปรับลดหรือปรับเพิ่มระดับ
สะสม ชอพ.ของหน่วย
สนับสนุน ฯ 
๕. มีหลักฐานการส่งคืน 
ชอพ.หรือใบเบิกทดแทน 
ชอพ. 
๖. มีหลักฐานอนุมัติการจ่าย 
ชอพ.ของ ผบ.หน่วยใช้ 

- ดูบัญชีช้ิน 
ส่วนซ่อมตาม
อัตราพิกัดและ
ช้ินส่วนซ่อมที่
สะสมของ
หน่วย 
- ดูบัตรบัญชีคุม 
(ทบ.๔๐๐-
๐๖๘) 
- ดูหลักฐานกา
สอบทาน 
(บชอพ.)ของ
หน่วย 
- ดูคลังเก็บ
ช้ินส่วนซ่อม 
- จ านวน ชอพ.
ถูกต้อง 
 

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยชิ้นส่วน
ซ่อมตามอัตราพิกัดและ
ชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม พ.ศ.
๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย.๑๒ ข้อ ๔, 
๔.๒, ๔.๓, ๔.๖, ๖.๒, ๖.๓, 
๖.๔, ๖.๕, ๖.๖, ๖.๗, ๖.๘ 

ข้อ ๔ ค าจ ากัดความ 
           ๔.๒ บัญชีชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (บชอพ.) คือเอกสารแสดง
รายการและจ านวนชิ้นส่วนซ่อมซึ่งอนุมัติให้หน่วยใช้สะสมไว้เพื่อ
สนับสนุนขีดความสามารถในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย (ขั้น ๑-๒) 
           ๔.๓ ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (ชอพ.) คือ ชิ้นส่วนซ่อมส าหรับ
การซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย ซึ่งอนุมัติให้หน่วยใช้สะสมไว้ตามบัญชี
ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด 
            ๔.๖ หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้สิ่ง
อุปกรณ์นั้นโดยตรง 
- ข้อ ๖.๒ การปฏิบัติของหน่วยเมื่อได้รับ บชอพ.ขั้นต้น 
              ๖.๒.๑ ตรวจสอบรายการ และจ านวนชิ้นส่วนซ่อมที่คงคลัง รวม 
ค้างรับกับ บชอพ.ขั้นต้นที่ได้รับแล้ว เบิก ส่งคืน หรือแจ้งยกเลิกค้างรับ 
เมื่อได้มีรายการและจ านวนคงคลังรอค้างรับของชิ้นส่วนซ่อมตรงกับ 
บชอพ.นั้น ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่
ได้รับ บชพอ.ขั้นต้น 
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 ๗. สถานที่เก็บรักษา    
 ชอพ. ถูกต้องตาม
ระเบียบ ฯ 

   ๖.๒.๒ ท า บชอพ.รวมด้วยแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐–๐๖๖โดยใช้ 
บชอพ. ขั้นต้นเป็นมูลฐานและแยกส าหรับแต่ละสายยุทธบริการแล้ว เสนอ
ให้หน่วยหรือคลังที่สนับสนุนโดยตรง ไว้เป็นหลักฐาน 

 ๘. อ่ืน ๆ                ๖.๒.๓ ใช้ บชอพ.ท าการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย แล้วเบิกทดแทน
ให้เต็มระดับอยู่เสมอ 
             ๖.๒.๔ เก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับชิ้นส่วนซ่อมและ บชอพ.ไว้
เป็นหลักฐานในส านักงานของหน่วย และให้พร้อมที่จะรับตรวจได้ 
- ข้อ ๖.๓ การท าบัญชีคุมทุกหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมบ ารุง
ประจ าหน่วย บันทึกสถานภาพและข้อมูลการส่งก าลังของชิ้นส่วนซ่อม
ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในการซ่อมบ ารุงลงในแผนเก็บของส ารวจ
ยอด (ทบ.๔๐๐–๐๖๘) ดังนี้ 
              ๖.๓.๑ ส าหรับ ชอพ.คงบันทึกตามวิธีการเขียนในผนวก ข และ
หมายเหตุค าว่า “ชอพ.” ด้วยสีแดงไว้ที่มุมซ้ายบน 
              ๖.๓.๒ ส าหรับชิ้นส่วนซ่อมที่ไม่ใช่ ชอพ.ได้รับอนุมัติให้ใช้ใน
การซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยได้ โดยบันทึกตามวิธีเขียนผนวก ข ยกเว้น
ซ่อม ที่เก็บและช่องระดับสะสมที่อนุมัติ 

    - ข้อ ๖.๔ การสอบทาน ความต้องการเพื่อปรับปรุง บชอพ.ให้มีรายการ
และจ านวนของ ชอพ.ได้สมดุลกับความต้องการในการซ่อมบ ารุงประจ า
หน่วย ให้หน่วยที่รับผิดชอบในการส่งก าลังบ ารุงประจ าหน่วย  
ปฏิบัติดังน้ี 
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                 ๖.๔.๑ ชอพ.ให้สอบทานแผนเก็บของส ารวจยอดทุกรอบ 
เดือนเพื่อทราบความถี่และจ านวนของความต้องการทดแทนในห้วง ๖ 
เดือนที่ผ่านมา และขีดสีแดงในแผนเก็บของและส ารวจยอดได้บันทึก
สุดท้ายของรอบเดือนทางด้านขวามือ 

                  ๖.๔.๒ ชิ้นส่วนซ่อมไม่ปรากฏใน บชอพ.แต่คู่มือส่งก าลังหรือ
คู่มือเทคนิคอนุมัติให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยได้ เช่น 
รายการที่มีเคร่ืองหมายแสดงไว้ว่า “ความต้องการ” หรือรายการที่ก าหนด
ระดับสะสมไว้ แต่ผลการท า ชอพ.โดยถือจ านวนยุทธภัณฑ์เป็นหลัก ได้
ผลลัพธ์ต่ ากว่า ๐.๕ นั้น ถ้าปรากฏว่ามีความถี่ของความต้องการทดแทน
ตั้งแต่ ๓ คร้ังขึ้นไป ในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมาเมื่อใด ให้สอบทานความ
ต้องการตามข้อ ๖.๔.๑ ได้ 
- ข้อ ๖.๕ การเพิ่มและการตัดรายการใน บชอพ. 
             ๖.๕.๑ การเพิ่มรายการชิ้นส่วนซ่อมที่ไม่ปราฏใน บชอพ. 
แต่คู่มือส่งก าลังหรือคู่มือเทคนิค อนุมัติให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบ ารุง
ประจ าหน่วยได้ ถ้ารายการใดมีความถี่ของความต้องการทดแทนต้ังแต่ ๓ 
คร้ังขึ้นไปในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา ให้ค านวณระดับสะสมที่อนุมัติโดย
จ านวนรวมที่ต้องการของความต้องการทดแทนในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา
นั้น ไปค้นหาระดับสะสมที่อนุมัติจาก     ตารางผนวก ค วิธีดูตัวอย่าง 
ผนวก ค และเสนอขอเพิ่มรายการนั้นต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วให้เพิ่มรายการน้ันลงใน บชอพ.และท าการเบิกให้เต็ม
ระดับสะสมที่อนุมัติ 
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          ๖.๕.๒ การตัดรายการ ชอพ.รายการใด เมื่อมีการบันทึกความ
ต้องการทดแทนในแผนเก็บของและส ารวจยอดต้ังแต่ ๑๒เดือนขึ้นไป
และมีความถี่ของความต้องการทดแทน ต่ ากว่า ๓ คร้ังในห้วง ๖ เดือนที่
แล้วมา ให้ขอตัดรายการนั้นต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้ว ให้ตัดรายการนั้นออกจาก บชอพ.ได้ ชอพ.รายการที่มีความส าคัญต่อ
การรบ แม้ว่าจะไม่มีความถี่ของความต้องการทดแทนไม่ถึง ๓ คร้ังใน
ห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา ไม่ต้องตัดรายการนั้นออกคงสะสมไว้จ านวน ๑ 
หน่วยนั้น เมื่อตัดรายการ ชอพ.ออกจาก บชอพ.แล้ว ให้ส่งคืนและหรือ
ยกเลิกค้างรับต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงด้วย 
- ข้อ ๖.๖ การเพิ่มและการลดระดับสะสมที่อนุมัติใน บชอพ. 
              ๖.๖.๑ การเพิ่มระดับสะสมที่อนุมัติ ชอพ.รายการใดมีความถี่ของ
ความต้องการทดแทนตั้งแต่ ๓ คร้ังขึ้นไปในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา ให้
ค านวณระดับสะสมที่อนุมัติตามวิธีในข้อ ๖.๕.๑ ถ้าได้ผลลัพธ์สูงกว่า 
บชอพ.  ให้ขอเพิ่มระดับสะสมนั้นต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วจึงเพิ่มระดับสะสมใน บชอพ.ได้และเบิกให้เต็มระดับสะสมที่
อนุมัติ เช่น ชอพ. ค่าควรซ่อมซึ่งก าหนดให้ท าการแลกเปลี่ยนโดยตรงได้ 
หรือ ชอพ. ที่คลัง     รายงานรับผิดชอบการส่งก าลังก าหนดไว้ว่าไม่ให้
เพิ่มระดับสะสมเกินกว่าที่อนุมัติไว้ใน บชอพ.ขั้นต้น 
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                   ๖.๖.๒ การลดระดับสะสมที่อนุมัติ ชอพ.รายการใดถ้ามีความถี่
ของความต้องการทดแทนตั้งแต่ ๓ คร้ังขึ้นไปในห้วง ๖เดือนที่แล้วมา ให้
ค านวณระดับสะสมที่อนุมัติเช่นเดียวกับในข้อ ๖.๕.๑ ถ้าต่ ากว่าที่ก าหนด
ไว้ใน บชอพ.  ให้ขอลดระดับสะสมต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วจึงลดระดับสะสมของรายการนั้นใน บชอพ.ได้การลด
ระดับสะสมที่อนุมัติของ ชอพ.ลงต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ใน บชอพ.   ขั้นต้น
ให้กระท าได้เมื่อมีข้อมูลความต้องการทดแทนในแผนเก็บของและส ารวจ
ยอดต้ังแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป และให้ส่งคืนหรือยกเลิกค้างรับต่อหน่วย
สนับสนุนโดยตรง 

    - ข้อ ๖.๗ ข้อยกเว้น 
              ๖.๗.๑ ชอพ.รายการใดเป็น สป.ล้าสมัยหรือหน่วยใช้ไม่มี
ยุทธภัณฑ์ที่ใช ้ ชอพ.  รายการนั้นส าหรับการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยอีก
แล้ว ให้หน่วยใช้ส่งคืนทันทีและตัด ชอพ. รายการนั้นออกจาก บชอพ.ได้
โดยอัตโนมัติ 
              ๖.๗.๒ ชอพ.รายการใดมีความต้องทดแทนไม่ถึง ๓ คร้ัง ในห้วง 
๖ เดือนที่แล้วมา เน่ืองจากยุทธภัณฑ์ไม่ได้ใช้งาน เช่น งดใช้งาน ฯลฯ 
หรือ ชอพ.นั้นมีความต้องการเฉพาะฤดูกาล ให้สะสมไว้ได้เท่ากับจ านวน
คงคลังที่มีอยู่ แต่ไม่เก็บระดับสะสมที่อนุมัติคร้ังสุดท้าย 
              ๖.๗.๓ เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์และ/
หรือรายการจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง ให้หน่วยใช้แก้ไข บชอพ.กับ
แยกแผนเก็บของส ารวจยอดได้โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ส าหรับการเบิกคราว
ต่อไปด้วย 
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    - ข้อ ๖.๘ วิธีปรับปรุง บชอพ.ตามข้อ ๖.๕ และ ๖.๖ 

              ๖.๘.๑ หน่วยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐–๐๖๖ ตามผนวก ก เขียนเฉพาะ
รายการที่ต้องการปรับปรุง บชอพ.เสนอหน่วยสนับสนุนโดยตรง จ านวน 
๒ ชุด ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ท าการสอบทานตามความต้องการ 

                   ๖.๘.๒ หน่วยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณ์
รายการขั้นการซ่อมและความต้องการที่ขอปรับปรุง บชอพ.เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องแล้วให้หัวหน้าหน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรลงนามอนุมัติแล้วส่งคืนให้หน่วยที่เสนอมาจ านวน ๑ 
ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
                ๖.๘.๓ เมื่อหน่วยได้รับหลักฐานที่อนุมัติแล้ว ให้แก้ไข 
บชอพ.ได้ตามอนุมัติ 

๓.๔ เคร่ืองมือซ่อมบ ารุง
ประจ าหน่วย 

๑. บันทึกบัตรบัญชีคุม (ทบ.
๔๐๐-๐๐๕) ถูกต้อง เรียบร้อย 
๒. บันทึกรายการส่วนประกอบ
ชุดเครื่องมือซ่อมบ ารุงประจ า
หน่วยใน (ทบ.๔๖๓-๐๔๐) 
ครบถ้วน 
๓. จ านวน สป. ถูกต้อง 
๔ อื่น ๆ 

- ตรวจบัตร
บัญชีคุม 
- ตรวจเครื่องมือ
ซ่อมบ ารุง 
- ตรวจ บัญชี
ส่วนประกอบ
ชุด (ทบ.๔๖๓-
๐๔๐) 
 

- ค าสั่ง ทบ.ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ 
เร่ือง ให้กวดขันการควบคุม
สิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ 
ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ ข้อ ๑, ๒, ๔ 

- ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับหน่วย, ผู้บังคับบัญชาคลังสายงาน, ผู้บังคับบัญชาคลัง
ส่วนภูมิภาค, ควบคุมก ากับดูแล และกวดขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ได้ตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดบัญชีคุม 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท
ต่าง ๆ ตลอดจนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ของทางราชการโดยเคร่งครัด 
- ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ ได้
ตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดการควบคุมทางบัญชีตาม
ระยะเวลาที่แบบธรรมเนียมได้ก าหนดไว้ 
 

 



หลักฐานการตรวจ เรื่องการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                          หน้า  17  ใน  48 หน้า 
หัวข้อการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

    - ข้อ ๔ เมื่อตรวจพบว่ามีสิ่งอุปกรณ์สูญหาย หรือ ขาดจากบัญชีคุม ให้รีบ
รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบโดยด่วน ตามระเบียบที่กองทัพบก
ได้ก าหนดไว้ แล้วด าเนินการขอจ าหน่ายตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือตามระเบียบที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมตามควรแก่กรณี 

   - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๕๓ (๒) 

- ข้อ ๑๕๒ (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยและ
ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

๔. การเบิก-รับ สิ่งอุปกรณ์ 
    ๔.๑ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ 

 

๑ ลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก 
    สิ่งอุปกรณ์ถูกต้อง 
๒. แบบพิมพ์ใบเบิกถูกต้อง 
๓. เบิกทดแทนสิ่งอุปกรณ์   
     ตามอัตรา อจย., อสอ. 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐาน
ใบเบิกสิ่ง
อุปกรณ์ 
- ดูลายมือชื่อผู้ 
มีสิทธิเบิกสิ่ง
อุปกรณ์ 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
   การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก 
   และผู้รับสิ่งอุปกรณ์  
   พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ 
   ข้อ ๓  ข้อ ๔  

- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปของหน่วยที่
มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ส่งลายมือชื่อของตน และบุคคลอ่ืนซึ่งต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งก าลังที่สนับสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด 
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ 
          ถ้าผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ที่ต าแหน่งต่ ากว่าผู้บังคับบัญชาชั้น ผบ.พล.
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ 
- ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือชื่อไปแล้วตามข้อ ๓ 
จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ให้ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทนทั้งนี้เพื่อ
สะดวกแก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่ 
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   - ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
   การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ 
   ประเภท ๒ และ ๔  
   พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
  ข้อ ๕.๔๑, ๑๗.๒, ๑๘.๗,  
    ๑๘.๗.๑, ๑๘.๗.๒ 
 

- ข้อ ๕.๔๑ หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่า
หรือกองร้อยอิสระขึ้นไปหรือหน่วยอิสระที่ ทบ.อนุมัติหรือหน่วยสนับสนุน 

ทางการส่งก าลังทุกระดับที่เบิกสิ่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยจ่าย 
- ข้อ ๑๗.๒ ผู้บังคับหน่วยเบิก จะต้องส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก
และผู้รับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๐ 
- ข้อ ๑๘.๗ ข้อก าหนดในการใช้แบบพิมพ์ 
       ๑๘.๗.๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ในการเบิกสิ่ง
อุปกรณ์ทุกประเภทและทุกกรณี เว้น สิ่งอุปกรณ์ที่ก าหนด ในข้อ  
๑๘.๗.๒ 
       ๑๘.๗.๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณีที่หน่วยเบิก
ต้องไปรับของเอง หรือแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ในกรณีที่หน่วยเบิก
ต้องการให้หน่วยจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ผ่านส านักงานขนส่งในการเบิกสิ่ง
อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
                       ข้อ ๑๘.๗.๒.๑ เคร่ืองแต่งกาย 
                            ข้อ ๑๘.๗.๒.๒ เคร่ืองนอน 
                            ข้อ ๑๘.๗.๒.๓ เคร่ืองสนาม  
                            ข้อ ๑๘.๗.๒.๔ เคร่ืองเขียน  
                            ข้อ ๑๘.๗.๒.๕ แบตเตอร่ีแห้ง  
                            ข้อ ๑๘.๗.๒.๖ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสาย  
ทหารช่าง   
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                                ข้อ ๑๘.๗.๒.๗ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ 
                             ข้อ ๑๘.๗.๒.๘ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายการสัตว์ 
                             ข้อ ๑๘.๗.๒.๙ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ จ าพวก สารเคมี
ชนิดต่าง ๆ ก๊าซ น้ ากรด และน้ ากลั่นสายวิทยาศาสตร์ 
                             ข้อ ๑๘.๗.๒.๑๐ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔    จ าพวก วัสดุ 
ก่อสร้าง และสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคสายยุทธโยธา 
                             ข้อ ๑๘.๗.๒.๑๑     วัสดุท าความสะอาดและปรนนิบัติ
บ ารุงสายสรรพาวุธและเป้า 
                             ข้อ ๑๘.๗.๒.๑๒ แบบพิมพ์ 

๔.๒ การรับสิ่งอุปกรณ์ ๑. ลายมือช่ือผู้รับส่ิงอุปกรณ์
ถูกต้อง 
๒. ตั้งกรรมการตรวจรับถูกต้อง 
๓. คณะกรรมการรายงานผลการ
ตรวจรับส่ิงอปุกรณ์เรียบร้อย 
๔. คณะกรรมการตรวจรับสิ่ง
อุปกรณ์ลงลายมือช่ือในใบเบิก
ฉบับสีฟ้าถูกต้อง 
๕. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐานใบ
เบิกส่ิงอุปกรณ์ 

- ดูลายมือช่ือผู้รับ
ส่ิงอุปกรณ์ 
- ดูค าส่ังแต่งตัง้
กรรมการตรวจ
รับสิ่งอุปกรณ์ 
- ดูรายงานผลการ
ตรวจรับส่ิง
อุปกรณ์ 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
   การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก 
   และผู้รับสิ่งอุปกรณ์  
   พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ 
   ข้อ ๕  ข้อ ๖ 

- ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ประสงค์จะให้ผู้อ่ืนรับสิ่งอุปกรณ์ 
แทนไปยังสถานการส่งก าลังที่สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ.
๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคลให้ปฏิบัติท านองเดียวกับข้อ ๔ 
- ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของหน่วยที่มีหน้าที่จ่ายสิ่งอุปกรณ์ ต้อง
ตรวจสอบลายมือชื่อให้แน่ใจว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลตามที่ส่งไว้ให้
ใน ข้อ ๓. และ ข้อ ๕ จริง จึงจ่ายสิ่งอุปกรณ์ได้ รายใดที่สงสัยให้ระงับการ
จ่ายไว้ก่อน แล้วเร่ิมท าการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยด่วน 
  ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ต้องแสดงบัตรประจ าตัว หรือ หลักฐาน
แสดงตนอย่างอื่นเพื่อการตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่แจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์
ต้องการ 
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   - ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔   
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  
ข้อ ๓๔.๒.๑.๔, ข้อ ๓๔.๒.๑.๕ 

ข้อ ๓๔.๒.๑.๖, ข้อ ๓๔.๒.๑.๗,  
ข้อ ๓๔.๒.๑.๘ 

- ข้อ ๓๔.๒.๑.๔ เมื่อผู้รับน าสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก ให้ผู้บังคับหน่วย
ตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ จ านวน ๓ นาย ประกอบด้วย 
นายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะตั้ง      เจ้าหน้าที่
ในสายงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์น้ันเข้าร่วมด้วย 
- ข้อ ๓๔.๒.๑.๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับให้ ผู้บังคับ
หน่วยทราบ ถ้าปรากฏว่าสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนไปจาก  ใบเบิก หรือมี
การช ารุดเสียหาย ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแล้วแนบส าเนาการ
สอบสวนไปพร้อมรายงานด้วย 
- ข้อ ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ช ารุดหรือสูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
ทบ.ว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙ 
- ข้อ ๓๔.๒.๑.๗ ให้คณะกรรมการตรวจรับ มอบสิ่งอุปกรณ์ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่คลัง หรือเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษา 
- ข้อ ๓๔.๒.๑.๘ เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตร 
บัญชีคุม 

๔.๓ การติดตามใบเบิกตาม
ห้วงระยะเวลา 

๑. ใช้แบบพิมพ์การ
ติดตามใบเบิกถูกต้อง 
๒. การติดตามใบเบิกเป็นไป
ตามห้วงระยะเวลา 
๓. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐาน
การติดตามใบ
เบิก 
- ดูแบบพิมพ์
การติดตามใบ
เบิก 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔   
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  ข้อ ๕.๖๕, ข้อ 
๑๙.๑, ข้อ ๑๙.๒ 
 

- ข้อ ๕.๖๕ การติดตามใบเบิก หมายถึง การสอบถามเพื่อขอทราบผลการ
ปฏิบัติต่อใบเบิกที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุนการส่งก าลัง 
- ข้อ ๑๙.๑ หน่วยเบิก เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนเกิน ๔๕ วัน
แล้ว ยังไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ให้ติดตามใบเบิก โดยใช้แบบพิมพ์  
ทบ.๔๐๐-๐๗๑ 
- ข้อ ๑๙.๒ หน่วยสนับสนุน เมื่อได้รับใบติดตามเบิกแล้ว ให้ท าการ
ตรวจสอบใบเบิกและบันทึกผลการปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แล้วส่งคืน
หน่วยเบิกโดยเร็ว 
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๕. การเก็บรักษาและการ
แจกจ่าย 
 ๕.๑ ระเบียบการเก็บ
รักษา 
      

 
 

๑. มีระเบียบ/ค าสั่ง 

๒. ระเบียบ/ค าสั่งมี
รายละเอียดครบถ้วนและ
ทันสมัย 

๓. อ่ืน ๆ 

 
 
- ดูระเบียบการ
เก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์
ประเภท ๒ 
และ ๔ สาย ส. 
ของหน่วยใช้ 

 
 
-ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. 
๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔   
ข้อ ๓๕, ๓๕.๑๑,๓๕.๑.๒ 

 
 
- ข้อ ๓๕ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การน าสิ่งอุปกรณ์เข้า-ออก 
การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรวมทั้งการ
ปรนนิบัติบ ารุงและการซ่อมบ ารุงขณะเก็บและก่อนจ่ายด้วย 
            ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่าย กิจการพิเศษ 
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับ
การจังหวัดทหารบก ผู้บังคับหน่วยสนับสนุน  โดยตรง ผู้บังคับหน่วยใช้ 
จะต้องวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัย
และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 
            ๓๕.๑.๒ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาจะต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ผู้บังคับบัญชาในข้อ ๓๕.๑.๑ ก าหนด 

   - ค าสั่งกองทัพบก  
ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ 

  เร่ืองให้กวดขันการควบคุม       
 สิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ  
 ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ ข้อ ๓ 

- ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาหรือคลังให้จัดเวร-
ยามเข้าตรวจและระมัดระวังการโจรกรรม การก่อวินาศกรรมตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง 
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๕.๒ สถานที่เก็บรักษาคลัง
สื่อสาร 

๑. สะอาด 
๒. มีเคร่ืองดับเพลิงหน้า
คลัง 
๓. จัดระเบียบการวางสิ่ง
อุปกรณ์บนชั้นวางมีป้าย
ประจ าชั้น 
๔. จัดท าผังการเก็บสิ่ง
อุปกรณ์ 
๕. มีแผนการขนย้ายสิ่ง
อุปกรณ์ภายในคลังเมื่อเกิด
อัคคีภัย 
๖. มีผู้รับผิดชอบคลัง 
๗. อ่ืน ๆ 

- ดูสภาพคลัง
ทั้งด้านหน้า
และภายใน 
- ดูสิ่งอุปกรณ์
ในที่เก็บ 
- ดูความ
สะอาดภายใน
คลัง 

-ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. 
๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔   
ข้อ ๓๕.๓, ๓๕.๓.๑, ๓๕.๓.๒ 
 
 

 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๕๓ (๒) 

- ข้อ ๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา 
 ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมท าที่เก็บในพื้นที่คลังปิดหรือคลัง
กลางแจ้ง แบ่งเป็นคลังหรือพื้นที่  แถว  ตอน และช่องโดยใช้ตัวอักษรผสม
กับตัวเลข ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔  หมายความว่า คลัง หรือ พื้นที่ ๑ แถว ก 
ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔     
 ๓๕.๓.๒ ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไว้ในข้อ 
๓๕.๓.๑ เพื่อสะดวกในการวางแผนน าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ 
 
- ข้อ ๑๕๒ เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้วให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย
และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

   - ข้อบังคับกองทัพบก ที่  
   ๒/๑๓๕๗ ว่าด้วยการจัด 
      ๒๔๙๐ 
   ระเบียบการภายในกรม 
   กองทหาร ลง ๑๒ ก.พ.   
   ๒๔๙๐    ข้อ ๑๒ 
 

- ข้อ ๑๒ สรรพสิ่งของหลวงที่จ่ายประจ าตัวทหารและประจ าหน่วย
จะต้องได้รับการตรวจตราอันเกี่ยวกับความสะอาดเรียบร้อยอยู่ เสมอ 
ส่วนการที่จะก าหนดให้มีการตรวจกันอย่างไร เมื่อใดนั้นแล้วแต่
ผู้บังคับบัญชาจะเห็นสมควร 
 

 
 
 



หลักฐานการตรวจ เรื่องการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                          หน้า  23  ใน  48 หน้า 
หัวข้อการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

๕.๓ ป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ 
(ทบ.๔๐๐-๐๑๐) 

๑. มีป้ายประจ าสิ่ง
อุปกรณ์ถูกต้อง 
๒. บันทึกรายละเอียดสิ่ง
อุปกรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูป้ายประจ า
สิ่งอุปกรณ์ 
- ดูการบันทึก
รายละเอียด
ของสิ่ง
อุปกรณ์ 

- ค าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ 
เร่ืองให้กวดขันการควบคุม      
สิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ  
ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ ข้อ ๑, ข้อ ๒ 

- ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับหน่วย ผู้บังคับบัญชาคลังสายงาน ผู้บังคับบัญชาคลัง
ส่วนภูมิภาค ควบคุมก ากับดูแลและกวดขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ ได้ตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดบัญชีคุม
โดยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การส่งก าลังอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด 
- ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจยอดสิ่งอุปกรณ์ ได้
ตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดการควบคุมทางบัญชีตาม
ระยะเวลาที่แบบธรรมเนียมได้ก าหนดไว้ 

   -ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔  ลง ๓๐ 
ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕.๔, ข้อ ๓๕.๔.๑ 
ถึง ข้อ ๓๕.๔.๔ 

- ข้อ ๓๕.๔ การน าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาด าเนินการดังนี้ 
 ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงที่เก็บ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-
๐๐๙ ส าหรับหน่วยสนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ ส าหรับ
หน่วยใช้ 
 ๓๕.๔.๒ ท าการบ ารุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนน าเข้าเก็บ 
 ๓๕.๔.๓ ผูกป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม 
 ๓๕.๔.๔ น าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บในที่ที่ก าหนดให้ 

๕.๔ การแจกจ่ายสิ่ง
อุปกรณ์ 

๑. มีหลักฐานอนุมัติการ
แจกจ่าย 
๒. ผู้อนุมัติการแจกจ่าย
สิ่งอุปกรณถ์ูกต้อง 

- ดูหลักฐาน
การอนุมัติการ
จ่ายของ ผบ.
หน่วย 

-ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. 
๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
 ข้อ ๓๕.๗, ข้อ ๓๖ 

- ข้อ ๓๕.๗ การน าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ 
 ๓๕.๗.๑ การน าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ ต้องมีหลักฐานการ
น าออก 
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 ๓. มีการหนุนเวียนการ
แจกจ่ายแบตเตอร่ีแห้ง 
(รับก่อนจ่ายก่อน) 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูใบเบิกสิ่ง
อุปกรณ์ 
- ดูหลักฐาน
การจ่ายสิ่ง
อุปกรณ์ 

  ๓๕.๗.๒ การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ ต้องบันทึกการย้ายไว้เป็น
หลักฐาน 
 ๓๕.๗.๓ สิ่งอุปกรณ์ใดที่น าเข้าเก็บก่อน ให้น าออกจ่ายไป
ก่อน 
- ข้อ ๓๖ การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่     
การด าเนินการตอบสนองความต้องการที่หน่วยเบิกได้ส่งค าขอมา 

๖. การรักษาความปลอดภัย 
     ๖.๑ การป้องกัน
อัคคีภัย 

 
๑. ระเบียบ/ค าส่ัง ถูกต้อง 
๒. แผนการป้องกันอัคคีภัย
และการปฏิบัตเิมื่อเกิดอคัคีภัย
ครบถ้วนสมบูรณ ์
๓. มีการซักซ้อมและรายงานผล 
๔. มีการตรวจและรายงานผล 
๕. ส่งแผนการป้องกันอคัคีภัย
และการปฏิบัตเิมื่อเกิดอคัคีภัย 
ให้หน่วยเหนือทราบ 
๖. เครื่องมือดบัเพลิงประจ า
หน่วยครบด้วน 
๗. เครื่องดับเพลิงทุกชนิดใช้
การได ้
๘. มีการประสานกับหน่วย
ดับเพลิง 
๙. อื่น ๆ 

 
- ดูระเบียบและ
ค าส่ังแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที ่
- ดูเครื่องมือ
ดับเพลิง 
- ตรวจดแูผนการ 
ขนย้าย/แผน
ซักซ้อม/การ
ตรวจและการ
รายงาน 
- ตรวจสอบการ
ซักซ้อมดับเพลิง
ของหน่วย 
- ตรวจดู
หมายเลข
โทรศัพท์ของ
หน่วยดับเพลิง
ใกล้เคียง 

 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การป้องกันอัคคีภัยและการ
ปฏิบัตเิมื่อเกิดอัคคีภัย  
พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง  ๑ ก.ค.๐๓  
และ 
- ระเบียบกองทัพบก  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘  
ลง ๑๒ ม.ค.๓๘  ข้อ ๕, ๖,  
๗.๔, ๗.๕, ๗.๗, ๗.๘ 

 
- ข้อ ๕ ความรับผิดชอบ ผบ.หน่วยทุกขนาดมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคาร สถานที่ ซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยนั้น ๆ 
 ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหาร
ขึ้น ๑ นาย เป็นผู้อ านวยการดับเพลิงมีหน้าที่อ านวยการดับเพลิง ซึ่งเกิดขึ้น
ภายในหน่วย ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย และเป็นผู้เสนอแนะ
การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่ ผบ.หน่วยนั้น ๆ  
- ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
 ให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก าหนดเจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ 
 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีค าสั่งก าหนดหน้าที่และการ
ปฏิบัติไว้โดยแน่นอน 
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    - ข้อ ๗.๔ เคร่ืองมือดับเพลิง เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่หน่วยสมควรจัดหา
ไว้โดยใช้งบประมาณของหน่วยเอง ได้แก่ 
              - เคร่ืองดับเพลิงชนิดน้ ายาเคมี 
              - ถังทรายและพลั่วตักทราย 
              - ขวานขนาดใหญ่ 
              - ถังน้ า, แหล่งเก็บน้ าที่มีน้ าขังอยู่ตลอดเวลา  
              - บันได 
              - ไฟฉาย 
              - ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 
              นอกจากเคร่ืองมือดับเพลิงขั้นต้นแล้วควรจะมีเคร่ืองมือ 
ดับเพลิงขนาดใหญ่ชนิดเคลื่อนที่ไว้ใช้ด้วย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่
ได้รับการฝึกเกี่ยวกับเคร่ืองมือนั้นอยู่ และถ้าไมส่ามารถจัดให้มีได้ก็ต้อง
เตรียมการติดต่อกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะไว้ 

    - ข้อ ๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของ 
              ทุกหน่วยจะต้องจัดเตรียมแผนการขนย้ายสิ่งของภายในอาคาร
สถานที่ของหน่วยนั้น ๆ ไว้แต่เนิ่น ๆ แผนการนี้ควรจะมีช่องทางออกทุก
ช่องทางที่ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์ในการดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉินของ
เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนของอาคารสถานที่นั้น ๆ ล าดับความส าคัญของการ
ขนย้ายก่อนหลัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการ    ขนย้ายเป็นต้น แผนการขน
ย้ายนี้ควรจะติดตั้งไว้แต่ละอาคารสถานที่ ณ ที่ซึ่งสามารถเห็นได้โดยทั่วกัน 
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    - ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 ให้ทุกหน่วยท าการฝึกเจ้าหน้าที่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัยตามแผนที่จัดวางไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการฝึกนอกเวลา
ราชการและในเวลากลางคืนเป็นพิเศษ โดยให้ด าเนินการฝึกในงวดที่ ๒
ของปีงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ.-พ.ค.)และสามารถใช้เคร่ืองดับเพลิงที่
หน่วยมีอยู่จริงได้ จ านวน ๑๐% (เศษให้ปัดเป็น๑ เคร่ือง) ทั้งนี้เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ก าหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระเบียบไม่ตื่นตกใจและ
ปฏิบัติการได้ผลโดยแน่นอน เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
- ข้อ ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย 
 ๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน หรือเทียบเท่า จะต้องท าการ
ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยเดือนละ ๑ คร้ัง ส าหรับหน่วย
กองร้อย หรือเทียบเท่า จะต้องท าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายใน
หน่วยอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อคร้ัง ส าหรับหน่วยตั้งแต่กรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ให้ ผบ.หน่วยนั้น ๆ ท าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยของหน่วย
ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

๖.๒ การเก็บวัตถุอันตราย ๑. วัสดุไวไฟห้ามเก็บ
ภายในอาคารหรือคลัง
เก็บสิ่งอุปกรณ์ 
๒. อื่น ๆ 

- ดูภายในคลัง - ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การป้องกันอัคคีภัยและการ
ปฏิบัตเิมื่อเกิดอัคคีภัย  
พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง  ๑ ก.ค.๐๓  
ข้อ ๗.๒.๖ 
 

- ข้อ ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลลูลอยด,์ น้ ามันยาง, ผ้าหรือด้ายชุบ
น้ ามัน วัตถุเหล่านี้หากเก็บรวมกันไว้เป็นจ านวนมากในที่อับเมื่อได้รับ
ความร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้ 
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   - ระเบียกองทัพบก ว่าด้วยการ 
เก็บรักษากระสุนและวัตถ ุ
ระเบิด   พ.ศ.๒๕๔๕  
ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ 
ตอนที่ ๓ ข้อ ๗ 

- ข้อ ๗  การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดในที่ตั้งปกติ ต้องเก็บรักษาไว้ใน
คลังที่ออกแบบไว้ส าหรับเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดโดยเฉพาะ 
ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็น เช่น การเตรียมพร้อมการรักษาความ
ปลอดภัยเมื่อมีภารกิจเฉพาะ เป็นต้น ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการ
กองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณาอนุมัติให้เก็บรักษากระสุนประเภท 
๑.๓, ๑.๔ จ านวนจ ากัดตามความจ าเป็นไว้ในอาคารหรือใกล้อาคารต่าง ๆ 
เช่น อาคารที่พัก, คลังกองร้อยโรงงานหรืออาคารปฏิบัติงานได้เป็นการ
ชั่วคราว โดยไม่ต้องค านึงถึงปริมาณ-ระยะ ส าหรับกระสุนปืนเล็กซึ่งมีไว้
รักษาการณ์ภายในให้ผู้มีอ านาจจัดตั้งกองรักษาการณ์ภายในอนุมัติให้เก็บ
รักษาไว้ที่กองรักษาการณ์ได้จ านวนไม่เกิน ๕๐๐ นัด ส่วนกองรักษาการณ์ 
ภายนอก ให้ผู้มีอ านาจจัดต้ังกองรักษาการณ์ภายนอกอนุมัติให้เก็บรักษา
กระสุนปืนเล็กไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ตามความเหมาะสม 

๖.๓ เวรยามและแสงสว่าง ๑. จัดเวรยามตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง 
๒. บริเวรคลังเวลากลางคืน
มีแสงสว่างเพียงพอ 

๓. อ่ืน ๆ 

- ดูรายช่ือเวรยาม
ประจ าวัน 
- ดูไฟส่อง
สว่างบริเวณ
คลัง 

- ค าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗
เร่ืองให้กวดขันการควบคุม       
สิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ  
ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ ข้อ ๓ 

- ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาหรือคลังให้จัด 
เวร-ยามเข้าตรวจและระมัดระวังการโจรกรรม การก่อวินาศกรรมตลอด 
๒๔ ชั่วโมง 
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๗. การปรนนิบัติบ ารุงและ
การซ่อมบ ารุง 
 ๗.๑ ความสะอาดของ
สิ่งอุปกรณ์ 

 
 
๑. สิ่งอุปกรณ์สะอาด 
๒. สิ่งอุปกรณ์ปราศจาก
สนิมและรา ภายในคลัง 
๓. อ่ืน ๆ 

 
 
- ดูสภาพสิ่ง
อุปกรณ์ 
 

 
 

- ค าสั่งกองทัพบก (ค าชี้แจง) ที่ 
๕๖/๕๓๗๕ เร่ือง การป้องกัน
สนิมและรา ลง ๑๐ มี.ค.๙๘  
ข้อ ๒, ข้อ ๓ 

 
 
- ข้อ ๒ การป้องกันสนิม 
 ก. สนิมเกิดจากปฏิริยาของอ๊อกซิเจนกับเหล็กที่ทิ้งไว้ให้ถูกอากาศ
โดยลักษณะของปฏิกิริยานี้สามารถให้วิธีป้องันได้ทันที คือ ให้ปิดพื้นผิว
ของโลหะที่ถูกอากาศเสีย วิธีท าคือ ประการแรกต้องขัดสนิมออกเสียก่อน 
โดยธรราดาแล้วสนิมบาง ๆ นั้น ใช้ผ้าชุบน้ ามันใส หรือน้ ามันช าระล้าง
กล้องเช็ดถูขัดออกได้ ถ้ายังขัดไม่ออกแล้วให้ใช้ผ้าขัดหรือทรายละเอียด
ขัดออก ในขณะท าการขัดนั้นต้องระวังอย่าขัดให้กินเนื้อโลหะจนพื้นผิว
เปลี่ยนรูปร่างไปแต่อย่างไรก็ดีจะต้องขัดเอาสนิมออกให้หมดแล้วก็ใช้สี
ทาให้ทั่วหรือจะใช้น้ ามันทาก็ได้ก่อนที่จะทาสีนั้นจะต้องลงสีพื้นเสียก่อน 
 ข. ความชื้นจะเข้าผสมกับน้ ามันและเป็นตัวท าลายคุณภาพในการ
ป้องกันสนิมปริมาณของความชื้นนั้นจะบ่งถึงอัตราการศูนย์เสียคุณภาพ
ของน้ ามันป้องกันสนิม ความชื้นยิ่งมีมากในบรรยากาศเท่าใด อัตราของ
การเข้าผสมกับน้ ามันก็ยิ่งสูงมากขึ้นมากเท่านั้น ฉะนั้นในฤดูฝนจะต้องท า
การตรวจรักษาความสะอาด, ทาสี หรือ ทาน้ ามันเสียใหม่บ่อย ๆ ครั้ง โดย
ไม่ประมาท 
 ค. อุณหภูมิเป็นเหตุให้การกลั่นตัวของความชื้นในอากาศ
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งท าให้โลหะเป็นสนิมได้     ฉะนั้นต้องตรวจปืนและ    
ล ากล้อง และส่วนที่เป็นโลหะอื่น ๆ ทุกวัน กับจะต้องตรวจรางปืน, เลื่อน
ปืน, แคร่ปืน ฯลฯ เพื่อตรวจหาความชื้นแล้วเช็ดให้แห้ง  แล้วชะโลมด้วย
น้ ามันใสทาปืนบาง ๆ เพื่อป้องกันสนิม 
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     ง. ในระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้ปฏิบัติงานอันใดนั้น  ส่วนที่เป็น
โลหะที่ต้องท าการทาน้ ามันให้ใช้น้ ามันกันสนิมชโลมทาให้หนา ๆ ให้ทั่ว 
เพื่อให้สามารถป้องกันต่อปฏิกิริยาของความชื้นได้มากที่สุด 
- ข้อ ๓  การป้องกันรา 
 ก. สรรพสิ่งที่เป็นผ้าใบและหนังที่ใช้อยู่ในประเทศอากาศร้อนชุ่ม
ชื้นเช่นนี้มักเป็นอาหารอันโอชะของรา, แมลงและสัตว์เล็ก ๆ ต่าง ๆ 
บริเวณพื้นที่คลังควรจะท าให้แห้ง มีแสงสว่างเพียงพอ (แสงแดด) อากาศ
พัดผ่านได้สะดวก และสามารถป้องกันสัตว์เล็ก ๆ ได้ ราน้ันสามารถเช็ดถู
ให้ออกได้ด้วยแปรงแข็งแปรงตรงบริเวณที่เป็นรานั้นหรือจะใช้ผ้าเช็ดให้
สะอาดก็ได้ ส าหรับผ้าใบหรือหนังที่เปียกหรือชื้นนั้นจะต้องตากให้แห้ง
เสียก่อนเก็บเข้าคลัง 

     ข. ผ้าใบที่แมลงหรือสัตว์เล็ก ๆ เจาะไว้เป็นรูขาด หรือบริเวณที่
ผุเปื่อยนั้นจะต้องเปิดหรือท าการปะโดยทันที 
 ค. ให้ใช้เศษไม้ขูดเอาผงฝุ่นหรือโคลนออกจากสิ่งที่เป็นหนัง 
อย่าใช้มีดหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ที่คมเป็นอันขาด แล้วท าความสะอาดด้วย
สบู่ฟอกหนังกับน้ าอุ่น (อย่าใช้น้ าร้อน) ใช้แปรงอ่อน ๆ  หรือฝ้าถู เสร็จ
แล้วทิ้งไว้ให้หนังแห้งใช้ผ้าชุบน้ ามันทาหนัง ทาบาง ๆ อย่าให้โชก  
(น้ ามันทาหนังเป็นรายการของที่เบิกได้จาก พธ.ทบ.) ขัดหนังจนให้ขึ้นเงา 

๗.๒ การด าเนินการซ่อม
บ ารุง 

๑. มีรายงานของ
เจ้าหน้าที่เมื่อสิ่ง
อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย 
ใช้งานไม่ได้ 

- ดูหลักฐานการ
รายงานของ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

- ระเบียบกองทพับกที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเพื่อการประหยัด
ของกองทพับก    ลง   ๑๑   ส.ค. ๑๔  
ข้อ ๕.๓ 
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 ๒. มีการส่งซ่อมบ ารุง
ตามขั้นตอน 
๓. มีการติดตามผลการส่ง
ซ่อม 

- ดูหลักฐานการ
อนุมัติการส่ง
ซ่อมของ ผบ.
หน่วย 

- ดูใบส่งซ่อม 
- ดูหลักฐาน
การติดตามผล
การส่งซ่อม 

 - ข้อ ๕.๓ การซ่อมบ ารุง ผู้ที่จะท าให้ทรัพย์สินของกองทัพบกด ารงสภาพ
อยู่ไดเ้ป็นอย่างดีได้นานที่สุด คือตัวผู้ใช้นั่นเอง ผู้ใช้นอกจากจะต้องใฝ่ใจ
ที่จะดูแลรักษาให้คงสภาพด้วยการปรนนิบัติบ ารุงเป็นอย่างดีแล้ว ยัง
จะต้องส่งซ่อมเมื่อถึงก าหนดเวลาหรือเมื่อช ารุดถึงขั้นจะส่งซ่อม อย่าหวง
เอาไว้ใช้จนช ารุดต่อไป และในที่สุดทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพการซ่อมไม่
คุ้มค่าจนถึงขั้นต้องซ่อมใหญ่และจ าหน่ายไปในที่สุด ในเร่ืองการซ่อม
บ ารุงนับได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ผู้รับบริการซ่อมจะต้องเชื่อใจใน
หน่วยงานที่มีภารกิจการซ่อมและหน่วยงานที่มีภารกิจการซ่อมบ ารุงก็
จะต้องพัฒนาตัวเองท างานด้านการซ่อมให้เกิดประสิทธิภาพจนเป็นที่
ไว้วางใจของหน่วยหรือผู้ที่มารับบริการจากตน เป็นต้น ระบบงานซ่อม
บ ารุงจะดีได้ถ้าผู้ใหญ่และผู้รับบริการต่างเชื่อถือและเคารพในหน้าที่ของ
กันและกันมิฉะนั้นระบบงานที่ก าหนดขึ้นก็เป็นเพียงแนวความคิดที่ไม่มีผู้
เห็นด้วย 
                ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วรายงานการ
ซ่อมไปยังหน่วยซ่อมบ ารุงตามสายงาน และถ้าหากพบเห็นทรัพย์สินของ
ทางราชการช ารุดใช้การไม่ได้ แต่ไม่มีการรายงานหรือติดตามผลการซ่อม 
ให้พิจารณาลงโทษทุกรายเช่นเดียวกัน 

   -  ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อม
บ ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔    
ลง ๒๒ เม.ย.๒๔  ข้อ ๔.๓,  ๖ ,  ๗, 
๘, ๙, ๑๐.๘, ๑๐.๙ 

- ข้อ ๔.๓ ยุทโธปกรณ์ที่ช ารุดเกินขีดความสามารถของหน่วยที่จะท าการ
ซ่อมบ ารุงให้ส่งซ่อมที่หน่วยซ่อมบ ารุงประเภทสูงกว่า หรือขอให้หน่วย
ซ่อมบ ารุงที่สูงกว่ามาท าการซ่อมให้ 
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    - ข้อ ๖ การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย คือ การซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยที่ใช้ยุทโธปกรณ์นั้นโดยผู้ใช้หรือพลประจ า
ยุทโธปกรณ์และช่างซ่อมของหน่วย การซ่อมบ ารุงประเภทนี้
ประกอบด้วย การตรวจสภาพ การท าความสะอาด การบริการ การ
รักษาการหล่อลื่น การปรับตามความจ าเป็น การเปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมเล็ก ๆ 
น้อย ๆ การซ่อมบ ารุงระดับหน่วยจะกระท าอย่างจ ากัดตามคู่มือหรือค าสั่ง 
หรือผังการซ่อมบ ารุง (Maintance Allocation Chart) ที่อนุญาตให้กระท า
ได้ในระดับนี้ 
- ข้อ ๗ การซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง คือ การซ่อมบ ารุงที่อนุมัติ 
ให้กระท าต่อยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบการซ่อมบ ารุงของ
หน่วยสนับสนุนโดยตรง ซึ่งเป็นหน่วยที่ก าหนดขึ้นตามอัตราการจัดและ
ยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรืออัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) และบ่งถึงภารกิจการซ่อม
บ ารุงดังกล่าวไว้ 
           การซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง เป็นการซ่อมแก้อย่างจ ากัดต่อ
ยุทโธปกรณ์ครบชุด หรือซ่อมแก้ส่วนประกอบที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อ
สนับสนุนหน่วยใช้ ประกอบด้วยการซ่อมและการเปลี่ยนส่วนที่ใช้งาน
ไม่ได ้รวมทั้งการซ่อมและการเปลี่ยนส่วนประกอบย่อย 
(Subassemblies) และส่วนประกอบธรรมดา(Assemblies) 
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    - ข้อ ๘ การซ่อมบ ารุงสนับสนุนทั่วไป คือ การซ่อมแก้ยุทโธปกรณ์ที่ใช้
งานไม่ได้ที่เกินขีดความสามารถของการซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง 
เพื่อส่งกลับเข้าสายการส่งก าลัง หรือเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
โดยตรง (Direct Exchange) รวมทั้งท าการซ่อมส่วนประกอบใหญ่และ
ส่วนประกอบย่อย เพื่อส่งเข้าสายการส่งก าลัง 

    - ข้อ ๙ การซ่อมบ ารุงระดับคลัง คือ การซ่อมบ ารุงโดยหน่วยซ่อมขั้นคลัง
ของกรมฝ่ายยุทธบริการ ซึ่งจะท าการซ่อมใหญ่ยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ 
ให้กลับคืนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตาม   คู่มือทางเทคนิค
หรือท าการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเหมือนของใหม่ 

    ข้อ ๑๐.๘     ในการซ่อมบ ารุงหรือการปรนนิบัติบ ารุงขั้นหน่วยนั้น 
พลประจ ายุทโธปกรณ์มีหน้าที่ช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย 
- ข้อ ๑๐.๙ ขอบเขตการซ่อมบ ารุงให้ปฏิบัติตามคู่มือ ค าสั่งหรือระเบียบที่
ก าหนดไว้เป็นรายยุทโธปกรณ์ 

๘. การจ าหน่าย 
 ๘.๑ การด าเนินกรรมวิธี
ขออนุมัติจ าหน่ายสิ่ง
อุปกรณ์ 

 
๑. เป็นไปตามขั้นตอน 
๒. เป็นไปตามก าหนด 
๓. หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
๔. อื่น ๆ 

 
- ดูหลักฐานการ
รายงานขออนุมัติ
จ าหน่ายของหน่วย
ใช ้
- ดูหลักฐาน
ประกอบการ
รายงานขออนุมัติ
จ าหน่าย 

 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วย 
การจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙ ข้อ ๕.๑, 
๕.๑๒, ๖, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, 
๒๔, ๒๕ 

- ข้อ ๕.๑ การจ าหน่าย หมายถึง การด าเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอดสิ่งอุปกรณ์
ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญไปสิ้นเปลืองไป 
(สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง) ช ารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้
อย่างคุ้มค่า, เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือ     สูญหาย, ตาย, เกินความ
ต้องการหรือเป็นของล้าสมัย หมดความ จ าเป็นไม่ใช้ราชการต่อไป หรือ
หากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หรือครบอายุการใช้งาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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  - ดูหลักฐานการ
อนุมัติจ าหน่าย
ของผู้มีอ านาจ 

 - ข้อ ๕.๑๒ การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก หมายถึง การตัดยอดออกจากบัญชีคุมตามอ านาจอนุมัติที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
- ข้อ ๖ ให้แบ่งสิ่งอุปกรณ์เพื่อการจ าหน่ายออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
 ๖.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลื้อง 
 ๖.๒ สิ่งอุปกรณ์ถาวร แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ 
  ๖.๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ถาวรก าหนดอายุ 
  ๖.๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่จ ากัด 
 ๖.๓ สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต 
 ๖.๔ ชิ้นส่วนซ่อม 

๘.๒ การติดตามผลการขอ
อนุมัติจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ 

๑. มีรายงานการติดตาม
ขออนุมัติจ าหน่ายสิ่ง
อุปกรณ์ 
๒. ห้วงระยะเวลาการ
ติดตามผลเหมาะสม 
๓. มีหลักฐานการยืนยัน
จากหน่วยเหนือ 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐานการ
ติดตามผลการ
ขออนุมัติ 
จ าหน่าย 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙  
ข้อ ๑๓, ข้อ ๑๔, ๑๔.๑, ๑๔.๒ 
ข้อ ๑๔.๓, ๑๔.๓.๑, 
๑๔.๓.๒,๑๔.๓.๓, ๑๔.๓.๔,  
ข้อ ๑๕, ๑๕.๑, ๑๕.๒,  ข้อ ๑๖, 
๑๖.๑, ๑๖.๒๑๖.๓, ๑๖.๔,  ขอ้ 
๑๗, ๑๗.๑, ๑๗.๒, ๑๗.๓, 
๑๗.๔, ข้อ ๑๘, ๑๘.๑, ๑๘.๒, 
๑๘.๓, ๑๘.๔, ๑๘.๕ และ ข้อ 
๒๐ 

- ข้อ ๑๓ ให้หน่วยด าเนินกรรมวิธีขออนุมัติจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์  ทันทีเมื่อ
สิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วย มีสภาพ  สมควรจ าหน่าย
ตามข้อ ๕.๑ ในกรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิด การ
ด าเนินการขาย, การแลกเปลี่ยน, การโอนสิ่งอุปกรณ์ หรือซากสิ่งอุปกรณ์
ที่ได้รับอนุมัติจ าหน่ายแล้ว ให้รายงานขออนุมัติไปยังกองทัพบก 
- ข้อ ๑๔ การรายงานขออนุมัติจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้ 
            ๑๔.๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเร่ิมรายงาน
โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 
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                 ๑.๔.๒ รายงานทันทีเมื่อทราบว่า  สิ่งอุปกรณ์น้ันอยู่ในสภาพที่
ต้องตัดออกจากบัญชีคุมเพื่อการจ าหน่าย เว้นแต่การรายงานขออนุมัติตัด
ยอดสิ่งอุปกรณ์เน่ืองจากการปฏิบัติราชการสนามนั้น ถ้าจ าเป็นให้รายงาน
เป็นคราว ๆ ไป การรายงานแต่ละคราวนั้นให้รายงานเมื่อจบการปฏิบัติ
เร่ืองหนึ่งๆ แต่ไม่เกิน ๓ เดือน 
 ๑๔.๓ สิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้ตัดออกจากบัญชีคุม โดยไม่ต้อง
รายงานขออนุมัติจ าหน่าย 
  ๑๔.๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลื้อง ซึ่งหมดสิ้นไปตามสภาพ
การใช้งาน ให้รายงานขออนุมัติจ าหน่ายแต่ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน 
  ๑๔.๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ถาวรก าหนดอายุ ซึ่งได้จ่ายประจ าตัว 
ทหารเมื่อใช้งานครบอายุแล้ว 
  ๑๔.๓.๓ ชิ้นส่วนซ่อม ซึ่งใช้ไปในการซ่อมบ ารุง 
  ๑๔.๓.๔ เคร่ืองแต่งกายทหาร 

    - ข้อ ๑๕ หน่วยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปเมื่อได้รับ
รายงานตามข้อ ๑๔ แล้ว ปฏิบัติตามล าดับดังต่อไปนี้ 
            ๑๕.๑ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
            ๑๕.๒ รายงานขออนุมัติจ าหน่าย 
- ข้อ ๑๖ การตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
            ๑๖.๑ ให้ตั้งคณะกรรมการทันทีที่ได้รับรายงาน เว้นกรณีที่สิ่ง
อุปกรณ์นั้นสูญไป หรือเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไม่เกินเกณฑ์ที่
กองทัพบกก าหนด ให้รายงานขออนุมัติจ าหน่ายโดยไม่ต้องตั้งกรรมการ
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                ๑๖.๒ คณะกรรมการประกอบด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่าง
น้อย ๓ นาย เว้นแต่หน่วยในต่างประเทศ ถ้ามีข้าราชการชั้นสัญญาบัตรไม่
เพียงพอ ให้ตั้งข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรหรือข้าราชการจากหน่วย
ราชการอ่ืนร่วมเป็นกรรมการได้   ๑   นาย 
               ๑๖.๓ คณะกรรมการมีหน้าที่สอบสวนหารายละเอียดข้อเท็จจริง  
และสาเหตุของการจ าหน่าย พร้อมทั้งพิจารณาการดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์
ของเจ้าหน้าหรือพลประจ าด้วยว่า ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามค าแนะน า
หรือคู่มือหรือไม่ แล้วรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งแนบส านวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) ส่งถึงผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ 
ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการ แต่ถ้าการสอบสวนยังไม่เสร็จ จะขออนุญาตผู้สั่ง
แต่งตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวนต่อไปอีกคราวละไม่เกิน ๑๕ วัน 
ฯลฯ 

                   ๑๖.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย หรือขาดบัญชี ซึ่งต้องหาตัว
ผู้รับผิดทางแพ่ง ให้รายงานตามล าดับชั้นไปยังกองทัพบกโดยด่วน เพื่อตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง โดยปฏิบัติตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
- ข้อ ๑๗ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติจ าหน่าย 
              ๑๗.๑ ใช้แบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐–๐๖๕ (ผนวก ก แบบ
รายงานขออนุมัติจ าหน่าย) และแนบหลักฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกับรายงาน
ด้วย 
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                 ๑๗.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งก าลัง   (ผนวก ข ทางเดิน
เอกสาร) 
             ๑๗.๓ ส าเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ 
             ๑๗.๔ หน่วยปฏิบัติราชการสนามรายงานไปยัง    กองบังคับการ
ควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกความเห็นก่อน จึงส่ง
รายงานไปตามข้อ ๑๖.๒ 
- ข้อ ๑๘ หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องแนบไปพร้อมกับรายงานขออนุมัติ 
จ าหน่าย 
            ๑๘.๑ ค าสั่งหรือส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
            ๑๘.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 

             ๑๘.๓ ค าให้การของบุคคลที่เป็นต้นเหตุและบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ 
            ๑๘.๔ ส านวนการสอบสวน   เว้นกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนโดย
สรุปตามข้อ ๑๖.๓ วรรค ๒ 
            ๑๘.๕ หลักฐานและ/หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
- ข้อ ๒๐ เมื่อหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์แล้วให้
ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์นั้นออกจากบัญชีคุมของหน่วยและแจ้งผลการอนุมัติ
นั้นให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แต่ถ้าในระหว่างการด าเนิน
กรรมวิธีขออนุมัติจ าหน่าย หน่วยรายงานมีความจ าเป็นต้องใช้สิ่งอุปกรณ์
ประเภทนั้น ให้หน่วยรายงานท าเบิกทดแทนไปได้  
เว้นสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔   โดยในการเบิกทดแทนให้แนบส าเนารายงาน
ขออนุมัติจ าหน่าย (ทบ.๔๐๐–๐๖๕) ไปด้วย 
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๘.๓ การด าเนินการของ
หน่วยเมื่อได้รับอนุมัติการ
จ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์จากผู้มี
อ านาจ 

๑. รายงานตัดยอดบัญชี
คุมของหน่วย 
๒. รายงานตัดยอดบัญชี
คุมของ ทบ. 
๓. ด าเนินการเบกิทดแทน
สิ่งอุปกรณ์ตามอัตรา อจย., 
อสอ. 
๔. ด าเนินการส่งคืนซาก
สิ่งอุปกรณ์ 
๕. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐานการ
รายงานตัดยอด
ออกจากบัญชีคุม
ของหน่วยและ ทบ. 
- ดูหลักฐานใบ
เบิกทดแทนส่ิง
อุปกรณ์ 
- ดูหลักฐาน 
ใบส่งคนืสิ่ง 
อุปกรณ์ 
- ดูหลักฐานการ
ติดตามใบส่ิง
อุปกรณ์ 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙  
ข้อ ๒๑, ๒๑.๑, ๒๑.๒, ๒๑.๓,  
ข้อ ๒๒, ๒๑.๑, ๒๒.๒  
ข้อ ๒๓, ๒๓.๑, ๒๓.๒, 
๒๔.๑,๒๔.๒, และ ข้อ ๒๕ 

- ข้อ ๒๑       การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกไปจากความรับผิดชอบของกองทพับก 
             ๒๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชา มีอ านาจอนุมัติจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ตามที่
ได้ก าหนดไว้ในตอนที่ ๔ ของระเบียบนี้ 
             ๒๑.๒ เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับได้อนุมัติจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ตามข้อ ๒๑.๑ แล้ว ให้เสนอเฉพาะส าเนารายงานขออนุมัติจ าหน่าย (ทบ.
๔๐๐–๐๖๕) ไปตามสายการส่งก าลังจนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรม
ฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน  สิ่งอปุกรณ์นั้น ๆ 
 ๒๑.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ   และหน่วย
สนับสนุนทางการส่งก าลังที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๒๑.๒ 
แล้ว ด าเนินการตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมเพื่อปลดเปลื้องความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เว้นสิ่งอุปกรณ์ในโครงการให้ด าเนินการตาม 
ข้อ ๑๙.๔ 
- ข้อ ๒๒ ผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า มีอ านาจ
อนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตน 
เฉพาะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ให้มีอ านาจอนุมัติตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วยอื่น ๆ ซึ่งรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์
จากกองบัญชาการช่วยรบ หรือจากมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก 
ในพื้นที่การสนับสนุนของกองบัญชาการช่วยรบนั้นด้วย 
            ผู้บังคับบัญชาต าแหน่งดังกล่าวมีอ านาจอนุมัติโดยถือจ านวนเงิน
ตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่รายงานขออนุมัติจ าหน่ายในคราว
หนึ่ง ดังนี้ 
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                ๒๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต
และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
            ๒๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๒๒.๑ กรณจี าหน่ายเป็นสูญ   วงเงิน
ต้องไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทาง
การทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

    - ข้อ ๒๓ ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่า มีอ านาจอนุมัติให้ตัดยอด
สิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วยในอัตราของ กองทัพภาคและหน่วยใน
พื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากที่ตั้งทางการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพ
ภาค หรือหน่วยในอัตราของตน โดยถือจ านวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มา
ของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจ าหน่ายในคราหนึ่ง ดังนี ้
 ๒๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอปุกรณ์ที่มี
ชีวิตและชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๒๓.๑ กรณีจ าหน่ายเป็นสูญ     วงเงิน
ต้องไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทาง
การทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
- ข้อ ๒๔ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ มีอ านาจ
อนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานออกจาก
บัญชีคุม ดังนี ้
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           ๒๔.๑ สิ่งอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณท์ี่มีชีวิต
และชิ้นส่วนซ่อม ให้ถือจ านวนเงินตามราคาซื้อ 
หรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจ าหน่ายในคราวหนึ่งรวมทั้งสิ้นไม่
เกิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิตหากวงเงินเกินที่ก าหนด 
ให้ลงนามรับค าสั่งผู้บัญชาการทหารบก และส าเนา เร่ืองให้กองทัพบก
ทราบด้วย 
 ๒๔.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๔.๑ กรณีจ าหน่ายเป็นสูญ   วงเงิน
ตามราคาซื้อ หรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่จ าหน่าย เป็นสูญ ให้
เป็นไปตามข้อ ๒๒.๒ หรือข้อ ๒๓.๒ แล้วแต่กรณี 

    - ข้อ ๒๕ ผู้บัญชาการทหารบก มีอ านาจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ทุก
ประเภทออกจากบัญชีคุมได้ทุกกรณีโดยไม่จ ากัดวงเงิน  เว้นแต่การ
จ าหน่ายเป็นสูญมีอ านาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของ       
สิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือทางทหาร ในระหว่างภาวะปกติเป็นสูญ  วงเงินตามราคา
ที่ได้มาของสิ่งอุปกรณ์ในโครงการประเภทนี้ที่จ าหน่ายเป็นสูญ ต้องไม่
เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทาง
การทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินที่จ าหน่ายเป็นสูญไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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๙. แบตเตอรี่แห้ง     

    ๙.๑  การเบิก-รับ 
            แบตเตอร่ีแห้ง 

๑. หน่วยส่งหลักฐานใบ 
เบิกถูกต้องครบถ้วน  
 ตามห้วงระยะเวลา  
๒. เอกสารการเบิก 
ครบถ้วน 
๓. มีการต้ังกรรมการ 
ตรวจรับและรายงาน  
ผลการตรวจรับสิ่ง 
อุปกรณ์ 
๔.  มีหลักฐานใบเบิกที่  
ผบ.หน่วย อนุมัติการ  
แจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
๕. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐานใบ
เบิกแบตเตอร่ี
แ ห้ ง ร อ บ  ๓ 
เดือน  

- ดู ส ถ านภ าพ
เค ร่ืองสื่ อสาร
ของหน่วย 
- ดูใบประมาณ
การแบตเตอร่ี
แ ห้ ง ร อ บ  ๓ 
เ ดื อ น  ( ท บ .
๔๖๓-๐๓๗) 

- ค าสั่งกองทัพบก ที่  
  ๕ ๔ / ๒ ๕ ๓ ๖  เ ร่ื อ ง 
ก าหนดการเบิก- การรับ - 
การจ าหน่ ายแบตเตอ ร่ี
แห้งยามปกติ ลง ๒๙ ม.ค.
๓๖ ข้อ ๓ 

- ข้อ ๓  การเบิก 
  ๓.๑ ให้หน่วยขนาดกองพันหรือเทียบเท่าและหน่วยขนาดกองร้อยที่
แยกปฏิบัติการเป็นอิสระ เป็นหน่วยเบิก 

  ๓.๒ ให้หน่วยเบิกเสนอประมาณการรอบ ๓ เดือน โดยใช้ใบประมาณ
การ ๓ เดือน (ทบ.๔๖๓-๐๓๙) พร้อมใบเบิกและสถานภาพเคร่ืองสื่อสารตาม
อัตรา (อจย. - อสอ.) ที่มีอยู่ในความครอบครองของหน่วย ไปยังหน่วย
สนับสนุนทางการส่งก าลังใน ม.ค., เม.ย., ก.ค., ต.ค. หากหน่วยใช้ไม่ส่ง
ประมาณการรอบ ๓ เดือน ไปยังหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง แสดงว่า
หน่วยใช้ไม่มีความต้องการใช้แบตเตอร่ีแห้งในห้วงระยะเวลานั้นๆ  

  ๓.๓ การด าเนินการ 
  ๓.๓.๑ หน่วยขึ้นตรงต่อกองพล ซึ่งมีหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓.๒ เสนอไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง (กองพันทหาร
สื่อสารกองพล) แล้วให้หน่วยสนับสนุนโดยตรงรวบรวมใบเบิกแบตเตอร่ี
แห้งที่หน่วยใช้เบิกเป็นส่วนรวมเสนอเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนทั่วไป 
(กองบัญชาการช่วยรบ) 

  ๓.๓.๒ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาค ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓.๒ ไปยัง
หน่วยสนับสนุนทั่วไป แล้วให้หน่วยสนับสนุนทั่วไป แล้วให้หน่วย
สนับสนุนทั่วไปรวบรวมจ านวนแบตเตอร่ีแห้งเป็นส่วนรวม เสนอขอเบิกไป
ยังหน่วยสนับสนุนระดับคลัง (กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร)            
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      ๓.๓.๓ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (หน่วยนอกกองพลที่ไม่มีหน่วย
สนับสนุนโดยตรง และหน่วยนอกกองทัพภาคที่ไม่มีหน่วยสนับสนุนทั่วไป) 
ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓.๒ โดยให้ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง หรือหมวดสื่อสารของหน่วย
บังคับบัญชา เป็นผู้รวบรวมจ านวนแบตเตอร่ีแห้งของหน่วยขึ้นตรงของตน
เสนอไปยังกองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร 

 ๙.๒ การเก็บรักษา - 
             การแจกจ่าย 
             แบตเตอร่ีแห้ง 

๑. จัดท าบัตรบัญชีคุม  
 (ทบ.๔๐๐-๐๐๓) 
๒. บันทึกบัตรบัญชีคุม 
 ถูกต้อง 
๓. จ านวน สป.ถูกต้อง 
๔.  สถานที่เก็บแบตเตอรี่
แห้ง เก็บตามระเบียบ 
อุณหภูมิเหมาะสม 
๕. อ่ืน ๆ 

- ดูบัตรบัญชีคุม 
( ท บ . ๔ ๐ ๐ -
๐๐๓) 
- ต ร ว จ นั บ
จ านวน สป.ใน
คลัง 
- ต รวจสภาพ
ค ลั ง เ ก็ บ
แบตเตอร่ีแห้ง 
- ดูหลักฐานใบ
เบิก 

-  ค าสั่งกองทัพบก ที่  
   ๕ ๔ / ๒ ๕ ๓ ๖  เ ร่ื อ ง 
ก าหนดการเบิก- การรับ - 
การจ าหน่ ายแบตเตอ ร่ี
แห้งยามปกติ  
ลง ๒๙ ม.ค.๓๖  ข้อ ๔ , 
ข้อ ๕ 

- ข้อ ๔ การแจกจ่าย 
  ๔.๑ กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร จ่ายแบตเตอร่ีแห้งซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้กับเคร่ืองมือสื่อสาร ตามเกณฑ์ความสิ้นเปลืองที่แท้จริง ให้แก่
หน่วยสนับสนุนทั่วไป และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดังนี้ 

   ๔.๑.๑ กรณีหน่วยเบิกไปรับแบตเตอร่ีแห้งเอง ใช้ใบเบิก ทบ.
๔๐๐-๐๐๖ ทั้งนี้การน าแบตเตอร่ีแห้งออกจากหน่วยจ่าย ให้ผู้รับปฏิบัติตาม
ระเบียบและค าแนะน าของหน่วยจ่าย และเมื่อผู้รับได้น าแบตเตอร่ีแห้งไปถึง
หน่วยเบิกแล้ว ให้รายงานให้ผู้บังคับหน่วยทราบผลการด าเนินการ 

   ๔.๑.๒ หน่วยเบิกรับแบตเตอร่ีแห้งจากส านักงานขนส่ง (สขส.) 
ให้ใช้ใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ โดยใช้หน่วยเบิกปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและการรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๐๐ ลง 
๑๕ พ.ย.๒๕๐๐ ฯลฯ 

   ๔.๑.๓ กรณีหน่วยเบิกขอเบิกแบตเตอร่ีแห้งประจ าเดือน แต่
ละเลยไม่ไปรับแบตเตอร่ีแห้งประจ าเดือนนั้นๆ ล่วงไปเกินกว่า ๑๕ วัน ถือว่า
หน่วยเบิกไม่มีความจ าเป็นในการใช้ประจ าเดือนนั้นๆ ให้งดการจ่ายและ 
แจ้งการยกเลิกใบเบิกให้หน่วยเบิกทราบ  
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      ๔.๒ หน่วยสนับสนุนทั่วไปให้พิจารณาวิธีแจกจ่ายแบตเตอร่ีแห้งให้
หน่วยใช้ด้วยความรวดเร็ว และพิจารณาหมุนเวียนการแจกจ่ายอย่างรอบคอบ 
เนื่องจากแบตเตอร่ีแห้งเป็นสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง ก าหนดอายุ การเก็บรักษา
และการใช้งาน (ควรหลีกเลี่ยงวิธีจ่ายผ่านฝ่ายสื่อสาร จังหวัดทหารบก/ 
มณฑลทหารบก) 

- ข้อ ๕ การควบคุม  ให้หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังและหน่วยใช้ใช้บัตร
บัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ควบคุมการเบิก-การรับ-การจ่ายแบตเตอร่ีแห้ง  

๑๐. การตรวจและ 
      การรายงานสถานภาพ 
      ๑๐.๑ การรายงาน  
   สถานภาพสิ่ง 
   อุปกรณ์รอบ  

  ๓  เดือน 

 
 
๑. มีหลักฐานการรายงาน 
๒. รายงานถูกต้อง 
 ครบถ้วน 
๓. รายงานสิ่งอุปกรณ์ตรง
ตามอัตรา อจย., อสอ. 
ของหน่วย 
๔. อ่ืน ๆ 

 
 
- ดูหลักฐาน 
การรายงาน 
สถานภาพ 
รอบ ๓ เดือน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
- ดูอัตรา  
อจย., อสอ. 
ของหน่วย 
 

 
 
- ระเบียบกองทัพบก   
ว่าด้วยการส่งก าลัง   
 สิ่งอุปกรณ์ ประเภท  ๒ 
 และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔  
ลง  ๓๐ ธ.ค.๓๔  
ข้อ ๕๑, ๕๑.๑, ๕๒, 
๕๒.๑, ๕๓, ๕๓.๑, ๕๔, 
๕๔.๑, ๕๔.๑.๑,  
๕๔.๑.๒ และ  ข้อ ๕๕ 

 
 
- ข้อ ๕๑ หน่วยรายงาน 
  ๕๑.๑ หน่วยใช้   ได้แก่  หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าหรือหน่วย
อิสระที่กองทัพบกอนุมัติขึ้นไป 

- ข้อ ๕๒ ห้วงระยะเวลารายงาน 
   ๕๒.๑ หน่วยใช้รายงานในรอบ ๓ เดือน ปิดรายงานในสิ้น มีนาคม   
มิถุนายน   กันยายน  และ   ธันวาคม 

- ข้อ ๕๓ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน 
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  - ดูการบันทึก 
ข้อมูลสิ่งอุปกรณ์  
สาย ส. ใน  แบบ

พิมพ์ 
(ทบ.๐๐-๐๑๖)  

             ๕๓.๑ หน่วยใช้  ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.ทุกรายการ  
ส่วนสิ่งอุปกรณ์ตาม อสอ.นั้น ให้รายงานเฉพาะที่กองทัพบกก าหนด 

- ข้อ ๕๔ การด าเนินการรายงาน 
  ๕๔.๑ รายงานของหน่วยใช้ 
                ๕๔.๑.๑ หน่วยใช้ท ารายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใช้        
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จ านวน ๓ ชุด แยกสิ่งอุปกรณ์ตามความรับผิดชอบ
ของสายยุทธบริการ หน่วยรายงานเก็บไว้ ๑ ชุด ส่งรายงานตามสายการบังคับ
บัญชา ๒ ชุด ส าหรับสิ้น  มีนาคม  ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ทุก
รายการตามที่ก าหนด ในข้อ ๕๓.๑ ส่วนสิ้น มิถุนายน  กันยายน และ 
ธันวาคม ให้รายงานเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้
ยืนยันให้ทราบ 

      ๕๔.๑.๒ หน่วยบังคับบัญชาชั้นเหนือ  ของหน่วยรายงาน
รับทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ แล้วส่งรายงานจ านวน ๒ ชุด ไปตามสายการ
บังคับบัญชา จนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ.ส่งรายงานให้กรมฝ่ายยุทธ
บริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ จ านวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวัน
ปิดรายงาน 

- ข้อ ๕๕ ประเภทของเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการรายงานสถานภาพ  
สิ่งอุปกรณ ์ให้ถือเป็นเอกสาร  “ลับ“ 
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   - ค าสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) 

ลับ ที่ ๒๘/๔๗ เร่ือง บัญชี
รายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ 
มิ.ย.๔๗ ตอนที่ ๗ บัญชี
รายชื่อยุทโธปกรณ์ สาย
สื่อสาร 

- ตอนที่ ๗  บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ สายสื่อสาร จ านวน  ๒๖๙ รายการ 

   - ค าสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) 
ลับ ที่ ๑๓/๔๙ เร่ือง บัญชี
รายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๙ 
ก.พ.๔๙ ให้เพิ่มเติม รายชื่อ
ยุทโธปกรณ์ สาย ส. 

- ให้เพิ่มเติมรายชื่อยุทโธปกรณ์สาย ส. (เพิ่มเติม  ๓๖ รายการ) 

 ๑๐.๒ การตรวจ สป.    
สาย ส. โดย  
ผบ.หน่วย หรือ
ผู้แทน
ประจ าเดือน 

๑. มีการตรวจโดย ผบ. หน่วย
หรือ ผู้แทน  ประจ าเดือน 
๒. มีบันทึกผลการตรวจ
ของ ผบ.หน่วย หรือ
ผู้แทน 
๓. มีรายงานผลการตรวจ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐาน 
การตรวจ
ประจ าเดือน 
- ดูค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้ แ ท น ต ร ว จ
ประจ าเดือน 
 

- ระเบียบกองทัพบก 
  ว่าด้วยการตรวจอาวุธ
แ ล ะ สิ่ ง ข อ ง ที่ จ่ า ย
ประจ า ตั วทหาร  พ . ศ .
๒๔๙๗ ลง ๘ มิ.ย.๙๗  
ข้อ ๖, ข้อ ๘, ข้อ ๑๕, ข้อ 
๑๙ และ ข้อ ๒๐ 

-  ข้อ ๖ การตรวจประจ าเดือน เป็นการตรวจประจ าเดือนละ ๑ คร้ัง การตรวจ
อาจกระท าได้ ๒ วิธี คือ 

       ๑.  การตรวจปกติ คือท าการตรวจบนโรงที่อยู่ของทหาร     
       ๒.  การตรวจในสนาม คือการตรวจในสนามฝึก ในลักษณะการ
ปฏิบัติการในสนาม 

       การตรวจประจ าเดือน กระท าในวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
ระหว่าง ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ โดยบุคคลต่อไปนี้ท าการตรวจ คือ หน่วยกองพัน
หรือเทียบเท่า เป็นหน้าที่ของ ผบ.พัน หรือผู้แทน 

  ส าหรับหน่วยทหารที่มีลักษณะการจัดหน่วยอย่างอ่ืน เช่น นขต.   กรม ร., 
นขต.กองพล ให้ปฏิบัติโดยอนุโลม 
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  - ดูรายงานผล
การตรวจให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
ประจ าเดือน 

 - ข้อ ๗  การตรวจตามข้อ ๕ มุ่งหมายให้ท าการตรวจสิ่งของต่างๆ ดังนี้ 
 (๑) อาวุธประจ ากาย ท าความสะอาดแล้ววางรับตรวจ 
  (๒) สิ่งของประจ ากายของทหาร เพื่อทราบความช ารุดศูนย์หาย ความ
สะอาดและการซ่อมแซมบูรณะ 

  (๓) ความสะอาดของร่างกายทหาร 
  (๔) โรงที่อยู่ของทหาร 
  การวางสิ่งของหลวงเพื่อรับตรวจตาม (๑) และ (๒) ส าหรับการตรวจ
ให้ปฏิบัติตามแผนผังที่ ๑, ๒, ๓    

- ข้อ ๘  การตรวจตามปกติที่กล่าวในข้อ ๖ โดยทั่วไปท าการตรวจสิ่งของต่าง ๆ 
ดังนี ้

      (๑) อาวุธและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ ากายประจ าหน่วยตลอดจน
สถานที่เก็บ  

      (๒) คลังของหน่วย และของในคลังของหน่วย 
      (๓) สัตว์และยานพาหนะของหน่วย 
 (๔) สถานที่ท างาน  ฯลฯ 
- ข้อ ๑๕ การตรวจอาวุธ ยานพาหนะ และเคร่ืองมือสื่อสาร เคร่ืองใช้ อ่ืน ๆ 
จะต้องตรวจรายละเอียดการระวังรักษาความสะอาด  การปรนนิบัติบ ารุง
ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด การช ารุดหรือศูนย์หายของแต่ละ
ชนิดนั้น ๆ มีการด าเนินการตามระเบียบของ ทบ. เพียงใด เพื่อระโยชน์ที่จะ
ให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามอัตราอยู่เสมอ 
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    - ข้อ ๑๙ รายงานผลการตรวจตามข้อ ๖ ให้บันทึกผลการตรวจขึ้น ๓ ฉบับ ส่ง
ให้หน่วยที่รับการตรวจ ๑ ฉบับ ผู้ตรวจเก็บไว้ ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ รายงาน
ตามล าดับถึงกองพลหรือเทียบเท่า ภายใน ๑๕ วัน 

- ข้อ ๒๐ รายละเอียดปลีกย่อย เพื่อให้การตรวจได้ผลสมความมุ่งหมาย ให้
หน่วยมีสภาพพร้อมอยู่เสมอ ให้แต่ละกองพลหรือเทียบเท่าพิจารณาก าหนด
ขึ้นได้ และให้กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้รักษาระเบียบ นี้ 

๑๐.๓ การรายงานยอด 
สป.ส าคัญ   

            สาย ส.งดใช้งาน
ประจ าเดือน 

๑. มีหลักฐานการรายงาน 
๒. รายงานจ านวนสิ่ง
อุปกรณ์งดใช้งานถูกต้อง 
๓. เอกสารการรายงาน
ถูกต้องครบถ้วน 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐานการ
รายงานยอด สป.
ส าคัญ สาย ส. 
ประจ าเดือน 
- ใช้แบบพิมพ์
รายงานถูกต้อง 
ครบถ้วน 

- ค าสั่งกองทัพบก 
ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓ เร่ือง 
การรายงาน สป.ส าคัญ 
และ สป.หลัก งดใช้งาน
ประจ าเดือน  
ลง ๑๔ ก.ย.๔๓ ข้อ ๒,  
ข้อ ๓ ข้อ ๔ 
 

- ข้อ ๒ การรายงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบสถานภาพ สป.ส าคัญ 
และ สป.หลัก งดใช้งานประจ าเดือน ของทุกสายยุทธบริการได้อย่างถูกต้อง 
และใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบรายการช ารุดและการซ่อมบ ารุง สป.ที่งด
ใช้งานของหน่วย 

  ๒.๑  หน่วยรายงาน หน่วยใช้  หน่วยซ่อมบ ารุง  และกรมฝ่ายยุทธ
บริการ มีหน้าที่รายงาน 

  ๒.๒ ห้วงระยะเวลารายงาน ให้รายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปิดรายงาน
ทุกสิ้นเดือน โดยกรมฝ่ายยุทธบริการรวบรวมรายงาน และจัดท าบัญชีรายการ
ยุทโธปกรณ์งดใช้งาน  ที่งดใช้งานเพิ่มขึ้น ในวงรอบการรายงาน (เปิดงาน
ซ่อม) และ รายการที่ซ่อมเสร็จแล้ว  (ปิดงานซ่อม)   รายงานให้ ทบ. ทราบ    
ตามแบบรายงานที่ก าหนด (ผนวก ก.) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

- ข้อ ๓ ประเภท  สป. ที่ต้องรายงาน คือ สป.ส าคัญ และ สป.หลัก ทั้งนี้ 
  ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ระเบียบ/ค าสั่งฯ ที่เกี่ยวข้อง 
- ข้อ ๔ เอกสารการรายงาน 
          ๔.๑ บัญชีสรุปรายงาน สป.ส าคัญ และ สป.หลัก งดใช้งาน  (ผนวก ก.) 
         ๔.๒ ส าเนาใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘-๓๑๑) 
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   - ค าสั่งกองทัพบก ที่ 
 ๓๘๕/๒๕๓๗ เร่ือง 
 ก าหนดรายการ สป. 
 ส าคัญ  ลง ๒๑ มิ.ย.๓๗ 
 ผนวก ก.บัญชีรายการ 
สป.ส าคัญ, สาย ส. 
จ านวน ๗๘ รายการ  

- อนุผนวก ๒ สป.สาย ส.จ านวน ๗๘ รายการ (รายละเอียดตามบัญชี          
สป.ส าคัญ สาย ส.) 

 ๑๐.๔ การรายงาน สป.
สาย ส.ที่หน่วย
จัดหา หรือได้มา 
หรือจากการ
ได้รับมอบ หรือ
บริจาค (เคร่ือง 
สื่อสารประเภท
วิทยุทุกชนิด) 

๑. มีหลักฐานการได้มา   
ครบถ้วน 
๒. มีหลักฐานบัตรบัญชี
คุม (ทบ.๔๐๐-๐๐๕) และ
บัญชีส่วนประกอบชุด 
(ทบ.๔๖๓-๐๔๐) 
๓. มีการายงาน ทบ.(ผ่าน 
สส.) ภายใน ๓๐ วัน ตาม
สายการบังคับบัญชา 
๔. มีหลักฐานการอนุมัติ
จาก ทบ.ถูกต้อง ครบถ้วน 
๕. อ่ืน ๆ   

- ดูหลักฐานการ
ได้มาของ สป. สาย ส. 
- ดู บั ต รบัญ ชีคุ ม 
(ทบ.๔๐๐-๐๐๕) 
- ดูบัญชีส่วน 
ประกอบชุด  
(ทบ.๔๖๓-๐๔๐)  
- ดูหลักฐานการ
รายงาน ทบ. 
- ดูหลักฐานอนุมัติ
ของ ทบ. 

- ค า สั่ ง ก อ ง ทั พ บ ก  ที่ 
๖๕๓/๒๕๒๗ เร่ือง การ
ควบคุมยุ ทโธปกรณ์ที่
หน่วยต่างๆ ใน ทบ.จัดหา
หรือได้มา หรือจากการ
ได้ รับมอบ หรือบริจาค 
ลง ๔ ก.ย.๒๗ ข้อ ๑ และ
ข้อ ๒ 

- ข้อ ๑ ให้หน่วยต่างๆ ใน ทบ.ที่ได้รับยุทโธปกรณ์ รายงานรายละเอียดของ
ยุทโธปกรณ์ที่ได้รับตามแบบฟอร์ม ผนวก ก ตามสายการบังคับบัญชาต่อ 
ทบ. ผ่านกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่มีความรับผิดชอบ
ในสิ่งอุปกรณ์ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๘ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้จัดหาหรือจากการได้รับมอบหรือ
บริจาค เพื่อให้กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ขึ้นบัญชีคุม 
และ/หรือทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน โดยด าเนินการตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่มีอยู่ต่อไป ส่วนยุทโธปกรณ์ ซึ่งกรมฝ่ายยุทธบริการหรือ      
กรมฝ่ายกิจการพิเศษ ดังกล่าวจัดหาหรือได้มาเองนั้นคงถือปฏิบัติในการ
ควบคุมตามระเบียบแบบธรรมเนียมที่ ทบ.ก าหนดไว้ 

- ข้อ ๒ หากยุทโธปกรณ์ใดที่หน่วยใดได้มา และอยู่ในความครอบครองก่อน
ออกค าสั่งฉบับนี้ คงให้หน่วยเหล่านั้นถือปฏิบัติตามข้อ ๑ ภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งฉบับนี้เป็นต้นไป 

 


