
หลักฐานการตรวจ 
(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                               เรื่อง การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๕ สายสรรพาวุธ (หนวยใช)                                        หนา   ๑   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๑. การเตรียมการรับตรวจ 
    ๑.๑ การดําเนินการตาม
บันทึกผลการตรวจของชุด
ตรวจกรมจเรทหารบกคร้ัง
สุดทาย 
 
 
 
 
     ๑.๒ ขอมูลท่ีตองการ
ทราบประกอบการรับตรวจ
ตามอนุผนวกและสงขอมูล
ทาง E-mail  
 
 
 
 
 
 
    ๑.๓ การเตรียมเอกสาร 
รับตรวจ  
 

 
๑. การแกไขขอบกพรอง 
เรียบรอย 
๒. การรายงานการแกไข
ใหผูบังคับบัญชาทราบ 
๓. การจัดทําสําเนา 
บันทึกผลการตรวจฯ 
และรายงานการแกไข
แนบไวกับขอมูล  
๑. ครบถวนตามท่ี 
กรมจเรทหารบกกําหนด 
และการยืนยันจํานวน 
สป.๕ คงคลังในระบบ 
Logsmis คร้ังหลังสุด
กอนรับตรวจ 
๒. ถูกตองเรียบรอย 
 
 
 
๑. ครบถวนตามท่ี 
กรมจเรทหารบกกําหนด  
๒. ถูกตองเรียบรอย  
๓. ใสแฟม เก็บเปน
ระเบียบเรียบรอย 
๔. การจัดวางอยาง  

 
- ตรวจเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 
 

 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย 
การตรวจในหนาท่ีนายทหารจเร
พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒  
ขอ ๑๕.๒  
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การตรวจในหนาท่ีนายทหารจเร
พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒  
ขอ ๑๒, ๑๕.๒  
 
 
 
 
 
 
- คําส่ังกองทัพบก เร่ือง  
การตรวจในหนาท่ีนายทหาร
จเร ประจําป...... 
 

 
- ขอ ๑๕.๒ หนวยรับการตรวจระดับกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไปเม่ือไดรับ
บันทึกผลการตรวจแลว ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีอยูในอํานาจของตน
ทันที โดยไมตองรอใหหนวยเหนือส่ังการ สําหรับเร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจ
ของตนท่ีจะแกไขไดเอง ใหรายงานหนวยเหนือเพ่ือดําเนินการตอไป  
 
 
 
 
- ขอ ๑๒ การแจงใหหนวยรับการตรวจทราบ  กอนออกทําการตรวจ 
ใหกรมจเรทหารบกหรือหนวยท่ีสงการตรวจแจงเร่ืองและกําหนดเวลาใน 
การตรวจ  การเตรียมการรับตรวจ และคําขอตาง  ๆท่ีจําเปนตอการอํานวย 
ความสะดวกในการตรวจ หรือเร่ืองอ่ืน  ๆท่ีเห็นวามีความสําคัญใหหนวย 
รับตรวจทราบ 
           ๑๒.๑ หนังสือแจงกําหนดเวลาในการตรวจท่ัวไป ควรสงใหหนวย 
รับตรวจทราบลวงหนาเพ่ือเตรียมการกอนการตรวจไมนอยกวา ๓๐ วัน 
- ขอ ๑๕.๒ หนวยรับการตรวจระดับกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไปเม่ือ 
ไดรับบันทึกผลการตรวจแลว ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีอยูในอํานาจ 
ของตนทันที โดยไมตองรอใหหนวยเหนือส่ังการ สําหรับเร่ืองท่ีอยูนอกเหนือ
อํานาจของตนท่ีจะแกไขไดเอง ใหรายงานหนวยเหนือเพ่ือดําเนินการตอไป  
- จัดทําขอมูลประกอบการตรวจตามอนุผนวก ๓ ถึง ๓-๒ เร่ือง การสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ สายสรรพาวุธ (หนวยใช) และหลักฐานการยืนยัน 
จํานวน สป.๕ คงคลังในระบบ Logsmis คร้ังหลังสุด สงมอบใหผูตรวจ  
ณ สถานท่ีรับตรวจกอนการตรวจเอกสาร  
- ใหจัดทําขอมูลการตรวจ และเตรียมเอกสารท่ีจะรับตรวจใหครบถวนตามท่ี  
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
     
 
 
 
    
   ๑.๔ การจัดผูนําตรวจ, 
ผูรับตรวจและยานพาหนะ 
นําตรวจ  
 
   ๑.๕ การจัดสถานท่ี 
รับตรวจ  
 
 
 
 
๒. การรับ-สงหนาที่ 
     ๒.๑ หลักฐานการ 
รับ-สงหนาท่ี  
 
 

เหมาะสม  
 
 
 
 
๑. เจาหนาท่ีรับตรวจ 
มีความรู 
๒. ครบถวน 
๓. เหมาะสม  
๑. มีส่ิงอํานวย 
ความสะดวกสําหรับ 
การตรวจ 
๒. จัดสถานท่ีเปน
ระเบียบเรียบรอย 
๓. แสงสวางเพียงพอ 
 
๑. การจัดทําเอกสาร
หลักฐานครบถวน 
๒. เอกสารหลักฐาน
ถูกตองเรียบรอย 
 

 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 
- ตรวจรายช่ือ
ผูนําตรวจ และ
ผูรับตรวจ 
- ตรวจสถานท่ี 
รับตรวจ 
 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 

 
 
 
 
 
- คําส่ังกองทัพบก เร่ือง  
การตรวจในหนาท่ีนายทหาร
จเร ประจําป...... 
 
- คําส่ังกองทัพบก เร่ือง  
การตรวจในหนาท่ีนายทหาร
จเร ประจําป......  
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการรับ-สงหนาท่ี 
ในเวลา ยาย เล่ือน ลด ปลด
และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ขอ ๗, ๑๑.๑ 
และ ๑๒ 
 

กรมจเรทหารบกกําหนด 
- เตรียมแบบตรวจสอบและประเมินผลตามโครงการของ จบ. ประจําป..... 
เร่ือง การสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท ๕ สายสรรพาวุธ (หนวยใช) ประจําป    
จํานวน ๒ ชุด พิมพหัวเร่ือง และใหผูนําตรวจผูรับตรวจลงนามทายเร่ือง  
ใหเรียบรอยแนบไวกับขอมูล 
- จัดเจาหนาท่ีรับตรวจ (หนวยเบิกและรอย.นขต.) และผูนําตรวจไวใหพรอม  
ณ สถานท่ีรับตรวจ 
- จัดยานพาหนะในการนําตรวจคลังส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
 
- จัดโตะรับตรวจเอกสารใหกวางพอสมควร อยางนอยประมาณ  
๑.๒๐X ๓.๐๐ เมตร และจัดใหหางจากสถานท่ีรับตรวจ เร่ืองอ่ืน  ๆ 
พอท่ีจะไมใหเสียงของ ผูตรวจรบกวนกันขณะทําการตรวจ 
 
 
 
 
- ขอ ๗ เม่ือมีคําส่ังยายขาราชการหรือใหขาราชการออกจากราชการ  
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีการรับ-สงหนาท่ีกันโดยเร็วโดยใหเร่ิมออกเดินทาง 
ไปรับ-สงหนาท่ีซ่ึงกันและกันภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําส่ังอยาง 
เปนทางการตอจากน้ันใหทําการรับ-สงหนาท่ีตอกันใหแลวเสร็จตามกําหนด 
เวลาดังน้ี   
  ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแตผูบังคับหมวดหรือเทียบเทาลงไป ภายใน ๒ วัน 
  ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแตผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทา ภายใน ๓ วัน 
  ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแตผูบังคับกองพัน ผูบังคับการกรมหรือเทียบเทา  
ภายใน ๕ วัน 
  ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแตผูบัญชาการกองพลข้ึนไปหรือเทียบเทา  
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๒.๒ หลักฐานการรายงาน
การรับ-สงหนาท่ี 
 
 
 
   ๒.๓ การสํารวจพิเศษ 
เม่ือมีการรับ-สงหนาท่ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. การรายงาน 
ใหผูบังคับบัญชาทราบ 
๒. การรายงาน 
ตามกําหนดเวลาถูกตอง  
 
๑. คําส่ังและ/หรือ 
ขออนุมัติสํารวจพิเศษ 
ถูกตอง 
๒. ต้ังกรรมการสํารวจ
ครบถวนถูกตอง 
๓. ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร
การรายงาน 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการรับ-สงหนาท่ี 
ในเวลา ยาย เล่ือน ลด ปลด
และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ขอ ๑๒  
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๖๓ และ ๖๔.๓ 
 
 

ภายใน ๗ วัน   
เวนแตผูครองตําแหนงดังกลาวเปนเจาหนาท่ีคลังซ่ึงรับผิดชอบบัญชีพัสดุและ
พัสดุในคลังโดยตรง จึงใหยืดเวลาในการรับ-สงหนาท่ีออกไปไดไมเกิน ๑๕ วัน 
- ถารายใดมีความจําเปนจะตองใชเวลาในการรับ-สงหนาท่ีเกินกําหนด ในขอน้ี 
ก็ใหรายงานขออนุมัติตอผูส่ังยายเปนราย  ๆไป ถาผูส่ังยายมีตําแหนงสูงกวา 
ผูบัญชาการทหารบก ใหรายงานขออนุมัติถึงผูบัญชาการทหารบก โดย 
ในรายงานจะตองแจงกําหนดเวลาในการรับ-สงหนาท่ีวาจะแลวเสร็จเม่ือไร  
- ขอ ๑๑.๑ ใหผูสงจัดทําบัญชีสงหนาท่ีเฉพาะในกองบังคับการหรือเฉพาะ 
ในสวนท่ีตนรับผิดชอบโดยตรง เชน บัญชีกําลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน 
บัญชีส่ิงอุปกรณตามสายยุทธบริการตางๆ และบัญชีอ่ืน เฉพาะท่ีจําเปน ตาม
จํานวนซ่ึงเปนจริงในวันท่ีรับ-สงหนาท่ี สําหรับเงินผูสงท่ีมีอํานาจส่ังการเบิก
จายเงินกับผูมีหนาท่ีรักษาเงินตองทําบัญชีรับ-สงและตรวจสอบเงินในบัญชีดวย 
- ขอ ๑๒ บัญชีรับ-สงหนาท่ีใหทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ท่ีทําการเปนหลักฐาน 
๑ ชุด ผูสงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอผูบังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีรับ-สงหนาท่ีแลวเสร็จ ฯลฯ  
- ขอ ๑๒ บัญชีรับ-สงหนาท่ีใหทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ท่ีทําการเปนหลักฐาน 
๑ ชุด ผูสงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอผูบังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีรับ-สงหนาท่ีแลวเสร็จ ฯลฯ 
 
 
- ขอ ๖๓ การสํารวจ คือการตรวจจํานวน ณ คลังกระสุนเพ่ือปองกันและแกไข
ความคลาดเคล่ือนทางบัญชี, ท่ีเก็บ, การทุจริตกระสุนเกินตองการและผลการ
รับ-สงหนาท่ี 
- ขอ ๖๔.๓ การสํารวจพิเศษ ไดแกการสํารวจเปนคร้ังคราวตามความจําเปน 
การสํารวจกระสุนชนิดใด จํานวนเทาใดยอมแลวแตกรณี เชน ขอ ๖๔.๓.๗ เม่ือ
มีการรับ-สงหนาท่ี 
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๓. การควบคุมทางบัญชี 
    ๓.๑ การควบคุมทางบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจพิเศษถูกตอง
เรียบรอย      
 
 
 
 
 
 
๑. จัดทําบัญชีคุม
ครบถวนตามระเบียบฯ 
และหลักเกณฑฯ กําหนด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ 
บัญชีคุมกระสุน  
ทบ.๔๖๘-๕๑๔
ตามท่ีหนวย 
มีกระสุนใน
ครอบครอง 
 
 
 

- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๘ การสํารวจ ขอ ๖๓ 
และ ๖๔.๓ 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕๙, ๖๐.๒ และ ขอ 
๖๒.๕ ผนวก น. 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๗ ขอ ๕๙, ๖๐.๒  
และ ขอ ๖๒.๕ ผนวก น. 
 

- ขอ ๖๓ การสํารวจ คือการตรวจจํานวน ณ คลังกระสุนเพ่ือปองกันและแกไข
ความคลาดเคล่ือนทางบัญชี, ท่ีเก็บ, การทุจริตกระสุนเกินตองการและ 
ผลการรับ-สงหนาท่ี 
- ขอ ๖๔.๓ การสํารวจพิเศษ ไดแกการสํารวจเปนคร้ังคราวตามความจําเปน 
การสํารวจกระสุนชนิดใด จํานวนเทาใดยอมแลวแตกรณี เชน ขอ ๖๔.๓.๗ เม่ือ
มีการรับ-สงหนาท่ี 
 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ  
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดย 
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖  
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ  
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดย 
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖  
 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                        หนา   ๕   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๓.๒ การบันทึกบัญชีคุม
กระสุน (ทบ.๔๖๘-๕๑๔) 
ตามท่ีหนวยมีกระสุนอยูใน
ครอบครอง 
 
 
 
 
     
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. บัญชีคุมระหวาง
หนวยสนับสนุน 
๒. บัญชีคุมระหวางคลัง
เก็บรักษา 
๓. บัญชีคุมระหวาง
หนวยรอง 
๔. บันทึกหลักฐาน
ครบถวนเรียบรอย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ  
บัญชีคุมกระสุน  
ทบ.๔๖๘-๕๑๔
ตามท่ีหนวย 
มีกระสุนใน
ครอบครอง 
- ตรวจหลักฐาน
และการบันทึก
หลักฐาน เชน 
 ใบเบิก, ใบโอน, 
ใบสงคืน, ใบยืม, 
แบบอนุมัติ 

- ขอบังคับทหารท่ี ๕/
๒๒๑๘๐/๒๔๘๖  
ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ 
วาดวยการควบคุม 
ศาสตราภัณฑประจํากาย
และประจําหนวย มาตรา ๔ 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓๒/๒๕๒๔  
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เร่ืองใหกวดขัน 
มิใหลักลอบนํากระสุนและ
วัตถุระเบิดในครอบครองออก
จากหนวย  
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕๙, ๖๐ และ ผนวก ท. 
และ ขอ ๖๒.๕ ผนวก น. 
 
 
 
 
 
 
 

- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑทุกชนิดท่ีทางราชการไดจายประจํากายหรือประจํา
หนวยก็ดี จักตองจัดการใหมีบัญชีคุมไวเปนหลักฐาน ท้ังหนวยท่ีไดจายและ
รับโดยถูกตองครบถวน ตามความจริงเสมอ ถามีการชํารุดสูญหายหรือใช
ส้ินเปลืองไปดวยประการใดก็ตาม ผูทําชํารุดสูญหายหรือผูใชจักตองรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔ ชม.เปนหนาท่ี 
ของผูบังคับบัญชาท่ีไดรับรายงานดําเนินการสอบสวน หรือเสนอรายงาน 
ไปยังผูบังคับบัญชาช้ันเหนือเพ่ือจัดการตอไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
ตามกรณี 
- ใหทุกหนวยต้ังแตระดับกองรอยหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีมีกระสุนและ 
วัตถุระเบิดอยูในครอบครอง กําหนดมาตรการควบคุมข้ึนใชเปนการภายใน 
หรือกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมระเบียบของหนวยท่ีมีอยูแลว ตามความ
เหมาะสม เพ่ือใหเปนท่ีม่ันใจในการปองกัน การลักลอบนําออกจากหนวย  
- ใหหนวยระดับตํ่ากวากองรอยถือปฏิบัติตามาตรการท่ีหนวยบังคับบัญชา
โดยตรงกําหนด 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี  
- ขอ ๖๐ ประเภทการควบคุม 
          ๖๐.๑ การควบคุมทางการสงกําลัง 

    ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ  
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดย 
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.๔๖๘–๕๑๔) 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                        หนา   ๖   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จําหนาย และ
หลักฐานการ 
หมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๗ ขอ ๕๙, ๖๐  
ผนวก ท.และ ขอ ๖๒.๕ 
ผนวก น. 
 
 
 
 
 
- วิทยุ สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๑๓๕๘ ลง ๒๘ ก.พ.๔๖      
ขอ ๑, ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐ ประเภทการควบคุม 
          ๖๐.๑ การควบคุมทางการสงกําลัง 

    ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ  
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสม 
โดยใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.๔๖๘–๕๑๔) 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ขอ ๑ เน่ืองจากหนวยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองจะตองดําเนินการ 
จัดทําหลักฐานการควบคุมทางบัญชีใหถูกตอง ซ่ึงตองบันทึกรายละเอียด 
รายการ เลขงาน จํานวน คลังท่ีเก็บ การรับ การจาย และหลักฐานการไดมา 
หลักฐานการจาย ลงในบัตรบัญชีคุม แตปจจุบันบางหนวยประสพปญหามี สป.
๕ คงคลัง แตหลักฐานการไดมา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) ชํารุดสูญหาย ลบเลือน 
หรือมี สป.๕ คงคลัง ไมตรงกับบัญชีคุม และไมไดบันทึกรายละเอียดการใชหรือ
การไดมาไว ทําใหไมสามารถดําเนินการควบคุมทางบัญชีและตรวจสอบได 
หนวยตาง  ๆจึงไดดําเนินการต้ังกรรมการสํารวจ สป.คงคลัง โดยใชใบสํารวจ 
(ทบ.๔๐๐-๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ 
ส่ิงอุปกรณ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) วามีจํานวน ขาด เกิน หรือไม พรอมท้ังต้ัง
กรรมการสอบสวนหาสาเหตุการคลาดเคล่ือนสรุปเสนอ สพ.ทบ.ขอแกไข 
(ปรับ) บัญชีคุม 
- ขอ ๓  สพ.ทบ.จึงขอแจงใหหนวยดําเนินการ ดังน้ี 
      ๓.๑ เม่ือหนวยดําเนินการสํารวจ สป.๕ คงคลังแลว พบวามีความ 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                        หนา   ๗   ใน   ๗๖   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๓.๓ การควบคุมเครดิต
กระสุนฝก-ศึกษา 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. บันทึกหลักฐาน 
เรียบรอย  
๒. บันทึกเครดิตกระสุน
ฝกครบทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจหลักฐาน
การแบงมอบ
เครดิต สป.๕ 
ฝก-ศึกษา 
- ตรวจบัญชีคุม
เครดิตกระสุน  
ทบ.๔๖๘–๕๑๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ขอ ๘.๔.๖, ๘.๔.๗, ๑๕.๑.๒, 
๖๒.๔.๕, ๖๒.๕ และ  
ผนวก ธ. 
 
 
 
 
 
 

คลาดเคล่ือนจากบัญชีคุม ในการแกไขบัญชีคุม หนวยจะตองดําเนินการตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖๙ 
      ๓.๒ สําหรับในกรณีท่ีหนวยไดทําการสํารวจแลว แตพบวามีจํานวนครบ
ตามบัญชีคุม แตเลขงานคลาดเคล่ือน หรือไมทราบหลักฐานการไดมาและ
หนวยไดดําเนินการตามขอ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แลว หากเห็นวา สป.๕ คงคลัง ไม
ปรากฏวาขาด เกิน ชํารุด เสียหาย หรือมีพฤติการณสอใหเห็นวามิไดเปนไป
ตามสภาพการเก็บรักษาแลว ใหผูมีอํานาจส่ังสํารวจอนุมัติใหแกไขบัญชีคุมได 
และแจงให กรมสรรพาวุธทหารบก ทราบ  
- ขอ ๘.๔.๖ ใหหนวยสูงสุดท่ีข้ึนตรงกองทัพบกแบงมอบเครดิตกระสุนฝก  
ใหแกหนวยรองและหนวยรองแบงมอบใหแกหนวยรองยอย ตามลําดับ  
จนถึงระดับกองพันหรือเทียบเทา หรือกองรอยอิสระ ท้ังน้ีใหเสร็จส้ินภายใน  
๑ สิงหาคม และในการพิจารณาแบงมอบเครดิตกระสุนฝกใหพิจารณา 
รวมกับหนวยรับมอบหรือหนวยใชน้ัน  ๆเปนรายหนวยไป 
- ขอ ๘.๔.๗ เม่ือหนวยรับเครดิตกระสุนฝกไดแบงมอบใหหนวยรองแลว 
ใหสําเนาผลการแบงมอบใหหนวยเหนือ หนวยรองและหนวยสนับสนุน 
ทราบทันที 
- ขอ ๑๕.๑.๒ กระสุนฝก ผูบังคับหนวยท่ีควบคุมเครดิตกระสุนฝก 
ของหนวยโอนและหนวยรับโอนน้ัน  ๆเปนผูมีอํานาจอนุมัติ สําหรับ 
หนวยข้ึนตรงกองทัพบก ใหเจากรมยุทธศึกษาทหารบก  
เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
- ขอ ๖๒.๔.๕ จัดทําบัญชีคุมกระสุนฝกซ่ึงใชอยูในปจจุบัน รวมท้ัง 
รายการแบงมอบเครดิตกระสุนฝก แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิต 
กระสุนฝก ตาม ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕) 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
- ผนวก ธ คําอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                        หนา   ๘   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๓.๔ การควบคุมและการ
บันทึกบัญชีคุมของหมุนเวียน 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. บันทึกหลักฐาน
เรียบรอย 
๒. บันทึกครบถวน 
ทุกรายการ              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจบัญชีคุม
ของหมุนเวียน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ตรวจหลักฐาน 
การสงคืน,  
ใบสงคืน 
ทบ.๔๐๐-๐๑๓, 
ทบ.๔๐๐-๐๑๔ 

- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๘.๔.๖, ๘.๔.๗, 
๑๕.๑.๒, ๖๒.๔.๕, ๖๒.๕ 
และ ผนวก ธ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ขอ ๒๒, ๒๒.๒, ๒๒.๓, ๕๙, 
๖๐.๒ และ ขอ ๖๒.๕  
ผนวก น. 
 

- ขอ ๘.๔.๖ ใหหนวยสูงสุดท่ีข้ึนตรงกองทัพบกแบงมอบเครดิตกระสุนฝก  
ใหแกหนวยรองและหนวยรองแบงมอบใหแกหนวยรองยอย ตามลําดับ 
จนถึงระดับกองพันหรือเทียบเทา หรือกองรอยอิสระ ท้ังน้ีใหเสร็จส้ินภายใน  
๑ สิงหาคม และในการพิจารณาแบงมอบเครดิตกระสุนฝกใหพิจารณา 
รวมกับหนวยรับมอบหรือหนวยใชน้ัน  ๆเปนรายหนวยไป 
- ขอ ๘.๔.๗ เม่ือหนวยรับเครดิตกระสุนฝกไดแบงมอบใหหนวยรองแลว 
ใหสําเนาผลการแบงมอบใหหนวยเหนือ หนวยรองและหนวยสนับสนุน 
ทราบทันที 
- ขอ ๑๕.๑.๒ กระสุนฝก ผูบังคับหนวยท่ีควบคุมเครดิตกระสุนฝกของหนวย
โอนและหนวยรับโอนน้ัน  ๆเปนผูมีอํานาจอนุมัติ สําหรับหนวย 
ข้ึนตรงกองทัพบก ใหเจากรมยุทธศึกษาทหารบก เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
- ขอ ๖๒.๔.๕ จัดทําบัญชีคุมกระสุนฝกซ่ึงใชอยูในปจจุบัน รวมท้ังรายการ
แบงมอบเครดิตกระสุนฝก แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก    
ตาม ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕) 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
- ผนวก ธ คําอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
- ขอ ๒๒ การนํากระสุนดานในและของหมุนเวียนสงคืน 
- ขอ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐานและรับคืน
ตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกกําหนด 
- ขอ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน ตามผนวก ณ   
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖)  
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี  
- ขอ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับจัดต้ังหนวย
บัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยใหอยูในความ  
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   ๓.๕ การหมุนเวียน 
กระสุนมูลฐาน และ 
การหมุนเวียน 
กระสุนเผชิญเหตุกับ 
กระสุนฝก-ศึกษา 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. บันทึกการหมุนเวียน
ถูกตอง          
๒. ผูมีอํานาจอนุมัติให
หมุนเวียนถูกตอง 
๓. แจงผลการหมุนเวียน
ใหหนวยสนับสนุนทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ 
ผลการตรวจ
สภาพกระสุน
และวัตถุระเบิด 
คร้ังลาสุด 
- ตรวจหลักฐาน 
การหมุนเวียน
กระสุนมูลฐาน
และกระสุน
เผชิญเหตุ  
- ตรวจรายงาน 

 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๓ ขอ ๒๒, ๒๒.๒,  
๒๒.๓, ๕๙,๖๐.๒ และ  
ขอ ๖๒.๕ ผนวก น. 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๗ ขอ ๖๑.๔.๓ 
ตอนท่ี ๑๐ ขอ ๗๔, ๗๕, ๗๖, 
๗๖.๑, ๗๖.๓ และ ๗๖.๔ 
 

รับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ  
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ขอ ๒๒ การนํากระสุนดานในและของหมุนเวียนสงคืน 
- ขอ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐานและรับคืน
ตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกกําหนด 
- ขอ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน ตามผนวก ณ   
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖)  
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี    
- ขอ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับจัดต้ังหนวย
บัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยใหอยูใน 
ความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ  
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ขอ ๖๑.๔.๓ ใหนํากระสุนเผเชิญเหตุ ซ่ึงมีอายุการผลิต หรืออายุการเก็บ
รักษานาน หรือเม่ือไดรับอนุมัติผลการตรวจสภาพจากผูมีอํานาจส่ังให
ดําเนินการหมุนเวียน ออกหมุนเวียนไปทําการฝกและเก็บกระสุนฝกใหม ซ่ึงมี
ขนาดและชนิดเดียวกันท่ีมีคุณภาพดีกวา ไวทดแทนในจํานวนเทากัน ปฏิบัติ
ตามขอ ๗๖  
- ขอ ๗๔ การพิจารณาหมุนเวียนกระสุน 
- ขอ ๗๕ การเปรียบเทียบอายุกระสุนกับจํานวนนัด 
- ขอ ๗๖ การหมุนเวียนกระสุนเผชิญเหตุ 
- ขอ ๗๖.๑ หนวยใชท่ีมีกระสุนเผชิญเหตุอยูในครอบครอง เม่ือมีความตองการ
หมุนเวียนกระสุนเผชิญเหตุไปเปนกระสุนฝก และนํากระสุนฝกมาเปนกระสุน
เผชิญเหตุ หรือเม่ือไดรับอนุมัติผลการตรวจสภาพจากผูมีอํานาจส่ังให 
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   ๓.๖ การฝากและการถอน 
สป.๕     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ผูมีอํานาจอนุมัติฝาก
และถอน สป.๕ 

ผลการหมุนเวียน 
ใหหนวย
สนับสนุนทราบ 
ตาม ผนวก ภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ 
หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 

ดําเนินการหมุนเวียน ใหหนวยน้ัน  ๆเสนอความตองการไปยังหนวยสนับสนุน
ไดทันทีเม่ือไดรับมอบเครดิตกระสุนฝก โดยแจงรายละเอียดของกระสุนเผชิญ
เหตุท่ีจะขอหมุนเวียน แบบและวิธีเขียนตามผนวก ฟ 
- ขอ ๗๖.๓ เม่ือหนวยสนับสนุนยืนยันวากระสุนฝกท่ีไดรับมาน้ัน ใหมกวาและ
ดีกวา ควรหมุนเวียนเปนกระสุนเผชิญเหตุได ใหหนวยใชทําการเบิกกระสุนฝก 
โดยเม่ือไดรับกระสุนฝกเรียบรอยแลว ใหหนวยใชดําเนินการ หมุนเวียนกระสุน
โดยใหอยูในอํานาจอนุมัติ ของผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระข้ึนไป แลวดําเนินการดังน้ี 
                ๗๖.๓.๑ ลงบัญชีคุมกระสุนฝกตามท่ีไดรับมา 
                ๗๖.๓.๒ โอนกระสุนเผชิญเหตุจากบัญชีคุมกระสุนเผชิญเหตุ 
มาลงบัญชีคุมกระสุนฝก   
                ๗๖.๓.๓ โอนกระสุนฝกจากบัญชีคุมกระสุนฝกมาลงบัญชีคุม
กระสุนเผชิญเหตุ 
                ๗๖.๓.๔ แจงผลการหมุนเวียนกระสุนใหหนวยสนับสนุนทราบ 
แบบและวิธีเขียน ตามผนวก ภ 
- ขอ ๗๖.๔ ในกรณีท่ีกระสุนฝกตามเครดิตกระสุนฝกของหนวยมีจํานวนนอย 
แตมีกระสุนเผชิญเหตุมาก ไมเพียงพอท่ีจะหมุนเวียนท้ังหมดได หากหนวย 
มีความตองการนํากระสุนเผชิญเหตุหมุนเวียนท้ังจํานวนตามท่ีครอบครอง ให
ดําเนินการตามท่ีกลาวมาแลว และเม่ือหนวยสนับสนุนไดรับกระสุนฝกสวนรวม
ท่ีสามารถจายใหเปนกระสุนเผชิญเหตุได หนวยสนับสนุนอาจส่ังใหหนวยท่ีขอ
หมุนเวียนกระสุนเผชิญเหตุน้ันสงคืนกระสุนเผชิญเหตุแลวเบิกเปล่ียนใหมได 
สวนกระสุนเผชิญเหตุท่ีหนวยขอหมุนเวียนสงคืน ใหหนวยสนับสนุนพิจารณา
จายใหหนวยอ่ืนนําไปใชในการฝกตอไป และใหหนวยสนับสนุนแจงผลการ 
หมุนเวียนใหหนวยเหนือทราบเพ่ือดําเนินการตอไป                  
- ขอ ๑๖ การฝากและการถอน เน่ืองจากกระสุนและวัตถุระเบิดมีจํานวนมาก
แตท่ีเก็บรักษามีนอยโดยเฉพาะกระสุนท่ีอาจเปนอันตรายงายจําเปน 
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๒. หลักฐานการฝากถอน 
สป.๕ ถูกตอง   
  

การอนุมัติให
ฝากและถอน 
- ตรวจหลักฐาน 
ใบนําฝากกระสุน 
ทบ.๔๖๘–๗๗๒ 
 

ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ขอ ๑๖, ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓, 
๑๖.๔ และ ๑๖.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๓ ขอ ๑๖, ๑๖.๑, 
๑๖.๒, ๑๖.๓, ๑๖.๔ และ 

ตองใชท่ีเก็บรักษาเปนพิเศษ ฉะน้ันใหคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญชาการชวยรบ หรือคลังแสง รับฝากกระสุนจากหนวยในการ
สนับสนุนไดตามความจําเปน 
           ๑๖.๑ การฝาก หนวยท่ีจะฝากกระสุนตองทํารายงานเสนอ 
ผูมีอํานาจส่ังฝาก เม่ือไดรับอนุมัติแลว จึงดําเนินการฝากกระสุน  
และใหถือใบนําฝากน้ันเปนหลักฐานคูกันระหวางหนวยฝากและหนวยรับฝาก  
แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-๗๗๒) 

๑๖.๒ การถอน ผูถอนจะตองรายงานขออนุมัติผูมีอํานาจส่ังฝากเดิม
เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงนําหลักฐานไปขอถอนกระสุนซ่ึงฝากไวโดยมีเจาหนาท่ี
ท้ังสองฝายลงนามรับรองไวเปนหลักฐาน 

๑๖.๓ ผูมีอํานาจส่ังฝากและถอน คลังกระสุนสวนภูมิภาค  
คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังแสง ใหผูบังคับบัญชาสวนราชการ
น้ันๆ เปนผูมีอํานาจส่ังฝากและถอน สําหรับการถอนจากคลังแสงใหหัวหนา
แผนกคลังแสงเปนผูมีอํานาจส่ังถอน 
           ๑๖.๔ ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ของหนวยใช ใหผูบังคับบัญชา 
ช้ันผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทาข้ึนไป ซ่ึงมีคลังเก็บรักษา มีอํานาจอนุมัติ 
ใหฝากและถอนระหวางหนวยข้ึนตรงของตนเองหรือหนวยขางเคียงได 
           ๑๖.๕ หากกระสุนท่ีรับฝากเกิดชํารุด สูญหาย หรือใชไปไมวากรณี 
ใด  ๆใหหนวยรับฝากดําเนินกรรมวิธีเก่ียวกับการน้ัน  ๆโดยตลอด แลวแจง 
ใหหนวยฝากทราบทันที  
- ขอ ๑๖ การฝากและการถอน เน่ืองจากกระสุนและวัตถุระเบิดมีจํานวน
มากแตท่ีเก็บรักษามีนอยโดยเฉพาะกระสุนท่ีอาจเปนอันตรายงายจําเปนตอง
ใชท่ีเก็บรักษาเปนพิเศษ ฉะน้ันใหคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญชาการชวยรบ หรือคลังแสง รับฝากกระสุนจากหนวยในการ
สนับสนุนไดตามความจําเปน 
           ๑๖.๑ การฝาก หนวยท่ีจะฝากกระสุนตองทํารายงานเสนอผูมี 
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๓.๗ การสํารวจกระสุน 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ต้ังชุดสํารวจถูกตอง 
๒. บันทึกการสํารวจ
ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจการต้ัง
กรรมการสํารวจ 
- ตรวจการ
บันทึกใบสํารวจ  
ทบ.๔๐๐-๐๑๑ 
ในชองตามบัญชี
และชองนับได
ตรงกับบัญชีคุม
และ สป.๕  
ในคลัง 

๑๖.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ขอ ๒๙.๔, ๕๙, ๖๐.๒, ๖๓, 
๖๔.๑, ๖๖.๑, ๖๖.๒, ๖๗, 
๖๗.๑, ๖๗.๒, ๖๗.๓, ๖๗.๔ 
และ ขอ ๖๗.๕  
 

อํานาจส่ังฝาก เม่ือไดรับอนุมัติแลว จึงดําเนินการฝากกระสุน และใหถือใบนํา
ฝากน้ันเปนหลักฐานคูกันระหวางหนวยฝากและหนวยรับฝาก แบบและวิธี
เขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-๗๗๒) 

๑๖.๒ การถอน ผูถอนจะตองรายงานขออนุมัติผูมีอํานาจส่ังฝากเดิม
เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงนําหลักฐานไปขอถอนกระสุนซ่ึงฝากไวโดยมีเจาหนาท่ี
ท้ังสองฝายลงนามรับรองไวเปนหลักฐาน 

 ๑๖.๓ ผูมีอํานาจส่ังฝากและถอน คลังกระสุนสวนภูมิภาค  
คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังแสง ใหผูบังคับบัญชาสวนราชการ
น้ันๆ เปนผูมีอํานาจส่ังฝากและถอน สําหรับการถอนจากคลังแสงใหหัวหนา
แผนกคลังแสงเปนผูมีอํานาจส่ังถอน 
             ๑๖.๔ ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ของหนวยใช ใหผูบังคับบัญชา 
ช้ันผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทาข้ึนไป ซ่ึงมีคลังเก็บรักษา มีอํานาจอนุมัติ 
ใหฝากและถอนระหวางหนวยข้ึนตรงของตนเองหรือหนวยขางเคียงได               
            ๑๖.๕ หากกระสุนท่ีรับฝากเกิดชํารุด สูญหาย หรือใชไปไมวากรณี 
ใดๆ ใหหนวยรับฝากดําเนินกรรมวิธีเก่ียวกับการน้ันๆ โดยตลอด แลวแจงให
หนวยฝากทราบทันที  
- ขอ ๒๙.๔ ระดับหนวยใช ใหหนวยใชจัดต้ังท่ีเก็บรักษา สําหรับกระสุน 
มูลฐานและกระสุนฝกท่ีไดรับมอบระหวางรอดําเนินการฝก 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ  
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดย 
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ  
- ขอ ๖๓ การสํารวจ คือ การตรวจจํานวน ณ คลังกระสุนเพ่ือปองกันและ
แกไขความคลาดเคล่ือนทางบัญชี ท่ีเก็บ การทุจริต กระสุนเกินตองการ และ
ผลการรับ-สงหนาท่ี 
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 - ตรวจรายงาน 
ผลการ 
เปรียบเทียบ 
ทบ.๔๐๐–๐๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขอ ๖๔.๑ การสํารวจเบ็ดเสร็จ ไดแกการสํารวจกระสุน 
ในครอบครองท้ังหมดโดยปดการเบิกจายท้ังส้ิน การสํารวจประเภทน้ี 
ใชเฉพาะคลังกระสุนท่ีมีอุปกรณในการสํารวจสมบูรณ 
- ขอ ๖๖.๑ ใบสํารวจส่ิงอุปกรณ (ใชในการนับจํานวนกระสุน) แบบและ 
วิธีเขียนตาม ผนวก บ. (ทบ.๔๐๐–๐๑๑) 
- ขอ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ 
 (ใชเพ่ืออนุมัติแกไขยอดคงคลังตามท่ีเปนจริง) แบบและวิธีเขียน  
ตามผนวก ป. (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
- ขอ ๖๗ กรรมวิธีในการสํารวจ ใหผูมีอํานาจส่ังสํารวจส่ังต้ังชุดสํารวจข้ึน 
โดยประกอบดวยหัวหนาชุดสํารวจ และชุดสํารวจอยางนอย ๒ หนวย  
ในหนวยสํารวจหนวยหน่ึง  ๆใหมีจํานวนเจาหนาท่ีตามความเหมาะสม 
และปฏิบัติดังน้ี 
          ๖๗.๑ กอนดําเนินการ ใหตรวจผังการเก็บกระสุนกับกองกระสุน 
ในคลังวาตรงตามผังการเก็บหรือไม 
          ๖๗.๒ สํารวจรหัสกระสุนและเลขงานกระสุนตามปายประจํากอง 
หากไมตรงกัน ใหแยกออกเปนกองตางหาก 
          ๖๗.๓ เม่ือหนวยสํารวจแตละหนวยไดดําเนินการทางเอกสาร
เก่ียวกับใบสํารวจเสร็จส้ินแลว ใหเร่ิมทําการสํารวจกระสุนทุกรายการ และ 
ทุกชนิด โดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามท่ีกําหนดในทิศทางสวนกัน หรือจะ
ในทิศทางใด  ๆก็ตาม หามสํารวจพรอมกันในรายการเดียวกัน 
          ๖๗.๔ เม่ือตรวจนับไดเทาใด ใหบันทึกไวในใบสํารวจในชองจํานวนท่ี
นับไดและใหผูตรวจนับลงนามในใบสํารวจเปนหลักฐาน 
           ๖๗.๕ เม่ือสํารวจเสร็จส้ินทุกรายการและทุกชนิดแลว  
ใหนําใบสํารวจสงใหหัวหนาชุดสํารวจนํามาเปรียบเทียบกัน ถาผลการสํารวจ 
ไมตรงกัน ใหหัวหนาชุดสํารวจดําเนินการสํารวจใหมและใหถือผลการสํารวจ
ใหมเปนผลแทจริงของการสํารวจ โดยลงหลักฐานไวในใบสํารวจใหม 
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- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๔ ขอ ๒๙.๔,  
ตอนท่ี ๗ ขอ ๕๙, ๖๐.๒, 
ตอนท่ี ๘ ขอ ๖๓, ๖๔.๑, 
๖๖.๑, ๖๖.๒, ๖๗, ๖๗.๑, 
๖๗.๒, ๖๗.๓, ๖๗.๔, ๖๗.๕, 
๖๗.๖  
 

- ขอ ๒๙.๔ ระดับหนวยใช ใหหนวยใชจัดต้ังท่ีเก็บรักษา สําหรับกระสุน 
เผชิญเหตุ กระสุนมูลฐานและกระสุนฝกท่ีไดรับมอบระหวางรอดําเนินการฝก 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครองเปนผูรับผิดชอบ  
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี          
- ขอ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ  
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสม 
โดยใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ  
- ขอ ๖๓ การสํารวจ คือ การตรวจจํานวน ณ คลังกระสุนเพ่ือปองกันและ
แกไขความคลาดเคล่ือนทางบัญชี ท่ีเก็บ การทุจริต กระสุนเกินตองการ และ
ผลการรับ-สงหนาท่ี 
- ขอ ๖๔.๑ การสํารวจเบ็ดเสร็จ ไดแกการสํารวจกระสุนในครอบครอง
ท้ังหมดโดยปดการเบิกจายท้ังส้ิน การสํารวจประเภทน้ีใชเฉพาะคลังกระสุน 
ท่ีมีอุปกรณในการสํารวจสมบูรณ 
- ขอ ๖๖.๑ ใบสํารวจส่ิงอุปกรณ (ใชในการนับจํานวนกระสุน) แบบและวิธี
เขียนตาม ผนวก บ. (ทบ.๔๐๐–๐๑๑) 
- ขอ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ 
 (ใชเพ่ืออนุมัติแกไขยอดคงคลังตามท่ีเปนจริง) แบบและวิธีเขียน  
ตามผนวก ป. (ทบ.๔๐๐-๐๑๒)  
- ขอ ๖๗ กรรมวิธีในการสํารวจ ใหผูมีอํานาจส่ังสํารวจส่ังต้ังชุดสํารวจข้ึนโดย 
ประกอบดวยหัวหนาชุดสํารวจเปนนายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย และชุด
สํารวจอยางนอย ๒ หนวยสํารวจ ในหนวยสํารวจหนวยหน่ึง  ๆใหมีจํานวน
เจาหนาท่ีตามความเหมาะสมและปฏิบัติดังน้ี 
          ๖๗.๑ กอนดําเนินการ ใหตรวจผังการเก็บกระสุนกับกองกระสุน 
ในคลังวาตรงตามผังการเก็บหรือไม  
          ๖๗.๒ สํารวจรหัสกระสุนและเลขงานกระสุนตามปายประจํากอง 
หากไมตรงกัน ใหแยกออกเปนกองตางหาก 
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- วิทยุ สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๑๓๕๘ ลง ๒๘ ก.พ.๔๖      
ขอ ๑, ๓  
 

          ๖๗.๓ เม่ือหนวยสํารวจแตละหนวยไดดําเนินการทางเอกสาร
เก่ียวกับใบสํารวจเสร็จส้ินแลว ใหเร่ิมทําการสํารวจกระสุนทุกรายการ และ 
ทุกชนิดโดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามท่ีกําหนดในทิศทางสวนกัน หรือ 
จะในทิศทางใด  ๆก็ตาม หามสํารวจพรอมกันในรายการเดียวกัน 
          ๖๗.๔ เม่ือตรวจนับไดเทาใด ใหบันทึกไวในใบสํารวจในชองจํานวนท่ี
นับไดและใหผูตรวจนับลงนามในใบสํารวจเปนหลักฐาน 
          ๖๗.๕ เม่ือสํารวจเสร็จส้ินทุกรายการและทุกชนิดแลวใหนําใบสํารวจ
สงใหหัวหนาชุดสํารวจนํามาเปรียบเทียบกัน ถาผลการสํารวจไมตรงกัน  
ใหหัวหนาชุดสํารวจดําเนินการสํารวจใหมและใหถือผลการสํารวจใหมเปน 
ผลแทจริงของการสํารวจ โดยลงหลักฐานไวในใบสํารวจใหม 
          ๖๗.๖ กรณีชุดสํารวจทําการเปดหีบหอบรรจุเพ่ือดําเนินการสํารวจ 
ใหหัวหนาชุดสํารวจทําการตีตราหีบหอบรรจุ และลงลายมือช่ือรวมกับ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําคลังกระสุนท่ีทําการสํารวจน้ัน  ๆกํากับไว พรอม  
ท้ังใหลงวันท่ีท่ีไดดําเนินการตีตรา โดยใหดําเนินการทันทีเม่ือเสร็จส้ิน 
การสํารวจในคร้ังน้ัน โดยใชวัสดุสําหรับตีตราหรือวัสดุอ่ืน  ๆท่ีสามารถ 
จัดหาไดในการดําเนินการ   
- ขอ ๑ เน่ืองจากหนวยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองจะตองดําเนินการ 
จัดทําหลักฐานการควบคุมทางบัญชีใหถูกตอง ซ่ึงตองบันทึกรายละเอียด 
รายการ เลขงาน จํานวน คลังท่ีเก็บ การรับ การจาย และหลักฐานการไดมา 
หลักฐานการจาย ลงในบัตรบัญชีคุม แตปจจุบันบางหนวยประสพปญหา มี 
สป.๕ คงคลัง แตหลักฐานการไดมา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) ชํารุดสูญหาย ลบ
เลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไมตรงกับบัญชีคุม และไมไดบันทึกรายละเอียด
การใชหรือการไดมาไว ทําใหไมสามารถดําเนินการควบคุมทางบัญชีและ
ตรวจสอบได หนวยตางๆ จึงไดดําเนินการต้ังกรรมการสํารวจ สป.คงคลัง 
โดยใชใบสํารวจ (ทบ.๔๐๐-๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบเทียบ 
การตรวจสอบส่ิงอุปกรณ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) วามีจํานวน ขาด เกิน หรือไม  
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๔.การเบิก และ การสงคืน 
   ๔.๑ การสงลายมือช่ือ 
ผูมีสิทธิเบิกและรับ สป.๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. สงลายมือช่ือผูมีสิทธิ
เบิกและรับ สป.๕ 
ถูกตอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจหลักฐาน
การสงลายมือ
ช่ือผูมีสิทธิเบิก 
และผูรับ 
ส่ิงอุปกรณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๔.๔ 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๑๐.๑.๕ และ ๓๖.๓.๖ 
 

พรอมท้ังต้ังกรรมการสอบสวนหาสาเหตุการคลาดเคล่ือนสรุปเสนอ สพ.ทบ.  
ขอแกไข (ปรับ) บัญชีคุม  
- ขอ ๓  สพ.ทบ.จึงขอแจงใหหนวยดําเนินการ ดังน้ี 
      ๓.๑ เม่ือหนวยดําเนินการสํารวจ สป.๕ คงคลังแลว พบวา 
มีความคลาดเคล่ือนจากบัญชีคุม ในการแกไขบัญชีคุม หนวยจะตอง 
ดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ ๖๙   
      ๓.๒ สําหรับในกรณีท่ีหนวยไดทําการสํารวจแลว แตพบวามีจํานวนครบ
ตามบัญชีคุมแตเลขงานคลาดเคล่ือน หรือไมทราบหลักฐานการไดมาและหนวย
ไดดําเนินการตามขอ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แลว หากเห็นวา สป.๕ คงคลัง ไมปรากฏวา 
ขาด เกิน ชํารุด เสียหาย หรือมีพฤติการณสอใหเห็นวามิไดเปนไปตามสภาพ 
การเก็บรักษาแลว ใหผูมีอํานาจส่ังสํารวจอนุมัติใหแกไขบัญชีคุมได และแจงให  
กรมสรรพาวุธทหารบก ทราบ   
- ขอ ๖.๔.๔ การเปดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคร้ังตองไดรับอนุมัติจาก 
ผูบังคับหนวยหรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดน้ัน 
โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษรลงในสมุดท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหตรวจสอบได 
 
 
- ขอ ๑๐.๑.๕ ผูมีสิทธิเบิก ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา 
หรือกองรอยอิสระข้ึนไปเปนผูมีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจาหนาท่ีอ่ืนๆ จะ
เปนผูมีสิทธิเบิกไดเฉพาะเม่ืออยูในตําแหนงรักษาราชการหรือทําการแทน
เทาน้ันหนวยเบิกจะตองเสนอรายช่ือพรอมลายมือของผูมีสิทธิเบิกกระสุน
และผูรับมอบฉันทะ ใหคลังกระสุนท่ีสนับสนุนทราบลวงหนา โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับส่ิงอุปกรณท่ีมี
ผลบังคับใชในปจจุบัน 
- ขอ ๓๖.๓.๖ กอนการเบิกคร้ังแรก หนวยเบิกจะตองเสนอลายมือช่ือผูมีสิทธิ 
เบิกกระสุนและผูรับมอบฉันทะไปยังหนวยจาย โดยปฏิบัติตามระเบียบ  
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- หลักเกณฑการสงกําลังส่ิง
อุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๓ ขอ ๑๐.๑.๕, 
๓๖.๓.๕ 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการสงลายมือช่ือผูมี
สิทธิเบิกและผูรับส่ิงอุปกรณ  
พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ 
ขอ ๓, ๔ และ ขอ ๕ 
 

กองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและผูรับส่ิงอุปกรณท่ีมีผล
บังคับใชอยูในปจจุบัน 
- ขอ ๑๐.๑.๕ ผูมีสิทธิเบิก ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา 
หรือกองรอยอิสระข้ึนไปเปนผูมีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจาหนาท่ีอ่ืนๆ จะ
เปนผูมีสิทธิเบิกไดเฉพาะเม่ืออยูในตําแหนงรักษาราชการหรือทําการแทน
เทาน้ันหนวยเบิกจะตองเสนอรายช่ือพรอมลายมือของผูมีสิทธิเบิกกระสุน
และผูรับมอบฉันทะ ใหคลังกระสุนท่ีสนับสนุนทราบลวงหนา โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับส่ิงอุปกรณท่ีมี
ผลบังคับใชในปจจุบัน 
- ขอ ๓๖.๓.๕ กอนการเบิกคร้ังแรก หนวยเบิกจะตองเสนอลายมือช่ือผูมีสิทธิ
เบิกกระสุนและผูรับมอบฉันทะไปยังหนวยจายโดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและผูรับส่ิงอุปกรณท่ีมีผล
บังคับใชอยูในปจจุบัน 
- ขอ ๓ ใหผูบังคับบัญชา ต้ังแตช้ันผูบัญชาการกองพลข้ึนไปของหนวยท่ีมี
สิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ สงลายมือช่ือของตน และของบุคคลอ่ืนซ่ึงตองการใหเบิก
ส่ิงอุปกรณ ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงท่ีสนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด  
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพ่ือยึดถือเปนหลักในการตรวจสอบลายมือช่ือ 
 ถาผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณมีตําแหนงตํ่ากวาผูบังคับบัญชาช้ัน ผบ.พล. 
ใหผูบังคับบัญชาของผูน้ัน เปนผูสงลายมือช่ือ 
- ขอ ๔ เม่ือตองการเปล่ียนตัวบุคคลซ่ึงไดสงลายมือช่ือไปแลว ตามขอ ๓  
จะท้ังหมดหรือไมก็ตาม ก็ใหสงลายมือช่ือใหมท้ังชุดไปแทน ท้ังน้ีเพ่ือสะดวก 
แกการเก็บรักษาและการแจกจายของเจาหนาท่ี 
- ขอ ๕ เม่ือผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ ประสงคจะใหผูอ่ืนรับส่ิงอุปกรณแทนก็ให 
สงลายมือช่ือของผูรับส่ิงอุปกรณแทน ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงท่ีสนับสนุน  
แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปล่ียนตัวบุคคลใหปฏิบัติ 
ทํานองเดียวกับ ขอ ๔ 
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   ๔.๒ การเบิก สป.๕  
ท้ังปกติและในระบบ Logsmis 
 
  
 
 

๑. จัดทําใบเบิกถูกตอง
๒. ผูเบิกมีสิทธิเบิก 
ตามระเบียบฯ  
และหลักเกณฑฯ 
๓. เบิกตามอัตราอนุมัติ
หรือตามเครดิตฝก 
 
 
 

- ตรวจอัตรา
กระสุนมูลฐาน 
- ตรวจอัตรา
กระสุนมูลฐาน
(สัมภาระรบ) 
- ตรวจ 
อัตรากระสุน
เผชิญเหตุ 
- ตรวจเครดิต 
ฝกกระสุน 
ฝก-ศึกษา 
- ตรวจ 
คําส่ังการฝก 
- ตรวจการ
ยืนยันจํานวน 
สป.๕ คงคลังใน
ระบบ Logsmis 
คร้ังหลังสุดกอน
รับตรวจ  
 

- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๑๐.๑, ๑๐.๑.๑, ๑๐.๑.๒, 
๑๐.๑.๓,๑๐.๑.๔, ๑๐.๑.๕ 
 
 
  

- ขอ ๑๐.๑ หนวยใช ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบในการขอเบิกกระสุน
เพ่ือใหหนวยมีประสิทธิภาพ พรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจไดอยูเสมอ และใหถือวา
หนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทาหรือกองรอยอิสระข้ึนไป เปนหนวยในการ
เบิก 
- ขอ ๑๐.๑.๑ การเบิกข้ันตน หมายถึง การเบิกกระสุนท่ียังไมมีในครอบครอง
ของหนวยมากอน แตไดระบุไวแลวในอัตรากระสุนมูลฐาน อัตรากระสุน
ทดสอบ หรือตามคําส่ังอ่ืนๆ ซ่ึงไดอนุมัติแลว ใหหนวยเบิกกระสุนใหครบตาม
อัตราหรือคําส่ังดังกลาวทันที 
- ขอ ๑๐.๑.๒ การเบิกทดแทน หมายถึง การเบิกกระสุนเพ่ือทดแทนกระสุนซ่ึง
ไดกําหนดใหหนวยมีไวเดิม  ตามการเบิกข้ันตน แตเส่ือมสภาพ ชํารุด ถูกละท้ิง 
ทําลาย โจรกรรม หรือเสียหายโดยเหตุอ่ืน  ๆรวมท้ังการใชกระสุนมูลฐานไป 
ในการรบ หรือกรณีฉุกเฉินตามคําส่ัง และใหหนวยเบิกทดแทนทันทีท่ีจํานวน
กระสุนขาดไปจากอัตราท่ีกําหนด สําหรับกรรมวิธีในการเบิก คงปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเบิกข้ันตน 
- ขอ ๑๐.๑.๓ การเบิกพิเศษ หมายถึง การเบิกเรงดวน และการเบิกนอกอัตรา 
- ขอ ๑๐.๑.๔ การเบิกกระสุนฝก โดยปกติกองทัพบกจะกําหนดเครดิตกระสุน
ฝกใหหนวยรองซ่ึงจะตองแบงมอบทยอยกันลงไปจนถึงหนวยใช ฉะน้ันให
หนวยใชเบิกกระสุนฝกจากจํานวนเครดิตท่ีไดรับแบงมอบใหตามจํานวนท่ีจะใช
ฝกเฉพาะคร้ังคราวน้ันลวงหนา เพ่ือใหไดรับกระสุนกอนการฝกอยางนอย  
๗ วัน สวนกรรมวิธีในการเบิกเชนเดียวกับการเบิกข้ันตน 
- ขอ ๑๐.๑.๕ ผูมีสิทธิเบิก ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระข้ึนไปเปนผูมีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจาหนาท่ีอ่ืนๆ จะเปนผู
มีสิทธิเบิกไดเฉพาะเม่ืออยูในตําแหนงรักษาราชการ หรือทําการแทนเทาน้ัน 
หนวยเบิกจะตองเสนอรายช่ือพรอมลายมือช่ือของผูมีสิทธิเบิกกระสุนและผูรับ
มอบฉันทะ ใหคลังกระสุนท่ีสนับสนุนทราบลวงหนา โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับส่ิงอุปกรณท่ีมีผลบังคับใช 
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- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ขอ ๑๐.๑, ๑๐.๑.๑, ๑๐.๑.๒, 
๑๐.๑.๓,๑๐.๑.๔, ๑๐.๑.๕ 
  

ในปจจุบัน 
- ขอ ๑๐.๑ หนวยใช ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบในการขอเบิกกระสุน
เพ่ือใหหนวยมีประสิทธิภาพ พรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจไดอยูเสมอ และใหถือวา
หนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทาหรือกองรอยอิสระข้ึนไป เปนหนวยในการ
เบิก 
- ขอ ๑๐.๑.๑ การเบิกข้ันตน หมายถึง การเบิกกระสุนท่ียังไมมีในครอบครอง
ของหนวยมากอน แตไดระบุไวแลวในอัตรากระสุนเผชิญเหตุ อัตรากระสุน 
มูลฐาน อัตรากระสุนทดสอบ หรือตามคําส่ังอ่ืน  ๆซ่ึงไดอนุมัติแลว ใหหนวยเบิก 
กระสุนใหครบตามอัตราหรือคําส่ังดังกลาวภายใน ๗ วัน จากท่ีไดรับคําส่ังหรือ 
เอกสารท่ีกองทัพบกไดอนุมัติใหหนวยมีครอบครอง 
- ขอ ๑๐.๑.๒ การเบิกทดแทน หมายถึง การเบิกกระสุนเพ่ือทดแทนกระสุนซ่ึง
ไดกําหนดใหหนวยมีไวเดิม ตามการเบิกข้ันตน แตเส่ือมสภาพ ชํารุด ถูกละท้ิง 
ทําลาย โจรกรรม หรือเสียหายโดยเหตุอ่ืนๆ รวมท้ังการใชกระสุนเผชิญเหตุไป
ในการปฏิบัติของหนวยตามคําส่ัง กระสุนมูลฐานไปในการรบ หรือกรณีฉุกเฉิน
ตามคําส่ัง โดยใหหนวยเบิกทดแทนทันทีท่ีจํานวนกระสุนขาดไปจากอัตราท่ี
กําหนด สําหรับกรรมวิธีในการเบิก คงปฏิบัติเชนเดียวกับการเบิกข้ันตน และ
ใหแนบสําเนาแบบรายงานการขออนุมัติจําหนาย ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติใหจําหนายหรือเอกสารการอนุมัติใหปรับยอดออกจากบัญชีคุม
เพ่ือรอการอนุมัติจําหนายดวย 
- ขอ ๑๐.๑.๓ การเบิกพิเศษ หมายถึง การเบิกเรงดวน และการเบิกนอกอัตรา 
- ขอ ๑๐.๑.๔ การเบิกกระสุนฝก โดยปกติกองทัพบกจะกําหนดเครดิตกระสุน
ฝกใหหนวยรองซ่ึงจะตองแบงมอบทยอยกันลงไปจนถึงหนวยใช ฉะน้ันให
หนวยใชเบิกกระสุนฝกจากจํานวนเครดิตท่ีไดรับแบงมอบใหตามจํานวนท่ีจะใช
ฝกเฉพาะคร้ังคราวน้ันลวงหนา เพ่ือใหไดรับกระสุนกอนการฝกอยางนอย  
๗ วัน สวนกรรมวิธีในการเบิกเชนเดียวกับการเบิกข้ันตน 

 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                      หนา   ๒๐   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง    ใจความของหลักฐานอางอิง 
   
 
 
 
 
 
 
       ๔.๓ การสงคืน สป.๕  
ท้ังปกติและในระบบ 
Logsmis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑. สงคืนตามขอกําหนด
ในระเบียบฯ และ
หลักเกณฑฯ, สงคืนลาชา 
๒. การสงคืนกระสุน 
ฝก-ศึกษาท่ีเหลือ 
จากการฝก 
๓. จัดทําใบสงคืนถูกตอง
๔. ตัดยอดบัญชีคุม
เรียบรอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจบัญชีคุม 
ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 
ตามท่ีหนวย 
มีกระสุนใน
ครอบครอง 
- ตรวจหลักฐาน 
ใบสงคืน 
- ตรวจการยืนยัน
จํานวน สป.๕  
คงคลังในระบบ 
Logsmis 
คร้ังหลังสุดกอน
รับตรวจ  
- หนังสือ  
สพ.ทบ.เร่ือง 
ระงับใชจาย  
สป.๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๕.๑.๒๕, ๑๙.๑.๑, 
๑๙.๑.๒, ๑๙.๑.๓, ๑๙.๒.๑ 
และ ๑๙.๒.๒ 
 

- ขอ ๑๐.๑.๕ ผูมีสิทธิเบิก ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระข้ึนไปเปนผูมีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจาหนาท่ีอ่ืนๆ จะเปนผู 
มีสิทธิเบิกไดเฉพาะเม่ืออยูในตําแหนงรักษาราชการ หรือทําการแทนเทาน้ัน
หนวยเบิกจะตองเสนอรายช่ือพรอมลายมือช่ือของผูมีสิทธิเบิกกระสุนและผูรับ
มอบฉันทะ ใหคลังกระสุนท่ีสนับสนุนทราบลวงหนา โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับส่ิงอุปกรณท่ีมีผลบังคับใช
ในปจจุบัน  
- ขอ ๕.๑.๒๕ กระสุนฝกของหนวยใช หมายถึง จํานวนกระสุนท่ีหนวยใชเบิก
ตามเครดิตมาเก็บไวช่ัวขณะหน่ึงกอนทําการฝก เพ่ือใชในการฝกตามอัตรา
กระสุนฝกหรือเครดิตกระสุนฝกซ่ึงกองทัพบกไดอนุมัติแลว และเม่ือไดใชทํา
การฝกแลวจะตองจําหนายหรือสงคืนทันที 
- ขอ ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความตองการ หากจํานวนกระสุนคงคลังของหนวย
เกินอัตราหรือระดับท่ีกองทัพกําหนด ใหสงคืนทันที ยกเวนในกรณีพิเศษ 
ซ่ึงกองทัพบกไดส่ังใหหนวยสะสมหรือเก็บรักษาไวได 
- ขอ ๑๙.๑.๒ กระสุนซ่ึงไดรับคําส่ังใหสงคืน หนวยไดรับคําส่ังใหสงกระสุนคืน 
ใหดําเนินการสงคืนทันทีไมวาในกรณีใด 
- ขอ ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เม่ือครบกําหนดยืม หรือหมดความจําเปนในการใช
แลวใหสงคืน หรือดําเนินการตามท่ีกําหนดไวทันที หากมีขอขัดของซ่ึงทําใหไม
สามารถสงคืนได ใหเจากรมสรรพาวุธทหารบกเปนผูพิจารณาเสนอกองทัพบก
ส่ังการตอไป 
- ขอ ๑๙.๒.๑ กระสุนชํารุดหรือเส่ือมสภาพตามสภาพ เชน ปลอกบวมเกิด
คราบออกไซด หรือมีคราบวัตถุระเบิดเย้ิม ตามความเห็นของ 
กรมสรรพาวุธทหารบก 
- ขอ ๑๙.๒.๒ กระสุนชํารุดหรือเส่ือมสภาพท่ีไมเปนไปตามสภาพ เชน  
ปลอกบ่ิน แหวนรัดทายชํารุดเสียรูปทรงเดิม เปนสนิม หรือปลอยใหปลวกข้ึน 

  



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                      หนา   ๒๑   ใน   ๗๖   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง    ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๑ ขอ ๕.๑.๒๗,  
ตอนท่ี ๓ ขอ ๑๙.๑.๑, 
๑๙.๑.๒, ๑๙.๑.๓, ๑๙.๒.๑ 
และ ๑๙.๒.๒  
 

ซ่ึงอาจเกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขนยาย หรืออุบัติภัย 
 - ขอ ๕.๑.๒๗ กระสุนฝกของหนวยใช หมายถึง จํานวนกระสุนท่ีหนวยใชเบิก
ตามเครดิตมาเก็บไวช่ัวขณะหน่ึงกอนทําการฝกหรือฝกอบรมตามท่ีกองทัพบก
ไดอนุมัติ โดยเม่ือไดใชทําการฝกหรือฝกอบรมเสร็จส้ิน จะตองจําหนายหรือ
สงคืนทันที 
- ขอ ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความตองการ หากจํานวนกระสุนคงคลังของหนวย
เกินอัตราหรือระดับท่ีกองทัพกําหนด ใหสงคืนทันที ยกเวนในกรณีพิเศษ 
ซ่ึงกองทัพบกไดส่ังใหหนวยสะสมหรือเก็บรักษาไวได 
- ขอ ๑๙.๑.๒ กระสุนซ่ึงไดรับคําส่ังใหสงคืน หนวยไดรับคําส่ังใหสงกระสุนคืน 
ใหดําเนินการสงคืนทันทีไมวาในกรณีใด 
- ขอ ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เม่ือครบกําหนดยืม หรือหมดความจําเปนในการใช
แลวใหสงคืน หรือดําเนินการตามท่ีกําหนดไวทันที หากมีขอขัดของซ่ึงทําใหไม
สามารถสงคืนได ใหเจากรมสรรพาวุธทหารบก เปนผูพิจารณาเสนอกองทัพบก
ส่ังการตอไป 
- ขอ ๑๙.๒.๑ กระสุนชํารุดหรือเส่ือมสภาพตามสภาพ เชน ปลอกบวม 
เกิดคราบออกไซด หรือมีคราบวัตถุระเบิดไหลเย้ิม ตามความเห็นของ 
กรมสรรพาวุธทหารบก 
- ขอ ๑๙.๒.๒ กระสุนชํารุดหรือเส่ือมสภาพท่ีไมเปนไปตามสภาพ เชน  
ปลอกบ่ิน แหวนรัดทายชํารุดเสียรูปทรงเดิม เปนสนิม หรือปลอยใหปลวกข้ึน
ซ่ึงอาจเกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขนยาย หรืออุบัติภัย ใหหนวย
ดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพรอง และเสนอรายงานตามสายงาน 
สงกําลัง จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบก เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป และ 
สงสําเนาใหสายการบังคับบัญชาระดับหนวยข้ึนตรงกองทัพบกทราบดวย 
 

 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                      หนา   ๒๒   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง    ใจความของหลักฐานอางอิง 
    ๔.๔  การสงคืน 
ของหมุนเวียน 
 
 

๑. สงคืนตามคําส่ัง, 
ขอกําหนดในระเบียบฯ 
และหลักเกณฑฯ 
๒. การบันทึกบัญชีคุม 
ของหมุนเวียนถูกตอง 
 

- ตรวจคําส่ังฝก 
- ตรวจใบเบิก 
- ตรวจรายงาน
การใช 
- ตรวจบัญชีคุม
ของหมุนเวียน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ตรวจใบสงคืน
ทบ.๔๐๐-๐๑๓, 
ทบ.๔๐๐-๐๑๔ 

- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๒๒.๒ และ ๒๒.๓ 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๓ ขอ ๒๒.๒ และ ๒๒.๓ 
- คําส่ังกองทัพบกท่ี ๕๙๖/
๒๕๒๕ ลง ๒๘ ต.ค.๒๕ 
ขอ ๒ และ ๓ 
 

- ขอ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐานและรับคืน
ตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกกําหนด 
- ขอ ๒๒.๓ แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน ตามผนวก ณ  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
- ขอ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐานและรับคืน
ตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกกําหนด 
- ขอ ๒๒.๓ แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน ตามผนวก ณ  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
 
- ขอ ๒ ใหหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาสงของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ โดยใชใบสงคืน ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ แลวแตกรณี  
หากมีการขอจําหนายใหแนบหลักฐานดังตอไปน้ีดวย (โดยเฉพาะขอ ๒.๕ ตอง
แนบไปกับใบสงคืนทุกคร้ัง) 
     ๒.๑ คําส่ังแตงต้ังกรรมการสอบสวน 
     ๒.๒ สําเนาการสอบสวน 
     ๒.๓ สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ 
     ๒.๔ ใบรายงานการสอบสวน ทบ.๔๖๘-๕๑๙ 
     ๒.๕ สําเนาเอกสารรายงานขออนุมัติจําหนาย สป.๕ (ทบ.๔๐๐-๐๖๕) 
สําหรับหนวยปฏิบัติการในสนามหรือหนวยปราบปราม ผกค. หากปลอก 
กระสุนหรือของหมุนเวียนสูญหายไมตองทําการสอบสวน เวนหีบโลหะบรรจุ  
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ทุกชนิด ถาสูญหายใหดําเนินการสอบสวนเพ่ือ 
ขออนุมัติจําหนายเชนเด่ียวกับท่ีไดขางตน 
- ขอ ๓ ใหหนวยสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ภายหลังจาก 
ใชงานแลวภายใน ๓๐ วัน เวนหนวยปฏิบัติการในสนาม และ/หรือหนวย
ปราบปราม ผกค. ภายใน ๙๐ วัน  
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- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓/๒๕๕๒  
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒  เร่ือง 
การปองกันการร่ัวไหล 
ของ สป.๕ ขอ ๓ 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เร่ือง
มาตรการควบคุม สป.๕  
ไมใหร่ัวไหลออกจาก ทบ. 
ขอ ๓.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คําส่ังกองทัพบกท่ี ๒๖๓/
๑๔๒๖๑ ลง ๗ พ.ย.๐๕ 
ยอหนาท่ีสอง 

- ขอ ๓ ใหผูบังคับหนวยพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมเพ่ิมเติมไดตาม
ความเหมาะสมโดยใหความสําคัญและเพงเล็งเปนพิเศษเก่ียวกับการสงคืน
ของหมุนเวียนเพ่ือปองกันมิให สป.๕ สูญหายหรือร่ัวไหลรวมท้ังใหเพงเล็งการ
รักษาความปลอดภัยคลัง สป.๕ ในความรับผิดชอบของหนวยอยางเครงครัด 
เพ่ือมิใหมีการลักลอบนํา สป.๕ ออกไปใชในทางท่ีผิด 
- ขอ ๓.๖ สป.๕ ท่ีไมมีของหมุนเวียนสงคืน เชน แทงดินระเบิดท่ีใช 
ในการทําลาย และเช้ือประทุ จะตองรายงานผลการทําลาย เม่ือนําไปใชงาน 
เคร่ืองหมายหรือสัญญาลักษณท่ีสูญหายไปพรอมกับระเบิด ดังน้ีไมวาจะมีการ
นําไปใชจริงหรือไมก็ตาม ก็ไมมีหลักฐานใหตรวจสอบได แนวทางในการแก 
ปญหาดังกลาว กระทําไดโดย 
             ๓.๖.๑ ปลูกฝงใหผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการใชใหมีความสํานึกใน
ความ รับผิดชอบ ซ่ือสัตย มีวินัยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเครงครัด 
             ๓.๖.๒ ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ตองเขมงวดกวดขัน 
ในการควบคุม และตรวจสอบการใช สป.๕ ใหไดสัดสวนกันโดยใกลชิด  
เพ่ือไมเปดโอกาสใหมีการรายงานเท็จ เก่ียวกับการใช สป.๕ ดังกลาว  
             ๓.๖.๓ ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ตองควบคุมใหมีการใช สป.๕  
ทุกชนิดดวยความประหยัด และสมควรแกเหตุ หากพบวาไดมีการใช สป.๕ 
มากผิดปกติ และพิจารณาแลววาไมเหมาะสม ใหดําเนินการสอบสวนหา
ขอเท็จจริงทันที 
             ๓.๖.๔ หากมี สป.๕ สูญหาย หรือร่ัวไหลออกนอก ทบ. โดยมิชอบ  
ผูพบเห็นจะตองรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ตามความเปนจริง  
โดยดวน 
- ฉะน้ัน จึงใหผูบังคับบัญชาทุกช้ัน ไดกวดขันและกําชับผูใตบังคับบัญชาให
ระมัดระวังและหาทางปองกันมิใหปลอกกระสุนขาดจํานวนหรือสูญหายใน
ระหวางการฝกดังเชนท่ีเปนมาแลวตอไปอีกหากปรากฏวาปลอกกระสุนของ 
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๕.การรับและจาย  
   ๕.๑ การรับของหนวยเบิก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ผูรับมีสิทธิรับ สป. 
๒.ตรวจรับตามระเบียบฯ/
หลักเกณฑฯ 
๓. รายงานการรับ 
ใหหนวยจายและ 
กรมสรรพาวุธทหารบก 
ทราบ 
๔. ควบคุมทางบัญชี 
และเก็บรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจลายมือ 
ช่ือผูมีสิทธิเบิก
และรับ 
ส่ิงอุปกรณ 
- ตรวจใบเบิก 
และใบแจง 
เลขงานกระสุน 
ทบ.๔๖๘-๕๐๘ 
- ตรวจการ 

 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการสงลายมือช่ือ 
ผูมีสิทธิเบิกและผูรับ 
ส่ิงอุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๐  
ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ ขอ ๓, ๔ 
และ ขอ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๓๖.๒, ๓๖.๒.๑, ๓๖.๒.๒, 
๓๖.๒.๓, ๓๖.๓, ๓๖.๓.๑, 
๓๖.๓.๒, ๓๖.๓.๓, ๓๖.๓.๔ 
และ ๓๖.๓.๕    
 

หนวยใดหายมากกวาปกติโดยไมมีเหตุผลอันสมควรแลว จะถือวาเปน
ขอบกพรองของเจาหนาท่ีและ ผบ.หนวย น้ัน  ๆดวย 
 
- ขอ ๓ ใหผูบังคับบัญชา ต้ังแตช้ันผูบัญชาการกองพลข้ึนไปของหนวยท่ีมี
สิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ สงลายมือช่ือของตน และของบุคคลอ่ืนซ่ึงตองการใหเบิก
ส่ิงอุปกรณ ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงท่ีสนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ 
สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพ่ือยึดถือเปนหลักในการตรวจสอบลายมือช่ือ ถาผูมีสิทธิ
เบิกส่ิงอุปกรณมีตําแหนงตํ่ากวาผูบังคับบัญชาช้ัน ผบ.พล. ใหผูบังคับบัญชา
ของผูน้ัน เปนผูสงลายมือช่ือ 
- ขอ ๔ เม่ือตองการเปล่ียนตัวบุคคลซ่ึงไดสงลายมือช่ือไปแลว ตามขอ ๓  
จะท้ังหมดหรือไมก็ตาม ก็ใหสงลายมือช่ือใหมท้ังชุดไปแทน ท้ังน้ีเพ่ือสะดวก
แกการเก็บรักษาและการแจกจายของเจาหนาท่ี 
- ขอ ๕ เม่ือผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ ประสงคจะใหผูอ่ืนรับส่ิงอุปกรณแทน 
ก็ใหสงลายมือช่ือของผูรับส่ิงอุปกรณแทน ไปยังสถานการสงกําลังบํารุง 
ท่ีสนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปล่ียนตัวบุคคล 
ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับ ขอ ๔ 
 
- ขอ ๓๖.๒ ผูรับ 
- ขอ ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนใหถูกตองตรงตามรายการและจํานวนใน 
ใบเบิกตลอดจนสภาพใชการไดของกระสุนน้ัน  ๆหากบกพรองใหหนวยจาย 
ดําเนินการใหเรียบรอย สําหรับกระสุนท่ีไมเปดหีบหอใหรับตามจํานวนท่ีระบุ
ไวท่ีหีบหอ แลวลงนามรับในใบเบิกท้ัง ๓ ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐาน  
แกหนวยจาย และใหผูจายบันทึกดานหลังใบเบิกดวยวา “ไมเปดหีบหอ”  
- ขอ ๓๖.๒.๒ การนํากระสุนออกจากหนวยจาย ใหปฏิบัติตามระเบียบ 
และคําแนะนําของหนวยจาย ท้ังน้ีรวมท้ังการบรรทุกและการขนข้ึน 
- ขอ ๓๖.๒.๓ เม่ือถึงหนวย ใหนําใบเบิกท่ีไดรับมาจากหนวยจาย 
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เสนอใบเบิก 
ฉบับท่ี ๔  
ไปตามสายการ 
บังคับบัญชา 
- ตรวจการ
รายงานหนวย 
จาย และ 
กรมสรรพาวุธ
ทหารบก 
- ตรวจการ 
บันทึกบัญชีคุม 
ทบ.๔๖๘-๕๑๔
ตามท่ีหนวย 
มีในครอบครอง 
- ตรวจการนํา  
ส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕  
เขาเก็บในคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 

นําเรียนผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
- ขอ ๓๖.๓ หนวยเบิก 
- ขอ ๓๖.๓.๑ ผูบังคับหนวย เม่ือไดรับใบเบิกจากผูรับแลว ใหต้ังกรรมการ  
๓ นาย ซ่ึงประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๒ นาย โดยเฉพาะ
ควรจะมีนายทหารซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับกระสุนท่ีรับผิดชอบเขารวมดวย เพ่ือ
ทําการตรวจจํานวน รายการและสภาพกระสุนวาถูกตองใชการได 
- ขอ ๓๖.๓.๒ เม่ือคณะกรรมการไดตรวจสอบแลวใหรายงาน ผบ.หนวย
ทราบถึง สภาพ จํานวน และรายการตามความเปนจริงทันที ถาปรากฏวา
คลาดเคล่ือนไปจากใบเบิก หรือมีการชํารุดเสียหาย ใหคณะกรรมการ
สอบสวนสาเหตุ แลวเสนอผูบังคับหนวยในภายหลัง 
- ขอ ๓๖.๓.๓ เจาหนาท่ีคลังหรือเจาหนาท่ีเก็บรักษากระสุน เปนผูรับมอบ
กระสุนตามจํานวนและรายการท่ีคณะกรรมการไดสงมอบให ตามคําส่ังผู 
บังคับหนวย 
- ขอ ๓๖.๓.๔ หากผูรับและเจาหนาท่ีเก็บรักษาเปนบุคคลเดียวกัน การส่ังต้ัง
กรรมการของ ผูบังคับตอจํานวน รายการ และสภาพกระสุนโดยตลอด วา
ถูกตองตามใบเบิก 
- ขอ ๓๖.๓.๕ เม่ือเจาหนาท่ีคลังไดเก็บกระสุนเขาคลังเรียบรอยแลว ให
หนวยรับเก็บใบเบิกฉบับท่ี ๒ ไวในแฟมหลักฐาน และเสนอใบเบิกฉบับท่ี ๔  
ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหนวยข้ึนตรงกองทัพบก เม่ือหนวย 
ข้ึนตรงกองทัพบกไดรับทราบแลว ใหสงคืนไปเก็บไวเปนหลักฐานท่ีหนวย
ระดับกองพลหรือเทียบเทา หากหนวยสวนภูมิภาค หรือกองบัญชาการชวย
รบใดมารับกระสุนจากหนวยจาย ใหเก็บใบเบิกฉบับท่ี ๔ ไวท่ีสวนภูมิภาค 
หรือกองบัญชาการชวยรบน้ัน  ๆหนวยอาจงดได แตเจาหนาท่ีดังกลาวจะตอง
รับผิดชอบ  
- ขอ ๓๖.๒ ผูรับ 
- ขอ ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนใหถูกตองตรงตามรายการและจํานวนใน 
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การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๔ ขอ ๓๖.๒, ๓๖.๒.๑, 
๓๖.๒.๒, ๓๖.๒.๓, ๓๖.๓, 
๓๖.๓.๑, ๓๖.๓.๒, ๓๖.๓.๓ 
และ ๓๖.๓.๔ 
  

ใบเบิกตลอดจนสภาพใชการไดของกระสุนน้ันๆ หากบกพรองใหหนวยจาย
ดําเนินการใหเรียบรอย สําหรับกระสุนท่ีไมเปดหีบหอใหรับตามจํานวนท่ีระบุไว
ท่ีหีบหอ แลวลงนามรับในใบเบิกท้ัง ๓ ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐาน 
แกหนวยจาย และใหผูจายบันทึกดานหลังใบเบิกดวยวา “ไมเปดหีบหอ” 
- ขอ ๓๖.๒.๒ การนํากระสุนออกจากหนวยจาย ใหปฏิบัติตามระเบียบและ
คําแนะนําของหนวยจาย ท้ังน้ีรวมท้ังการบรรทุกและการขนข้ึน 
- ขอ ๓๖.๒.๓ เม่ือถึงหนวย ใหนําใบเบิกท่ีไดรับมาจากหนวยจายนําเรียน 
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
- ขอ ๓๖.๓ หนวยเบิก 
- ขอ ๓๖.๓.๑ ผูบังคับหนวย เม่ือไดรับใบเบิกจากผูรับแลว ใหต้ังกรรมการ  
๓ นาย ซ่ึงประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๒ นาย โดยเฉพาะ
ควรจะมีนายทหารซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับกระสุนท่ีรับผิดชอบเขารวมดวย  
เพ่ือทําการตรวจจํานวน รายการและสภาพกระสุนวาถูกตองใชการได 
- ขอ ๓๖.๓.๒ เม่ือคณะกรรมการไดตรวจสอบแลวใหรายงาน ผบ.หนวย
ทราบถึง สภาพ จํานวน และรายการตามความเปนจริงทันที และให ผบ.
หนวยรายงานการรับท่ีไดตรวจสอบแลวถึงหนวยจายและกรมสรรพาวุธ
ทหารบก โดยวิทยุราชการพรอมแนบใบแจงเลขงานกระสุน ถาปรากฏวา
คลาดเคล่ือนไปจากใบเบิกหรือมีการชํารุดเสียหาย ใหคณะกรรมการสอบสวน
สาเหตุ แลวเสนอผูบังคับหนวยในภายหลัง 
- ขอ ๓๖.๓.๓ เจาหนาท่ีคลังหรือเจาหนาท่ีเก็บรักษากระสุนเปนผูรับมอบ
กระสุนตามจํานวนและรายการท่ีคณะกรรมการไดสงมอบให ตามคําส่ัง 
ผูบังคับหนวย 
- ขอ ๓๖.๓.๔ เม่ือเจาหนาท่ีคลังไดเก็บกระสุนเขาคลังเรียบรอยแลว ใหหนวยรับ
เก็บใบเบิกฉบับท่ี ๒ ไวในแฟมหลักฐาน และเสนอใบเบิกฉบับท่ี ๔ 
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- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑   เร่ือง 
มาตรการควบคุม สป.๕  
ไมใหร่ัวไหลออกจาก ทบ. 
ขอ ๓.๔.๓ 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๔.๔  
- ขอบังคับทหารท่ี ๕/
๑๙๖๙๕/๒๔๘๔  
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔  
วาดวย การตรวจสอบ 
การเบิก-รับยุทธภัณฑ 
สันติภัณฑตามฎีกาเบิกขอ ๓ ก 
- คําส่ังพิเศษ เร่ือง การเบิก
และรับส่ิงของ ท่ี ๕๔  
ลง ๑๔ มี.ค.๐๙ 
- คําส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี
ปกปด ๑๓๔/๓๑ 
ลง ๑๔ มิ.ย.๓๑  ผนวก ญ  

ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหนวยข้ึนตรงกองทัพบก เม่ือหนวยข้ึนตรง 
กองทัพบกไดรับทราบแลว ใหสงคืนไปเก็บไวเปนหลักฐานท่ีหนวยระดับกอง 
พลหรือเทียบเทา หากหนวยสวนภูมิภาค หรือกองบัญชาการชวยรบใดมารับ
กระสุนจากหนวยจาย ให เ ก็บใบเบิกฉบับท่ี ๔ ไว ท่ีสวนภู มิภาค หรือ
กองบัญชาการชวยรบน้ัน  ๆ  
- ขอ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการจาย เม่ือดําเนินการเรียบรอย
แลว หนวยเบิกจะบันทึกขอมูลการรับในบัญชีคุมของหนวยรับ และรายงานการ
รับใหหนวยจายทราบ หนวยจายจะบันทึกขอมูลการจายในบัญชีคุมของหนวย
จาย ซ่ึงขอมูลการรับและการจายจะมีขอความตรงกันและลงลายมือช่ือ ผูเบิก 
ผูรับและผูจาย เปนหลักฐานในการเบิกท้ัง ๓ ฉบับ (สีชมพู สีฟา และ สีเขียว) 
- ขอ ๖.๔.๔ การเปดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคร้ังตองไดรับอนุมัติจาก 
ผูบังคับหนวยหรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดน้ัน 
โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษรลงในสมุดท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหตรวจสอบได 
 
- ขอ ๓ ก. ปนทุกชนิดท่ีทําการรบได กระสุนจริง,ลูกระเบิดจริง  
และวัตถุระเบิดทําลาย ผบ.ทบ.เปนผูส่ังจาย และส่ังใหนําออกจาก 
คลังแสงทหารบก เวนแตจะไดส่ังเปนอยางอ่ืน ผูรับของน้ีตองเปน 
นายทหารสัญญาบัตร 
 
 
- ถาหากจะตองเบิกรับส่ิงของหลวงท่ีมีราคามาก  ๆใหจัดนายทหาร 
สัญญาบัตร หรือขาราชการช้ันสัญญาบัตร เปนผูรับมอบฉันทะแทน 
 
- ขอ ๕ การสงกําลัง สป.๕  ๔) การเบิก ง) ผูมีสิทธิเบิกรับ สป.๕ หนวยเบิก 
ตองสงลายเซ็นช่ือผูมีสิทธิเบิกและมีสิทธิรับของหลวงใหหนวยจายทราบ ดังน้ี 
               (๑) ผูเบิก ตองเปนผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาข้ึน 
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    ๕.๒ การจายของหนวย
เบิกขนาดกองพัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. จาย สป.๕ ใหหนวย
รองเม่ือไดรับอนุมัติ  
๒. บันทึกบัญชีคุม/ 
จัดทําหลักฐานการ 
รับ-จาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจการ
ควบคุมทางบัญชี
กระสุนและ 
วัตถุระเบิด  
ในครอบครอง 
- ตรวจหลักฐาน 
การรับ-จาย 

(การสนับสนุน สาย สพ.) 
ประกอบระเบียบปฏิบัติ
ประจําการสงกําลังบํารุง
สนับสนุนหนวยปฏิบัติราชการ
สนามของกองทัพบก ขอ ๕ 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕๙, ๖๐.๒ และ  
ขอ ๖๒.๕ ผนวก น. 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๗ ขอ ๕๙, ๖๐.๒  
และ ขอ ๖๒.๕ ผนวก น. 
 
- ขอบังคับทหารท่ี ๕/๒๒๑๘๐ 
/๒๔๘๖  ลง ๑๐ ก.ย.๘๖   
วาดวยการควบคุมศาสตรา
ภัณฑประจํากายและประจํา
หนวย มาตรา ๓, มาตรา ๔, 
มาตรา ๕(๒), มาตรา ๕ (๓),  
มาตรา ๕ (๔)   

 
ไปหรือผูรักษาราชการ หรือผูทําการแทนเปนผูลงนามเบิก             
               (๒) ผูรับมอบฉันทะรับ สป.๕ ตองเปนนายทหารสัญญาบัตร 
ของหนวยรับ  
 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี   
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ จัดต้ัง
หนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยใหอยู 
ในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
   บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ  
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดย 
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 
- มาตรา ๓ การส่ังจายศาสตรภัณฑประจํากายหรือประจําหนายก็ดี   
เปนอํานาจเฉพาะตัวของผูบังคับบัญชาหนวยน้ัน  ๆหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
จากผูบังคับบัญชาน้ัน  ๆเปนลายลักษณอักษร 
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑทุก  ๆชนิดท่ีทางราชการไดจายประจํากายหรือ 
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  - ตรวจการ 

รับ-สงหนาท่ี 
ของเจาหนาท่ี  
ท่ีรับผิดชอบ
หลักฐานการ
รับ-จาย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓๒/๒๕๒๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เร่ืองให 
กวดขันมิใหลักลอบนํากระสุน
และวัตถุระเบิดในครอบครอง
ออกจากหนวย ขอ ๒ และ ๓ 
  

ประจําหนวยก็ดี จักตองจัดการใหมีบัญชีคุมไวเปนหลักฐานท้ังหนวยท่ีไดจาย 
และรับโดยถูกตองครบถวนตามความจริงเสมอ ถามีการชํารุดสูญหายหรือใช
ส้ินเปลืองไปดวยประการใดก็ตาม ผูทําชํารุดสูญหายหรือผูใชจักตองรายงานให
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔ ชม. เปนหนาท่ีของ  ผูบังคับบัญชา
ท่ีไดรับรายงานดําเนินการสอบสวนหรือเสนอรายงานไปยัง ผูบังคับบัญชาช้ัน
เหนือเพ่ือจัดการตอไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวตามกรณี 
- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จาย ท้ังท่ีนําไปใชราชการประจํา และราชการช่ัวคราว
ใหรัดกุมเครงครัดไมเกิดการร่ัวไหล โดยใหมีบัตรแสดงหลักฐานการรับ-จาย วัน  
เดือน ป เวลาท่ีจาย เหตุผลท่ีจาย ผูอนุมัติใหจาย และ วัน เดือน ป เวลาท่ี 
นําสงคืนไวใหชัดเจนแนนอนทุก  ๆคร้ังท่ีมีการรับ-จาย       
- มาตรา ๕ (๓) สําหรับหนวยท่ีไมมีขาราชการช้ันสัญญาบัตรเปนเจาหนาท่ี 
ในการน้ีโดยเฉพาะ ใหกําหนดตัวขาราชการช้ันสัญญาบัตร ๑ คน  
เปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษา การตรวจสอบหลักฐานและทําหลักฐาน 
รับ-จาย ไวใหเปนการแนนอน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงตัวขาราชการผูรับผิดชอบ
น้ีคราวใดตองใหมีการรับ-สงหนาท่ีกันโดยมีหลักฐานทางเอกสารทุกคร้ัง 
- มาตรา ๕ (๔) กําหนดตัวขาราชการช้ันสัญญาบัตรอยางนอย ๑ คน ใหเปน
พยานในการตรวจสอบทุกๆ คร้ังท่ีตองมีการรับ-จาย และตองลงช่ือกํากับไวใน
เอกสารรับ-จายทุกคร้ังไป  
     สําหรับ (๓) และ (๔) ในหนวยท่ีไมมีขาราชการช้ันสัญญาบัตรเปน
เจาหนาท่ีช้ันรอง ใหใชขาราชการตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตรได  
- ขอ ๒ ใหทุกหนวยต้ังแตระดับกองรอยหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีมีกระสุนและ
วัตถุระเบิดอยูในครอบครอง กําหนดมาตรการควบคุมข้ึนใชเปนการภายใน 
หรือกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมระเบียบของหนวยท่ีมีอยูแลวตามความ
เหมาะสมเพ่ือใหเปนท่ีม่ันใจในการปองกัน การลักลอบนําออกจากหนวย 
- ขอ ๓ ใหหนวยระดับตํ่ากวากองรอยถือปฏิบัติตามมาตรการท่ีหนวยบังคับ
บัญชาโดยตรงกําหนดไว 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                       หนา   ๓๐   ใน   ๖๗   หนา 
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    ๕.๓ การรับ-จาย 
ของหนวยระดับกองรอย 
 
 
 
 

๑. บันทึกบัญชีคุม/  
หลักฐานการรับ-จาย 
๒. มีหลักฐานการจาย/ 
บันทึกการจาย สป.๕ 
ถึงตัวบุคคล 
 

- ตรวจบัญชีคุม 
ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 
ตามท่ีหนวย 
มีกระสุนใน
ครอบครอง 
- ตรวจหลักฐาน 
การรับ-จาย  
- ตรวจการ 
รับ-สงหนาท่ี
ของเจาหนาท่ี  
ท่ีรับผิดชอบ
หลักฐานการ
รับ-จาย 

- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 

ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕๙, ๖๐.๒ และ  
ขอ ๖๒.๕ ผนวก น. 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๗ ขอ ๕๙, ๖๐.๒ และ 
ขอ ๖๒.๕ ผนวก น.  
 
- ขอบังคับทหารท่ี ๕/๒๒๑๘๐ 
/๒๔๘๖  ลง ๑๐ ก.ย.๘๖   
วาดวยการควบคุมศาสตรา
ภัณฑประจํากายและประจํา
หนวย มาตรา ๔, มาตรา ๕(๒), 
มาตรา ๕ (๓), มาตรา ๕ (๔) 
 

- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ  
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดย 
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ  
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ  
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยใหอยู
ใน ความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ  
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
   บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔  
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑทุกๆ ชนิดท่ีทางราชการไดจายประจํากาย หรือ
ประจําหนวยก็ดี จักตองจัดการใหมีบัญชีคุมไวเปนหลักฐานท้ังหนวยท่ีไดจาย
และรับโดยถูกตองครบถวนตามความจริงเสมอ ถามีการชํารุดสูญหายหรือใช
ส้ินเปลืองไปดวยประการใดก็ตาม ผูทําชํารุดเสียหายหรือผูใชจักตองรายงานให 
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔ ชม. เปนหนาท่ีของ 
ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับรายงาน ดําเนินการสอบสวนหรือเสนอรายงานไปยัง  
ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือ เพ่ือจัดการตอไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวตามกรณี 
- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จาย ท้ังท่ีนําไปใชราชการประจํา และราชการช่ัวคราว 
ใหรัดกุมเครงครัดไมเกิดการร่ัวไหล โดยใหมีบัตรแสดงหลักฐานการรับ-จาย วัน 
เดือน ป เวลาท่ีจาย เหตุผลท่ีจาย ผูอนุมัติใหจาย และ วัน เดือน ป เวลาท่ีนํา
สงคืนไวใหชัดเจนแนนอนทุก  ๆคร้ังท่ีมีการรับ-จาย 
- มาตรา ๕ (๓) สําหรับหนวยท่ีไมมีขาราชการช้ันสัญญาบัตรเปนเจาหนาท่ี 
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   ๕.๔ ใบแจงเลขงานกระสุน 
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.การรักษาความปลอดภัย 
   ๖.๑ ปาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. จัดทําใบแจงเลขงาน
กระสุน  เม่ือมีการจาย 
สงคืน โอน และ 
ยืมกระสุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. จัดทําปายพ้ืนท่ีหวง
หาม ติดไวตามชองทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ 
ใบแจงเลขงาน 
กระสุน  
ของแตละใบ
เบิก, ใบสงคืน, 
ใบโอน และ 
ใบยืม 
- ตรวจใบแจง
เลขงานกระสุน  
เม่ือจายกระสุน
ใหหนวยรอง  
- ตรวจพ้ืนท่ีเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๗๙ 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๑๐ ขอ ๗๙ 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 

ในการน้ีโดยเฉพาะ ใหกําหนดตัวขาราชการช้ันสัญญาบัตร ๑ คน  
เปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษา การตรวจสอบหลักฐานและทําหลักฐาน 
รับ-จาย ไวใหเปนการแนนอน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงตัวขาราชการผูรับผิดชอบ
น้ีคราวใด ตองใหมีการรับ-สงหนาท่ีกันโดยมีหลักฐานทางเอกสารทุกคร้ัง  
- มาตรา ๕ (๔) กําหนดตัวขาราชการช้ันสัญญาบัตรอยางนอย ๑ คน ใหเปน 
พยานในการตรวจสอบทุก  ๆคร้ังท่ีตองมีการรับ-จาย และตองลงช่ือกํากับไว 
ในเอกสารรับ-จายทุกคร้ังไป          
       สําหรับ (๓) และ (๔) ในหนวยท่ีไมมีขาราชการช้ันสัญญาบัตรเปน
เจาหนาท่ีช้ันรอง ใหใชขาราชการตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตรได 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอน 
และการยืมกระสุนใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม  
ทําใบแจงเลขงานกระสุนเพ่ิมข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรม 
น้ัน  ๆดวยแบบและวิธีเขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม. 
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุนใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม  
ทําใบแจงเลขงานกระสุนเพ่ิมข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรม 
น้ัน  ๆดวยแบบและวิธีเขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม. 
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘)  
 
 
 
 
 
- ขอ ๖.๑ ตองกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีหวงหาม หามบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขาไป 
ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดโดยเด็ดขาด ตองมีปายพ้ืนท่ีหวงหามติดไวตามชองทาง 
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   ๖.๒ เวร - ยาม 

เขา-ออกทุกแหง 
๒. จัดทําปายหาม 
นําไมขีดไฟหรือส่ิงท่ีทํา 
ใหเกิดประกายไฟ เขาใน 
บริเวณพ้ืนท่ีเก็บรักษา
กระสุนและวัตถุระเบิด 
๓. พ้ืนท่ีสูบบุหร่ี ติดปาย 
ใหเห็นชัดเจนอยูหางจาก
พ้ืนท่ีเก็บรักษาไมนอยกวา 
๑๐๐ ฟุต 
๑. จัดใหมี เวร-ยาม  
อยางเพียงพอตลอดเวลา
๒. ยามรักษาการณไดรับ
คําแนะนําเก่ียวกับการ
ดับเพลิงในกรณีฉุกเฉิน 
๓. มีอุปกรณปฐม
พยาบาลเก็บรักษาไวเปน
สวนกลางท่ียาม
รักษาการณประจําคลัง 
๔. หามใชวิทยุรับ-สง  
และโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ในระยะ ๕๐ ฟุต  
(๑๕ เมตร) จาก 
กระสุนและวัตถุระเบิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจระเบียบ
ปฏิบัติประจํา
เก่ียวกับการ
รักษาการณ 
คลังกระสุน 
และวัตถุระเบิด 
ของหนวย 
- ตรวจ 
การปฏิบัติ
หนาท่ีของ 
เวร-ยาม  
 

และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕  
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๑, ๖.๓, 
๖.๑๔, ผนวก ก ขอ ๒.๕ ข, 
และ ผนวก ก ขอ ๓.๒ ข 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๔.๑, ๖.๔.๒,  
๖.๑๓, ๖.๑๕ และ  
ผนวก ก  ขอ ๔.๑.๒๑ ง 

เขา-ออกทุกแหง ผูมีสิทธิเขาออกจะตองเขาออกตามชองทางท่ีกําหนด 
- ขอ ๖.๓ หามนําไมขีดไฟหรือส่ิงท่ีทําใหเกิดประกายไฟ เขาในบริเวณพ้ืนท่ี
เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดและตองติดปายหามไวใหเห็นเดนชัด 
- ขอ ๖.๑๔ พ้ืนท่ีสําหรับสูบบุหร่ีตองอยูหางพ้ืนท่ีเก็บรักษากระสุนและ 
วัตถุระเบิดไมนอยกวา ๑๐๐ ฟุต และตองมีท่ีท้ิงกนบุหร่ีทําไวโดยเฉพาะ
พรอมติดปายใหเห็นชัดเจน 
ผนวก ก. ขอ ๒.๕ ข. หามสูบบุหร่ี นอกจากจะสูบในพ้ืน 
ท่ีท่ีกําหนดให เม่ือสูบเสร็จแลวจะตองแนใจวาไดดับกนบุหร่ีแลว 
- ผนวก ก. ขอ ๓.๒ ข. จะตองมีการควบคุมและบังคับอยางเขมงวดในการสูบ
บุหร่ี 
- ขอ ๖.๔.๑ ตองมียามรักษาการณอยางเพียงพอตลอดเวลา 
ในระหวางรักษาการณ ตองตรวจการใสกุญแจ การประทับตา ตลอดจน 
อุปกรณประจําคลังกระสุนและวัตถุระเบิดใหเรียบรอย 
- ขอ ๖.๔.๒ ยามรักษาการณและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับกระสุนและ
วัตถุระเบิด จะตองไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินและ
อันตรายท่ีเก่ียวกับเพลิงและวัตถุระเบิดรวมท้ังขอปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
มาแลวเปนอยางดี 
- ขอ ๖.๑๓ ตองมีอุปกรณปฐมพยาบาลเก็บไวเปนสวนกลางสําหรับคลัง
กระสุนวัตถุระเบิดของหนวยใช ใหเก็บรักษาไวท่ียามรักษาการณประจําคลัง 
- ขอ ๖.๑๕ หามใชวิทยุรับ-สง และโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระยะ ๕๐ ฟุต 
(๑๕ เมตร) จากกระสุนและวัตถุระเบิด 
- ผนวก ก ขอ ๔.๑.๒๑ ง ตองมีอุปกรณปฐมพยาบาลตอไปน้ีเก็บไว 
เปนสวนกลางและจายใหผูรับผิดชอบประจําชุดเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับกระสุนเคมีหมวด ซี 
   ๑) ผากอซท่ีฆาเช้ือแลว 
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   ๖.๓ การปองกันอัคคีภัย 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๖.๔ การปองกันฟาผา 
 

 
 
 
๑. มีเขตกันเพลิง 
อยางนอย ๕๐ ฟุต       
๒. เขตกันเพลิง
ปราศจากรองรอย 
การเผา   
๓. มีอุปกรณสงสัญญาณ
แจงเตือนเม่ือเกิดเพลิง 
ไหม เชน ระฆัง ไซเรน 
โทรศัพท ทุก  ๆท่ี 
ท่ีมีเวร-ยามรักษาการณ 
๔. อุปกรณดับเพลิง 
ใชราชการได 
๕. คลังกระสุนและ 
วัตถุระเบิดตองไมมี 
สายไฟฟาในระยะนอย
กวา ๕๐ ฟุต 
๖. กําจัด/ ควบคุมวัชพืช
และตนไมใหญรอบคลัง  
ระยะ ๕๐ ฟุต 
๑. ทําการตรวจเสาลอฟา 
ดวยสายตาเดือนละคร้ัง   
๒. เสาลอฟาไดรับการ
ทดสอบความตานทาน, 

 
 
 
- ตรวจพ้ืนท่ี    

 เก็บรักษา
กระสุนและ 
 วัตถุระเบิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ 

 เสาลอฟา 
 ดวยสายตา 
- ตรวจ   

 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๕, ๖.๗., ๖.๘, 
๖.๑๑, ๖.๑๒  และ  
ผนวก ก ขอ ๓.๒ ซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๓๐.๑๐ 

   ๒) นํ้ายาคอปเปอรซัลเฟต (จุนสี) ๑% จํานวน ๔ ลิตร 
   ๓) ถังขนาด ๒๐ ลิตร ๑ ใบ และ ฟองนํ้า ๒ กอน 
   ๔) นํ้าเกลือ  ๘  ลิตร 
- ขอ ๖.๕ บริเวณคลังกระสุนและวัตถุระเบิดตองไมมีสายไฟฟาในระยะ 
ใกลกวาความสูงของเสาไฟฟาหรือใกลกวาระยะความยาวของสายไฟฟา
ระหวางเสาไฟฟา หรือนอยกวา ๕๐ ฟุต โดยใหใชระยะท่ีมากกวาเปนเกณฑ 
- ขอ ๖.๗ บริเวณรอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดตองมีเขตกันเพลิง  
อยางนอย ๕๐ ฟุต ตองตัดหญาใหส้ันและไมมีส่ิงติดไฟไดงาย 
- ขอ ๖.๘ หามกําจัดวัชพืชและส่ิงอ่ืนใด โดยการเผาบริเวณรอบ  ๆคลัง 
ในรัศมี ๕๐ ฟุต โดยเด็ดขาด 
- ขอ ๖.๑๑ ตองติดต้ังอุปกรณดับเพลิงข้ันตนท่ีเหมาะสมกับกระสุนและ 
วัตถุระเบิดท่ีเก็บรักษาในคลังน้ัน  ๆ
- ขอ ๖.๑๒ ตองมีอุปกรณสงสัญญาณแจงเตือนเม่ือเกิดเพลิงไหม เชน ระฆัง, 
ไซเรน และ โทรศัพท ทุกท่ีท่ีมีเจาหนาท่ีเวร-ยามรักษาการณ 
- ผนวก ก ขอ ๓.๒ ซ ตองมีเขตกันเพลิงอยางนอย ๕๐ ฟุต และปราศจาก 
ส่ิงท่ีติดไฟไดอยูรอบคลังบนพ้ืนดิน และเขตกันเพลิงน้ีไมจําเปนจะตอง
ปราศจากพืชพันธุตางๆ แตตองควบคุมไวดวยการตัดหรือการปลูกหญาเพ่ือ
ปองกันเพลิงลุกลามไปถึงคลังไดรวดเร็ว หญาท่ีรกและเศษวัสดุท่ีแหงบนคลัง
กระสุนและวัตถุระเบิด ท่ีมีดินถม ตลอดจนตนไมเล็กใหญท่ีมีนํ้าหนักและราก
ท่ีอาจทําใหคลังกระสุนและวัตถุระเบิดเสียหายได จะตองขจัดออกไปใหหมด 
ฯลฯ 
 
- ขอ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนตองมีเขตกันเพลิง ซ่ึงปราศจากวัสดุท่ีติดไฟได 
มีความกวางไมนอยกวา ๕๐ ฟุต เพ่ือปองกันเพลิงลุกลามเขาไปยังคลัง
กระสุน 
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   ๖.๕ การจัดทํา 
แผนเผชิญเหตุและ 
การตรวจคลัง  
 

ความตอเน่ืองทางไฟฟา
และความเพียงพอในการ
ลงดินอยางนอยปละคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. แตงต้ังกรรมการ 
ตรวจคลังกระสุน 
และวัตถุระเบิด  
ทุกรอบ ๑ เดือน 
๒. ดําเนินการตรวจคลัง
กระสุนและวัตถุระเบิด 
ตามระเบียบฯ 

หลักฐาน 
 การขอรับ 
 การสนับสนุน 
 เจาหนาท่ี ยย. 
 (หนวย   
 สนับสนุน)  
 มาดําเนินการ   
 ทดสอบความ  
 ตานทานของ  
 สายลอฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจการ
แตงต้ังกรรมการ 

 ตรวจคลัง     
 ประจําเดือน 
- ตรวจแผน  
เผชิญเหตุ 

 ของหนวย 

- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๔ ขอ ๓๐.๑๐ 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๒,  
ผนวก ข ขอ ๒ ข,  
ผนวก ข ขอ ๒๑ ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๒๑.๑, ๒๑.๒,
ผนวก ก ขอ ๒.๕ ญ, ฎ, 
ผนวก ก ขอ ๒.๖ ข, 
ผนวก ก ขอ ๓.๑, 

- ขอ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนตองมีเขตกันเพลิง ซ่ึงปราศจากวัสดุท่ีติดไฟได 
มีความกวางไมนอยกวา ๕๐ ฟุต เพ่ือปองกันเพลิงลุกลามเขาไปยังคลัง
กระสุน  
 
 
- ขอ ๖.๒ ตองติดต้ังระบบปองกันฟาผาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีคลังกระสุนและ
วัตถุระเบิดทุกคลัง พรอมท้ังจัดใหมีการตรวจสภาพดวยสายตาเดือนละครั้ง
และทดสอบระบบปองกันฟาผาอยางนอยปละคร้ัง รายละเอียดตามผนวก ข. 
ขอ ๒๑ 
- ผนวก ข ขอ ๒ ข ระบบท่ีเหมาะสมกับคลังกระสุนและวัตถุระเบิดและติดต้ัง
แพรหลายในกองทัพบก ปจจุบันคือระบบสายเด่ียวติดต้ังแยกจากอาคาร 
เน่ืองจากสรางงายราคาถูก การปองกันเปนรูปวงกลมมีโคนเสาเปนจุด
ศูนยกลาง รัศมีเปน ๒ เทา ของความสูงของเสา อาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีอยู
ภายในครอบกรวยน้ีจะไดรับการปองกันจากการถูกฟาผา 
- ผนวก ข ขอ ๒๑ ก กลาวท่ัวไป ระบบปองกันฟาผา จะตองไดรับการตรวจ 
สภาพความต้ังตรงของเสา ความขึงตรึงของลวดสลิงและการไมมีวัชพืช 
ปกคลุม (ดวยสายตา) ทุกเดือนและตองไดรับการทดสอบทุกปเพ่ือตรวจความ
ตอเน่ืองทางไฟฟาและความเพียงพอในการลงดิน(ขอรับการสนับสนุนจาก  
ยย.ทบ.ฯลฯ)  
- ขอ ๒๑.๑ ตองแตงต้ังกรรมการตรวจคลังกระสุนและวัตถุระเบิด เพ่ือทําการ
ตรวจคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน รายละเอียดตามผนวก ค 
- ขอ ๒๑.๒ ตองจัดทําแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิงไหมหรือเกิดการระเบิด 
และตองมีการซักซอมตามแผนอยางนอยปละ ๒ คร้ัง โดยแจงกําหนดการ
ซักซอมใหผูเก่ียวของทราบลวงหนาทุกคร้ัง 
 - ผนวก ก ขอ ๒.๕ ญ เม่ือเกิดเพลิงไหมตองใหสัญญาณเตือนทันที   
พรอมท่ีจะช้ีตนเพลิงใหเจาหนาท่ีดับเพลิง 
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 และหลักเกณฑฯ 

๓. จัดทําแผนเผชิญเหตุท่ี
สามารถปฏิบัติไดจริง 
กรณีเกิดเพลิงไหม หรือ
เกิดการระเบิดท้ังภายนอก
และภายในคลังและกรณี
คลังถูกโจรกรรมหรือถูก
ปลน 
๔. มีการซักซอมตาม
แผนเผชิญเหตุกรณีเกิด
เพลิงไหมหรือเกิดการ
ระเบิด อยางนอย 
ปละ ๒ คร้ัง 
 

 ผนวก ก ขอ ๓.๓ ข, ค ๓), ๔), 
ผนวก ก ขอ ๓.๓ ช,  
ผนวก ก ขอ ๓.๕ ก 
ผนวก ก ขอ ๓.๕ ข 
 

- ผนวก ก ขอ ๒.๕ ฎ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ควรจะไดแนะนําเจาหนาท่ี 
ทุกคนรูถึงแผนการดับเพลิงท่ีมีอยู และเปนการชวยเหลือเจาหนาท่ีดับเพลิง 
และปองกันการสูญเสียชีวิต และทรัพยสินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
- ผนวก ก ขอ ๒.๖ ข ยามและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับกระสุนและ 
วัตถุระเบิด จะตองไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินและ
อันตรายท่ีเก่ียวกับเพลิงและการระเบิด และขอควรระวังเก่ียวกับ 
ความปลอดภัยท่ีจะตองปฏิบัติมาแลวเปนอยางดี การแนะนําน้ีจะตอง 
ช้ีใหเห็นวาหนาท่ีประการสําคัญท่ีสุดคือ การปองกันกระสุนและวัตถุระเบิด
ไมใหเกิดเพลิงไหม การสงสัญญาณจะตองกระทําอยางรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือจะได
เร่ิมปฏิบัติการไดทันที การปฏิบัติอยางฉับพลันของยาม จะทําใหเพลิงและ
การระเบิดอยางรุนแรงไมเกิดข้ึน เม่ือยามไดสงสัญญาณแลวใหพยายาม
ควบคุมเพลิงไวไมใหลุกลามตอไป จนกวาหนวยดับเพลิงจะมาถึง ยกเวนเม่ือ
เกิดเพลิงไหมในคลังกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีปดอยาไดพยายามเขาไปในคลัง
เปนอันขาด 
- ผนวก ก ขอ ๓.๑ กลาวท่ัวไป ตองจัดทําแผนดับเพลิงไวรวมท้ังใหมีรายการ
ติดตอส่ือสาร หรือสัญญาณเตือนท่ีจะใชอยูดวย แมวารายละเอียดอาจแตกตาง
กันไปตามความเหมาะสมของแตละแหง แตแผนรวมจะตองกําหนด 
ผูรับผิดชอบและผูทําหนาท่ีแทน การจัดและการฝก รวมท้ังหนาท่ีฉุกเฉิน 
ของแตละหนวยงาน หรือหนวยงานภายนอก จะตองกําหนดความรับผิดชอบ
ของเจาหนาท่ีไวดวย ไดแก 
        ก. การแจงเหตุเพลิงไหม 
        ข. การออกคําส่ังการอพยพเจาหนาท่ี 
        ค. การแจงบุคคลขางเคียงท่ีอาจไดรับอันตราย 
        ง. วิธีดับเพลิงหรือการคบคุมเพลิง 
        จ. การนัดพบ  และการแนะนําเจาหนาท่ีดับเพลิงเก่ียวกับรายละเอียด
ของเพลิง จนถึงเวลาท่ีเจาหนาท่ีดับเพลิงมาถึง 
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- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  

- ผนวก ก ขอ ๓.๓ ข ตองมีถังนํ้าและกระปองตักนํ้า ถังทราย และ พล่ัว ไว
ใชดับเพลิงท่ีเริ่มเกิดในพ้ืนท่ีเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด ซ่ึงมีส่ิงท่ีติดไฟ
ได สวนใหญเปนหญา ไม ขอนรอง หีบหอ กระสุน ฯลฯ ในกรณีเชนน้ีตองมี
ถังนํ้าอยางนอย ๑ ใบ และกระปองตักนํ้า ๒ ใบ หรือเคร่ืองดับเพลิงชนิดเคมี 
ไวใหพรอมสําหรับใหเจาหนาท่ีท่ีทํางานอยูในบริเวณน้ันใชไดทันที 
- ผนวก ก ขอ ๓.๓ ค.๓) หนวยท่ีมีแผนดับเพลิงและเจาหนาท่ีดับเพลิงจัดไว 
พรอมดวยรถถังนํ้า รถดับเพลิงและเคร่ืองอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ดับเพลิงควรจัดใหรถดับเพลิงไปท่ีเกิดเพลิงไหมไดอยางรวดเร็ว 
- ผนวก ก ขอ ๓.๓ ค.๔) แผนผังการดับเพลิงเก็บไวท่ี บก.หนวย หรือ 
กองรักษาการณและเก็บไวใกลกับพ้ืนท่ีเก็บรักษา ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ี
ดับเพลิงสามารถตัดสินใจไดอยางเร็ว  
- ผนวก ก ขอ ๓.๓ ช.) ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีเวรยาม เจาหนาท่ีดับเพลิง
เจาหนาท่ีทางทหารและเจาหนาท่ีอ่ืน  ๆไวรักษาการณเพ่ือใหมีกําลังในการ  
ดับเพลิงใหเพียงพอตลอดเวลา 
- ผนวก ก ขอ ๓.๕ ก เม่ือเจาหนาท่ีรักษาการณหรือผูหน่ึงผูใดพบวามีควันออก
จากคลังกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีปดหรือสังเกตเห็นวาเพลิงไหมคลังกระสุน 
และวัตถุระเบิด จะตองรีบสงสัญญาณเตือนทันทีและอพยพไปอยูในระยะท่ี
ปลอดภัย จะตองไมเขาไปในอาคารท่ีเกิดเพลิงไหมน้ัน เพราะอาจติดอยูในไฟ
และไมสามารถสงสัญญาณได 
- ผนวก ก ขอ ๓.๕ ข ถาพบไฟไหมหญาหรือวัสดุอ่ืนรอบคลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิด ควรสงสัญญาณเตือนทันทีและเจาหนาท่ีผูน้ันตองทําทุกอยางทันทีเทาท่ี
ทําได โดยใชเคร่ืองดับเพลิง ใชนํ้าท่ีอยูในถังใกลเคียง หรือใชเคร่ืองมือดับเพลิง 
หรือควบคุมเพลิงไวจนกวาเจาหนาท่ีดับเพลิงจะมาถึง 
- ขอ ๓๐.๑๔ หนวยท่ีมีหนาท่ีในการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
ตองจัดทําแผนเผชิญเหตุ ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม 
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   ขอ ๓๐.๑๔ 

 - หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๔ ขอ ๓๐.๑๔ 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๔.๑, ๖.๔.๓, 
๖.๔.๔, ๙.๑๒ 
ผนวก ก ขอ ๒.๒ ก ๔),  
ผนวก ก ขอ ๓.๖. ข ๑), ๒) 
ผนวก ก ขอ ๓.๖ ค,  
ขอ ๓๐.๑๒, ขอ ๔๕.๑.๔.๑๒  
 

 
- ขอ ๓๐.๑๔ หนวยท่ีมีหนาท่ีในการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
ตองจัดทําแผนเผชิญเหตุ ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม  
 
 
 
- ขอ ๖.๔.๑ ตองมียามรักษาการณอยางเพียงพอตลอดเวลาใน 
ระหวางรักษาการณตองตรวจการใสกุญแจ การประทับตราตลอดจน 
อุปกรณประจําคลังกระสุนและวัตถุระเบิดใหเรียบรอย 
- ขอ ๖.๔.๓ คลังกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเปนคลังเปดทุกคลัง ตอง 
ใสกุญแจใหม่ันคง และประทับตราเคร่ืองหมายไว ใหหัวหนาคลัง 
จัดทําสมุด รับ-สง ลูกกุญแจไวเปนหลักฐานโดยถูกตองทุกคร้ัง  
- ขอ ๖.๔.๔ การเปดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคร้ังตองไดรับอนุมัติ 
จากผูบังคับหนวยหรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิด
น้ัน โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษรลงในสมุดท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหตรวจสอบได 
- ขอ ๙.๑๒ ตองติดปายสัญลักษณเพลิงท่ีคลังกระสุนและวัตถุระเบิด โดยปาย
ท่ีติดตองแสดงถึงส่ิงท่ีมีอันตรายสูงสุดและเพ่ิมปายสัญลักษณสารเคมี  
ตามหมวดของกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเก็บรักษาอยูในคลังน้ัน 
- ผนวก ก ขอ ๒.๒ ก ๔) ควรมีปายอนุญาตใหผูปฏิบัติงานกํากับดูแลผูเย่ียม 
เยือน(บางโอกาส) จํานวนสูงสุดใหเขาไปในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน หอง หรืออาคาร 
ท่ีมีวัตถุระเบิดไดในคร้ังหน่ึงๆ ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน  
- ผนวก ก ขอ ๓.๖ ข ๑) การติดปายสัญลักษณเพลิงตองติดปายสัญลักษณ
เพลิงท่ีอาคารหรือพ้ืนท่ีเก็บรักษาท่ีมีกระสุนหรือวัตถุระเบิดอยูในลักษณะ 
ท่ีเจาหนาท่ีดับเพลิงเห็นไดงายจากระยะไกลท่ีสุดเทาท่ีทําได ถาภูมิประเทศ 
และ/หรือตนไมใบหญา ทําใหมองไมเห็นสัญลักษณเพลิงจนกวาจะเขามาใกล 
ตองมีแผนผังและ/หรือแผนท่ีท่ีแสดงท่ีต้ังของพ้ืนท่ีเก็บรักษา สัญลักษณเพลิง 
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และสัญลักษณเคมีถาเก่ียวของ แผนผังน้ีตองทันสมัยและควรมีอยูท่ียาม
รักษาการณแผนกดับเพลิง 
- ผนวก ก ขอ ๓.๖ ข ๒) สัญลักษณเพลิงน้ีอาจติดไวดานนอกอาคารโดยตรง 
แตอาคารหรือท่ีเก็บรักษา ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงการเก็บวัตถุระเบิดบอยๆ  
ควรใชแผนปายสัญลักษณเพลิงท่ีถอดออกได สําหรับอาคารท่ีมีความยาวมากๆ 
อาจจําเปนตองมีสัญลักษณอยูดานละมากกวาหน่ึงแหงก็ได 
- ผนวก ก ขอ ๓.๖ ค ลักษณะของปายสัญลักษณเพลิง 
   ๒) สัญลักษณเพลิงเปนรูปตางๆ ดังน้ี  
        - รูปแปดเหล่ียม สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๑ 
        - รูปกากบาท สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๒ 
        - รูปสามเหล่ียมหัวกลับ สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๓ 
        - รูปส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๔ 
    ๓) สีพ้ืนของสัญลักษณเพลิงเปนสีสม ตัวเลขแสดงถึงเพลิงแตละพวกเปน 
สีดํา สัญลักษณน้ีควรใชสีสะทอนแสงหรือสีแรงแสงจะดีกวา 
     ๔) รูปรางและขนาดของหมายเลข และสัญลักษณเพลิงท้ังส่ีพวกสําหรับ 
ติดท่ีประตูดานในอาคารใหใชคร่ึงขนาดจริง 
- ขอ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน ตองไดรับการตรวจสภาพ 
อยางนอยปละคร้ัง 
- ขอ ๔๕.๑.๔.๑๒ การตรวจสภาพคลังกระสุนและพ้ืนท่ีเก็บรักษา 
เปนการตรวจสภาพ เพ่ือคนหาสภาพท่ีไมไดมาตรฐาน และอาจไมปลอดภัย 
ตอการเก็บรักษา เชน ตรวจสภาพการเก็บรักษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
การตรวจสภาพคลังกระสุน และการตรวจสภาพ   เสาลอฟา เปนตน 
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 ๗.การเก็บรักษา 
และมาตรการการปองกัน 
การรั่วไหล 
   ๗.๑ คลัง สป.๕         

 
 
 
๑. ติดปายสัญลักษณ
เพลิงถูกตอง 
๒. คลัง สป.๕  
ท่ีเปนคลังปดทุกคลัง 
ใสกุญแจม่ันคงและ 
ประทับตราเคร่ืองหมาย, 
มีสมุดรับ-สงกุญแจ 
ไวเปนหลักฐานถูกตอง 
๓. การเปดคลัง สป.๕ 
ไดรับอนุมัติจาก   
ผบ.หนวยไวเปน 
ลายลักษณอักษร 
๔. คลังกระสุนไดรับการ
ตรวจสภาพปละคร้ัง 
๕. มีปายอนุญาตจํานวน
ผูปฏิบัติงานเขาไป 
ในอาคารท่ีมีวัตถุระเบิด 
ไดในคร้ังหน่ึง  ๆติดไว 
ใหเห็นอยางชัดเจน 
 
 
 
 

 
 
 
- ตรวจ 
การติดปาย
สัญลักษณเพลิง
ท่ีคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด  
 - ตรวจ
หลักฐาน 
การอนุมัติให 
เปด-ปดคลัง  
 

 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๑๐,  
ตอนท่ี ๓ ขอ ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓, 
๙.๔, ๙.๕, ๙.๗, ๙.๑๑, ๙.๑๓, 
ขอ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๒๓, 
ขอ ๔.๑.๗ ผนวก ญ ขอ ๒,
ผนวก ก ขอ ๔.๑.๒๐ ข, 
ผนวก ก ขอ ๔.๑.๓๓ ข, ค, 
และ ผนวก ก. ขอ ๕ 

 
 
 
- ขอ ๖.๑๐ ถาอุณหภูมิภายในคลังสูงกวา ๔๐ C เปนเวลานานกวา ๒๔ ช่ัวโมง
ควรระบายความรอนของคลังกระสุนและวัตถุระเบิดโดยรดนํ้าภายนอก 
อาคารใหเปยก เปดประตูและเคร่ืองระบายอากาศ ถาวิธีเหลาน้ีลดอุณหภูมิ 
ไมไดผลผูบังคับบัญชาตองตกลงใจวาจะยายกระสุนและวัตถุระเบิดไปเก็บท่ีอ่ืน
หรือไม 
- ขอ ๙.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดตองบรรจุอยูในหีบหอหรือกลองมาตรฐาน 
- ขอ ๙.๒ ตองกองกระสุนและวัตถุระเบิดใหหีบหอดานท่ีมี เลขงานออกดาน
นอก โดยกองเลขงานเดียวกันไวรวมกัน และจัดใหอากาศสามารถถายเท 
ไดสะดวก ดวยการยกดานลางของกองใหสูงพนพ้ืนไมนอยกวา ๔ น้ิว และ
ระยะระหวางกองหางกันไมนอยกวา ๔  น้ิว  ยอดกองกระสุนและวัตถุระเบิด
ตองอยูตํ่ากวาระดับชายคาและอยูหางจากหลังคาไมนอยกวา ๑๘ น้ิว แตตอง
ไมเกินกวาความสูงของชองระบายอากาศและความสูงตองตํ่ากวาแนวส่ิงกําบัง
อยางนอย ๑ ฟุต มีปายประจํากองกระสุนและวัตถุระเบิด ทบ.๔๖๘–๕๐๖  
ติดไวทุกกองใหเห็นอยางชัดเจน 
- ขอ ๙.๓ ตองไมกองกระสุนและวัตถุระเบิดสูงเกินไป จนทําใหหีบหอช้ันลาง
ถูกกดจนแตกหรือเสียรูปทรง 
- ขอ ๙.๔ กระสุนและวัตถุระเบิดตางเลขงานหามกองรวมกัน 
- ขอ ๙.๕ หีบพรองควรปดใหสนิท ตองทําเคร่ืองหมายคําวา “หีบพรอง” 
พรอมระบุรหัส เลขงานและจํานวนกระสุนและวัตถุระเบิดใหชัดเจน วางไว 
ดานบนสุดของกอง  เลขงานหน่ึงๆ ใหมีหีบพรอง ไดเพียงหีบเพียงหีบเดียว
เทาน้ัน 
- ขอ ๙.๗ ตองไมมีหีบเปลา รวมท้ังวัตถุไวไฟอยูภายในคลัง 
- ขอ ๙.๑๑ ตองติดคําแนะนําประจําคลังกระสุนและวัตถุระเบิดตามผนวก ก.  
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ขอ ๔.๑.๓ ฉ. ไวใกลประตูของคลัง เพ่ือใหเห็นไดชัดเม่ือทํางานอยูในคลัง 
- ขอ ๙.๑๓ ตองมีผังแสดงการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดท่ีทันสมัย 
อยูเสมอ ติดไวใหเห็นไดชัดภายในคลังและตองมีสําเนาท่ีตรงกันเก็บไวท่ี 
สวนควบคุมทางบัญชีของหนวย 
- ขอ ๑๑ กระสุนและวัตถุระเบิดท่ีบกพรอง ชํารุด เส่ือมสภาพ ใชการไมได 
ตองแยกเก็บไวในท่ีปลอดภัยตออาคารท่ีพักอาศัย อาคารปฏิบัติงาน  
แหลงชุมชน และเสนทางสาธารณะ โดยคํานึกถึงประเภทการเก็บรวมและ
ขอบังคับ ปริมาณ- ระยะ  
- ขอ ๑๓ ตองมีการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเก็บรักษาไวในคลัง 
โดยเจาหนาท่ีสรรพาวุธท่ีใหการสนับสนุนตามวงรอบการตรวจสภาพท่ีกําหนด
ไว รายละเอียดตามระเบียบการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเก่ียวของ 
- ขอ ๑๔ เม่ือมีความจําเปนจะตองเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดตาง
ประเภทไวรวมกัน จะตองเก็บใหถูกตองตามแผนผังการเก็บรวมท่ีกําหนด 
รายการกระสุนและวัตถุระเบิดตามลําดับอักษรดูไดจาก ผนวก ก ขอ ๕.๓.๑ 
ตารางท่ี ๕ - ๑๙ การแบงประเภทกระสุนและวัตถุระเบิด สําหรับการเก็บรวม
แบงออกเปน ๑๒ หมวด (หมวด A ถึง H, J, K, L และ S) 
- ขอ ๑๕ การเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดคละกัน 
            ๑๕.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดหมวด B, C, D, E, F, G, H, J และ S 
อาจเก็บคละกันได โดยนํ้าหนักวัตถุระเบิดสุทธิรวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐ ปอนดตอ
พ้ืนท่ีเก็บรักษา กระสุนและวัตถุระเบิดเหลาน้ีจะตองบรรจุในหีบหอมาตรฐาน 
- ขอ ๒๓ ใหหนวยตาง  ๆท่ีมีกระสุนและวัตถุระเบิดในครอบครอง ปฏิบัติตาม 
ระเบียบน้ีโดยเครงครัด หากไมสามารถปฏิบัติตามไดดวยเหตุขัดของใดๆ  
ตองรายงานใหกองทัพบกทราบ โดยผานกรมสรรพาวุธทหารบกหรือกรม
วิทยาศาสตรทหารบก ในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหละเวน 
การปฏิบัติตามระเบียบน้ีเปนการช่ัวคราว ตามระยะเวลาท่ีกําหนด แตตอง 
ไมเกิน ๑ ป ถามีความจําเปนสามารถขออนุมัติตอได แตตองพิจารณา 
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   ๗.๒ การเก็บ สป.๕ 
ภายในคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ติดคําแนะนําประจํา
คลัง สป.๕  
๒. ผังแสดงการเก็บ
รักษา สป.๕ ตรงกับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจคลัง 
กระสุนและวัตถุ
ระเบิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๓๐.๓, ๓๐.๔, ๓๐.๕, 

หาหนทางปฏิบัติเพ่ือการแกไขใหดีท่ีสุดตอไป 
- ผนวก ก.ขอ  ๔.๑.๗  ญ ขอ ๒) การดําเนินการเก่ียวกับ สป.ใชการไมได  
เม่ือพบวา สป.เคมีชํารุด ร่ัวซึม หรือใชการไมได ตองทําเคร่ืองหมายไวใหทราบ 
สป. เหลาน้ี ตองนําออกจากพ้ืนท่ีเก็บรักษาทันที ถาทําได ถายังไมสามารถ
ทําลายไดทันที ตองบรรจุกระสุนท่ีร่ัวในภาชนะ และคัดแยกไปไวในอาคาร 
หรือท่ีสํารองไวสําหรับ สป.ใชการไมได 
- ผนวก ก ขอ ๔.๑.๒๐ ข การควบคุมอุณหภูมิ ฟอสฟอรัสขาวท่ีบรรจุในลูก 
กระสุนจะหลวมละลายกลายเปนของเหลวท่ีอุณหภูมิ ๔๓.๙ องศาเซลเซียส 
(๑๑๑ องศา ฟาเรนไฮต) เม่ือถูกอากาศจะลุกไหม และถามีหลอดดินระเบิด 
อยูในลูกกระสุนจะทําใหระเบิดได เม่ืออุณหภูมิตํ่ากวา ๔๓.๙ องศาเซลเซียส  
ฟอสฟอรัสขาวจะเปนของแข็ง และจะไมร่ัว ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตองรักษา
อุณหภูมิไวใหตํ่ากวา ๔๓.๙ องศาเซลเซียส 
- ผนวก ก ขอ ๔.๑.๓๓ กระสุนเคมีท่ีใชการไมได 
       ข.  การคัดแยก 
             ๑) กระสุนท่ีอยูในสภาพอันตราย ตองคัดแยกไวเพ่ือรอการทําลาย 
             ๒) กระสุนระงับการใช ตองทําเคร่ืองหมายไวใหชัดเจนติดปาย
ประจํากองกระสุนไว เพ่ืองดจาย 
        ค. การเก็บรักษา กระสุนมีสภาพอันตรายหามนํามาเก็บไวกับกระสุน  
ท่ีใชการได กระสุนท่ีมีอันตรายหรือสงสัยวาจะมีสภาพอันตราย ใหคัดแยกออก 
 และเก็บแยกกันกับกระสุนท่ีใชราชการได โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ปริมาณ-ระยะ    
- ผนวก ก. ขอ ๕ ขอบังคับเก่ียวกับปริมาณ-ระยะ ฯลฯ 
- ขอ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บรวม การเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิดจะมีความปลอดภัยมากท่ีสุด ถาแยกเก็บแตละรายการ  
หรือแตละหมวด ตองไมเก็บรักษากระสุนท่ีมีอันตรายตางหมวดกันไวรวมกัน 
เชน เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดไวรวมกับวัสดุท่ีติดไฟไดหรือไวไฟ 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง    ใจความของหลักฐานอางอิง 
 กระสุนท่ีกองบนมารอง 

กระสุน และมีสําเนา 
ท่ีตรงกันเก็บไวท่ี 
สวนควบคุมทางบัญชี 
ของหนวย 
๓. บันทึกสถิติสูงสุด 
ทําเปนกราฟติดไวในคลัง
กระสุน (ฟอสฟอรัส) 
และขีดเสนแดงไวท่ี 
๔๓.๙ องศาเซลเซียส/ 
๑๑๑ องศาฟาเรนไฮต 
๔. สป.๕ บรรจุในหีบหอ
เรียบรอย 
๕. มีปายประจํากอง
กระสุน ท่ีเปนปจจุบัน 
๖. จํานวนและปาย
ประจํากอง กระสุน/ 
วัตถุระเบิดตรงตาม 
บัญชีคุม, ระบบ  
logsmis และปาย
ประจํากอง 
๗. กระสุน และ 
วัตถุระเบิดตางเลขงาน
หามกองรวมกัน  
๘. หีบพรองตองระบุช่ือ 
สป.๕ รหัส เลขงาน  

 ๓๐.๘, ๓๐.๙, ๓๐.๑๒, 
๓๐.๑๓, ๔๕.๑, ๔๕.๑.๓ และ 
ขอ ๖๑.๒.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ขอ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวตามปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ 
วัตถุระเบิดท่ีมีอยูในกระสุน เปนส่ิงกําหนดระยะอันตรายท่ีเก่ียวของปริมาณ
สูงสุดของวัตถุระเบิดท่ีอนุญาตใหเก็บไวในท่ีแตละแหงน้ัน พิจารณาจาก
ระยะหางจากท่ีต้ังน้ันถึงท่ีอีกแหงหน่ึง ควรมีระยะหางไมนอยกวาท่ีกําหนด 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย   
- ขอ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน หามนํากระสุนตางเลขงานเก็บไว 
ในกองเดียวกัน ตองกองไวหางกันใหเห็นแยกกันไดชัดเจน และมีปายประจํากอง
กระสุนติดไวใหเห็นแบบ และวิธีเขียนตามผนวก ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖) 
- ขอ ๓๐.๘ กระสุนหรือองคประกอบของกระสุน ท่ีจะนํามาเก็บไวใน 
คลังกระสุนตองบรรจุในหีบหอมาตรฐาน กระสุนนอกหีบหอหามนํามาเก็บไว
ในคลังกระสุนเปนอันขาด  
- ขอ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไวสําหรับเก็บกระสุนเทาน้ัน หามนําส่ิงของอ่ืนมาเก็บ 
รวมไวในคลังกระสุน หีบเปลา ขอนรองท่ีไมใชตลอดจนเคร่ืองมือตาง  ๆ   
- ขอ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน  ตองไดรับการตรวจสภาพ 
อยางนอยปละคร้ัง สําหรับกระสุนสํารองสงคราม ใหทําการตรวจสภาพตาม
วงรอบของการตรวจสภาพ 
- ขอ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังตองมีปายประจําคลังกระสุน และจัดทําผัง
แสดงการเก็บรักษากระสุนท่ีทันสมัยอยูเสมอ ติดไวในท่ีเห็นไดชัดเจน เชน  
ท่ีประตูคลังดานในตองไมปลอยใหมีไวในคลังเก็บรักษากระสุน 
- ขอ ๔๕.๑ ผูบังคับหนวยทุกระดับ มีอํานาจตรวจสภาพกระสุน 
ของหนวยภายใตบังคับบัญชาของตน และใชผลการตรวจสภาพน้ี  
เปนเคร่ืองมือวัดสภาพอันแทจริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการสงกําลัง
และซอมบํารุงกระสุน ในหนวยใตบังคับบัญชาของตน 
- ขอ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผูบังคับหนวย ผูบังคับหนวยทุกระดับ จัดให
มีการตรวจสภาพกระสุนโดยผูบังคับหนวยตามความเหมาะสม เพ่ือใหทราบ
ความพรอมรบของหนวยเม่ือมีปญหาท่ีไมสามารถดําเนินการเองได ใหขอรับ 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง    ใจความของหลักฐานอางอิง 
 จํานวน และวางอยูบนสุด 

๙. กระสุนและ 
วัตถุระเบิดท่ีชํารุด 
บกพรอง เส่ือมสภาพ  
ใชการไมไดตองแยกเก็บ
ในท่ีท่ีปลอดภัย 
๑๐. กระสุนมูลฐาน, 
กระสุนเผชิญเหตุ, 
กระสุนมูลฐาน(สัมภาระ
รบ), กระสุนรักษาการณ 
และกระสุน รอย.รวป./
มว.รวป. ไดรับการตรวจ
สภาพปละคร้ัง 
๑๑. เก็บ สป.๕ ตาม
ตารางการเก็บรวม   

  
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๔ ขอ ๓๐.๓, ๓๐.๔, 
๓๐.๕, ๓๐.๘, ๓๐.๙, ๓๐.๑๒, 
๓๐.๑๓, ๔๕.๑, ๔๕.๑.๓,  
ตอนท่ี ๗ ขอ ๖๑.๑.๕ และ 
 ๖๑.๔.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนจากหนวยท่ีใหการสนับสนุน 
- ขอ ๖๑.๒.๖ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบ ใหมีจํานวนกระสุนครบ 
ตามอัตรามูลฐาน และอยูในสภาพใชการรบไดทันที หากปรากฏหรือสงสัยวา
เส่ือมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสงกําลังโดยดวน และสําเนารายงาน
ตามสายการบังคับบัญชา 
- ขอ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บรวม การเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิดจะมีความปลอดภัยมากท่ีสุด ถาแยกเก็บแตละรายการ หรือ 
แตละหมวด ตองไมเก็บรักษากระสุนท่ีมีอันตรายตางหมวดกันไวรวมกัน  
เชน เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดไวรวมกับวัสดุท่ีติดไฟไดหรือไวไฟ 
- ขอ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวตามปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ  
วัตถุระเบิดท่ีมีอยูในกระสุน เปนส่ิงกําหนดระยะอันตรายท่ีเก่ียวของ  
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดท่ีอนุญาตใหเก็บไวในท่ีแตละแหงน้ัน  
พิจารณาจากระยะหางจากท่ีต้ังน้ันถึงท่ีอีกแหงหน่ึง ควรมีระยะหาง 
ไมนอยกวาท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย    
- ขอ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน หามนํากระสุนตางเลขงานเก็บไว 
ในกองเดียวกัน ตองกองไวหางกันใหเห็นแยกกันไดชัดเจน และมีปายประจํา 
กองกระสุนติดไวใหเห็นแบบ และวิธีเขียนตามผนวก ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖)  
- ขอ ๓๐.๘ กระสุนหรือองคประกอบของกระสุน ท่ีจะนํามาเก็บไวใน 
คลังกระสุนตองบรรจุในหีบหอมาตรฐาน กระสุนนอกหีบหอหามนํามาเก็บไว
ในคลังกระสุนเปนอันขาด        
- ขอ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไวสําหรับเก็บกระสุนเทาน้ัน หามนําส่ิงของอ่ืนมาเก็บ                                    
รวมไวในคลังกระสุน หีบเปลา ขอนรองท่ีไมใชตลอดจนเคร่ืองมือตาง  ๆ 
ตองไมปลอยใหมีไวในคลังเก็บรักษากระสุน 
- ขอ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนเผชิญเหตุ ตองไดรับการตรวจสภาพ 
อยางนอยปละคร้ัง สําหรับกระสุนระดับสะสม ใหทําการตรวจสภาพ 
ตามวงรอบของการตรวจสภาพ 
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- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๓๐.๒  
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ 

- ขอ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังตองมีปายประจําคลังกระสุน และจัดทําผัง
แสดงการเก็บรักษากระสุนท่ีทันสมัยอยูเสมอ ติดไวในท่ีเห็นไดชัดเจน เชน  
ท่ีประตูคลังดานใน 
- ขอ ๔๕.๑ ผูบังคับหนวยทุกระดับ มีอํานาจตรวจสภาพกระสุน 
ของหนวยภายใตบังคับบัญชาของตน และใชผลการตรวจสภาพน้ี  
เปนเคร่ืองมือวัดสภาพอันแทจริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการ 
สงกําลังและซอมบํารุงกระสุน ในหนวยใตบังคับบัญชาของตน 
- ขอ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผูบังคับหนวย ผูบังคับหนวยทุกระดับ จัดให
มีการตรวจสภาพกระสุนโดยผูบังคับหนวยตามความเหมาะสม เพ่ือใหทราบ 
ความพรอมรบของหนวยเม่ือมีปญหาท่ีไมสามารถดําเนินการเองได ใหขอรับ 
การสนับสนุนจากหนวยท่ีใหการสนับสนุน 
- ขอ ๖๑.๑.๕ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบใหมีจํานวนกระสุนครบตาม
อัตรามูลฐานและอยูในสภาพใชการรบไดเม่ือไดรับอนุมัติจากกองทัพบก หาก
ปรากฏหรือสงสัยวาเส่ือมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสงกําลังโดยดวน 
และสําเนารายงานตามสายการบังคับบัญชาทราบดวย 
- ขอ ๖๑.๔.๖ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบใหมีจํานวนกระสุนครบตาม
อัตรากระสุนเผชิญเหตุและอยูในสภาพใชการได หากปรากฏหรือสงสัยวา
เส่ือมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสงกําลังกระสุนโดยดวน และสําเนา
รายงานตามสายการบังคับบัญชาทราบดวย 
- ขอ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวในคลังกระสุน ท่ีไดออกแบบไว
โดยเฉพาะ หามนํากระสุนไปเก็บไวในท่ีอ่ืน เชน คลังอาวุธ หรือคลังของ 
กองรอย นอกจากไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
 
- ขอ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวในคลังกระสุน ท่ีไดออกแบบไว
โดยเฉพาะ หามนํากระสุนไปเก็บไวในท่ีอ่ืน เชน คลังอาวุธ หรือคลังของ
กองรอย นอกจากไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
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   ๗.๓ การเก็บ สป.๕ 
ภายนอกคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑. ตองไดรับอนุมัติ 
จากผูมีอํานาจ 
เปนลายลักษณอักษร 
๒. สป.๕ ตรงตาม
ประเภท รายการ และ
จํานวนท่ีไดรับอนุมัติ 
๓. เก็บ สป.๕ ไวใน
สถานท่ีท่ีไดรับอนุมัติ 
เชน กองรักษาการณ 
หรือคลังอาวุธกองรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ตรวจหลักฐาน
อนุมัติใหนํา
กระสุนเก็บไว
นอกคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ๕ ของกองทัพบก  
ตอนท่ี ๔ ขอ ๓๐.๒ 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๓ ขอ ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
- ขอบังคับทหารท่ี ๖/
๓๑๖๗๐/๒๔๘๔  
ลง ๑ ก.ย.๘๔ วาดวยการ
รักษาการณ ขอ ๓ 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕.๑.๙, ๔๖ และ ๕๐.๑ 
 
 
 
 
 

 
 
- ขอ ๗ การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดในท่ีต้ังปกติ ตองเก็บรักษาไวใน
คลังท่ีออกแบบไวสําหรับเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดโดยเฉพาะ ยกเวนในกรณีท่ี
จําเปน เชน การเตรียมพรอม การรักษาความปลอดภัยเม่ือมีภารกิจเฉพาะ เปน
ตน ใหผูบังคับบัญชาระดับผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทาข้ึนไป พิจารณา
อนุมัติใหเก็บรักษากระสุนประเภท ๑.๓, ๑.๔ จํานวนจํากัดตามความจําเปนไว
ในอาคาร หรือใกลอาคารตางๆ เชนอาคารท่ีพัก, คลังกองรอย, โรงงานหรือ
อาคารปฏิบัติงานไดเปนการช่ัวคราว โดยไมตองคํานึงถึงปริมาณ-ระยะ สําหรับ
กระสุนปนเล็กซ่ึงมีไวรักษาการณภายในใหผูมีอํานาจจัดต้ังกองรักษาการณ
ภายในอนุมัติใหเก็บรักษาไวท่ีกองรักษาการณได จํานวนไมเกิน ๕๐๐ นัด สวน
กองรักษาการณภายนอก ใหผูมีอํานาจจัดต้ังกองรักษาการณภายนอกอนุมัติให
เก็บรักษากระสุนปนเล็กไวท่ีกองรักษาการณไดตามความเหมาะสม 
- ขอ ๓ กองรักษาการณภายในใหผูบังคับบัญชาต้ังแตช้ัน ผูบังคับกองพัน หรือ
ผูบังคับการเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับกองรอย หรือผูบังคับเรือช้ัน ๓  หรือผูบังคับ
ฝูงบินซ่ึงต้ังแยกอิสระมีอํานาจส่ังจัดได  
 
- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญหายไป ใชหมดไป ชํารุดเสียหายจนไม 
สามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมได หรือสูญหาย
เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอไป 
- ขอ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบังคับหนวยซ่ึงมีกระสุนไวครอบครอง  
เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการริเร่ิมขอจําหนายกระสุน ซ่ึงหมดความจําเปน 
ในการควบคุมทางบัญชีของหนวย โดยไดใชไป เส่ือมสภาพ ถูกทําลาย หรือ
สูญหาย และใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันรับผิดชอบในการควบคุมและ
ดําเนินการขอจําหนายกระสุนซ่ึงหมดความจําเปนดังกลาว จนกวากองทัพบก 
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๘.การจําหนาย 
๘.๑ หนวยเร่ิมรายงานขนาด
กองรอยหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑. รายงานการใชตรง
ตามท่ีนําไปใชจริง 
๒. รายงานถูกตอง 
ครบถวน เรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
- ตรวจ 
หลักฐาน 
ใบเบิก,  
ใบสงคืน สป.๕, 
ใบสงคืนของ 
หมุนเวียน, 
รายงานการใช 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก
ตอนท่ี ๑ ขอ ๕.๑.๙,  
ตอนท่ี ๕ ขอ ๔๖ และ ๕๐.๑ 
 
 
 
 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓/๒๕๕๒  
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒ เร่ือง  
การปองกันการร่ัวไหล 
ของ สป.๕ ขอ ๒  
 
- วิทยุ สพ.ทบ. 
ท่ี กห ๐๔๔๓/๗๗๔๐  
ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ ขอ ๒.๓ 
 
 

จะไดอนุมัติใหจําหนายจากบัญชีคุมของกองทัพบกแลว 
-  ขอ ๕๐.๑ หนวยครอบครอง หนวยขนาดกองรอยหรือเทียบเทา เปนหนวย
เร่ิมรายงาน โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 
 
- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญหายไป ใชหมดไป ชํารุดเสียหายจนไม 
สามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมได หรือสูญหาย  
เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอไป 
- ขอ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบังคับหนวยซ่ึงมีกระสุนไวครอบครอง  
เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการริเร่ิมขอจําหนายกระสุน ซ่ึงหมดความจําเปน 
ในการควบคุมทางบัญชีของหนวย โดยไดใชไป เส่ือมสภาพ ถูกทําลาย หรือ
สูญหาย และใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันรับผิดชอบในการควบคุม 
และดําเนินการขอจําหนายกระสุนซ่ึงหมดความจําเปนดังกลาวจนกวา
กองทัพบกจะไดอนุมัติใหจําหนายจากบัญชีคุมของกองทัพบกแลว 
-  ขอ ๕๐.๑ หนวยครอบครอง หนวยขนาดกองรอยหรือเทียบเทา เปนหนวย
เร่ิมรายงาน โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 
- ขอ ๒ ผูบังคับหนวยทุกระดับ ตองเพ่ิมความเขมงวดในการกํากับดูแลการใช 
รวมถึงการขออนุมัติจําหนาย สป.๕ ของหนวยในการปฏิบัติภารกิจตาง  ๆ
โดยเฉพาะอยางย่ิงการใช สป.๕ ในภารกิจการฝก-ศึกษา ภารกิจปองกัน
ประเทศ และภารกิจแกปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือปองกัน
การร่ัวไหลของ สป.๕ จากการขออนุมัติจําหนายโดยไมมีการใชงานจริง 
- ขอ ๒.๓ ขอให ผบ.หนวยท่ีมี สป.๕ ในครอบครอง ใหความสนใจ  
ตอการควบคุมการเก็บรักษา สป.๕ และปฏิบัติตอระเบียบ และคําส่ังของ ทบ.
ท่ีเก่ียวกับการเก็บรักษา การสงกําลัง สป.๕ และใหความสําคัญมากกวา สป.
ประเภทอ่ืน และควบคุมการจําหนาย สป.๕ ใหตรงตามจํานวนท่ีไดใชจริงโดย
ใกลชิด 
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   ๘.๒ การขออนุมัติจําหนาย
ของหนวยระดับกองพันหรือ
เทียบเทาข้ึนไป 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๘.๓ หลักฐานการขออนุมัติ
จําหนาย 
 

๑. รายงานการจําหนาย
ตรงตามท่ีนําไปใชจริง  
๒. รายงานถูกตอง 
ครบถวน เรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. เอกสาร 
ท่ีแนบไปพรอมกับ
รายงานขออนุมัติ 
จําหนายครบถวน 

- ตรวจ 
หลักฐาน 
ใบเบิก,  
ใบสงคืน สป.๕, 
ใบสงคืนของ 
หมุนเวียน, 
คําส่ังการฝก, 
รายงานการใช
ตอ ยศ.ทบ.และ
แบบรายงานขอ
อนุมัติจําหนาย 
ทบ.๔๐๐-๐๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ 
หลักฐาน 
ใบเบิก,  
ใบสงคืน สป.๕, 

- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๔๗.๑, ๕๐.๒ และ ๕๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก
ตอนท่ี ๕ ขอ ๔๗.๑, ๕๐.๒ 
และ ๕๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕๐.๓, ๕๑.๑.๑, ๕๑.๑.๒,  

- ขอ ๔๗.๑ กระสุนท่ีขอจําหนาย หมายถึงกระสุนและวัตถุระเบิดและ 
วัตถุทางเคมี ตลอดจนสวนประกอบตางๆ ซ่ึงมีอยูท่ีหนวย และหนวยในสาย
การสงกําลังข้ันเหนือไดควบคุมทางบัญชีไวแลว ท้ังชนิดและจํานวนโดยเปนไป 
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชน ใชไปในการฝกตามหลักสูตร ใชไปในการรบ
หรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ 
- ขอ ๕๐.๒ หนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทา หรือกองรอยอิสระข้ึนไป 
เปนหนวยรายงานในการขอจําหนายกระสุน 
- ขอ ๕๑.๑ หนวยจะตองรายงานขอจําหนายกระสุนท่ีใชในการฝกตาม 
หลักสูตรภายในเวลาไมเกิน ๓๐ วัน หลังจากการใชงานแลวเสร็จ เวนกรณีมี
ความจําเปนอยางอ่ืน 
- ขอ ๔๗.๑ กระสุนท่ีขอจําหนาย หมายถึงกระสุนและวัตถุระเบิดและ 
วัตถุทางเคมี ตลอดจนสวนประกอบตางๆ ซ่ึงมีอยูท่ีหนวย และหนวยในสาย
การสงกําลังข้ันเหนือไดควบคุมทางบัญชีไวแลว ท้ังชนิดและจํานวนโดยเปนไป
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชน ใชไปในการฝกตามหลักสูตร ใชไปในการรบ
หรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ 
- ขอ ๕๐.๒ หนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทา หรือกองรอยอิสระข้ึนไป 
เปนหนวยรายงานในการขอจําหนายกระสุน 
- ขอ ๕๑.๑ หนวยครอบครองกระสุนจะตองรายงานขอจําหนายกระสุนท่ีใชใน
การฝกตามหลักสูตรหรือการฝกตามโครงการพิเศษภายในเวลาไมเกิน ๓๐ วัน 
หลังจากการใชงานแลวเสร็จ และกระสุนเผชิญเหตุ กระสุนอัตรามูลฐาน 
ภายในเวลาไมเกิน ๙๐ วัน หลังจากการใชงานแลวเสร็จเวนกรณีมีความจําเปน
อยางอ่ืน 
- ขอ ๕๐.๓  การรายงานขออนุมัติจําหนายกระสุน 
                ๕๐.๓.๑ ใชแบบรายงานขออนุมัติจําหนาย  
(ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)                    
                ๕๐.๓.๒ หนวยขอจําหนาย ทําใบรายงานขออนุมัติจําหนาย 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                      หนา   ๔๘   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง    ใจความของหลักฐานอางอิง 
           ใบสงคืนของ 

หมุนเวียน, 
คําส่ังการฝก, 
รายงานการใช 
ตอ ยศ.ทบ. 
และแบบรายงาน
ขออนุมัติ
จําหนาย 
ทบ.๔๐๐-๐๖๕ 
 

และ ๕๑.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ข้ึน ๔ ชุด เปน ตัวจริง ๑ ชุด สําเนา ๓ ชุด  พรอมกับเอกสารท่ีเก่ียวของ 
เสนอตัวจริงและสําเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการสงกําลัง เก็บสําเนา ๑ ชุด 
ไวในแฟมรอเร่ือง  
                ๕๐.๓.๓ เอกสารท่ีตองแนบไปพรอมกับรายงาน 
ขออนุมัติจําหนาย 
                             ๕๐.๓.๓.๑ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการฝก-ศึกษาประจําป 
                               - สําเนาคําส่ัง ฝก-ศึกษา 
                               - สําเนารายงานการใช 
                               - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
                             ๕๐.๓.๓.๒ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการปฏิบัติราชการสนาม ปราบปราบ ฯ หรือปองกันประเทศ 
                              - สําเนาคําส่ังปฏิบัติราชการสนาม หรือผนวกการ
สงกําลังบํารุง 
                              - สําเนารายงานการใช โดยมีผูบังคับหนวย 
เฉพาะกิจระดับกรมข้ึนไป ลงนาม 
                              - สําเนารายงานการสูญเสียส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
(ถามี) 
                              - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
                             ๕๐.๓.๓.๓ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีชํารุด เสียหายเส่ือมสภาพ ใชการไมได ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบัญชี 
(เส่ือมสภาพตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกแจง ไมตองสอบสวน) 
                              - คําส่ังและสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวน 
                              - สํานวนการสอบสวนและสําเนาการสอบสวน 
ของคณะกรรมการสอบสวน  



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                      หนา   ๔๙   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง    ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๕ ขอ ๕๐.๓, ๕๑.๑.๑, 
๕๑.๑.๒, และ ๕๑.๒ 

                            ๕๐.๓.๓.๔ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
ท่ีใชในการทดสอบ 
                              - สําเนาคําส่ังใหทดสอบหรือคําส่ังซอม             
                              - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียน ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
                             ๕๐.๓.๓.๕ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการฝกพิเศษใหแนบหลักฐาน เชนเดียวกับท่ีใชในการฝก-ศึกษาประจําป 

                               ๕๐.๓.๓.๖ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว ใหแนบคําส่ังหรือสําเนาคําส่ัง 
การใชส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ไปดวย 
- ขอ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนใหนําสงคืนตามท่ีกลาวไวใน ตอนท่ี ๓  
การสงคืน  
- ขอ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ใหแนบใบรายงานการสอบสวน  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปดวย 
- ขอ ๕๑.๒ การขอจําหนายวัตถุระเบิดเพ่ือทําลายกระสุนดานใน         
ใหปฏิบัติตามคําส่ังกองทัพบกท่ีเก่ียวของ 
- ขอ ๕๐.๓ การรายงานขออนุมัติจําหนายกระสุน 
               ๕๐.๓.๑ ใชแบบรายงานขออนุมัติจําหนาย  
(ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)                    
               ๕๐.๓.๒ หนวยขอจําหนาย ทําใบรายงานขออนุมัติจําหนาย 
ข้ึน ๔ ชุด เปน ตัวจริง ๑ ชุด สําเนา ๓ ชุด  พรอมกับเอกสารท่ีเก่ียวของ 
เสนอตัวจริงและสําเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการสงกําลัง เก็บสําเนา ๑ ชุด 
ไวในแฟมรอเร่ือง 
               ๕๐.๓.๓ เอกสารท่ีตองแนบไปพรอมกับรายงาน 
ขออนุมัติจําหนาย 
                          ๕๐.๓.๓.๑ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการฝก-ศึกษาประจําป 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                      หนา   ๕๐   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง    ใจความของหลักฐานอางอิง 
                                - สําเนารายงานการใช      

                            - สําเนาคําส่ังฝกหรือแผนการศึกษา 
                            - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
                              ๕๐.๓.๓.๒ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการปฏิบัติตาง  ๆของหนวยดังน้ี  
                                        ๕๐.๓.๓.๒(๑) การปฏิบัติราชการสนาม  
ปราบปรามฯ หรือปองกันประเทศ 
                                           - สําเนาคําส่ังปฏิบัติราชการสนาม หรือ 
ผนวกการสงกําลังบํารุง   
                                           - สําเนารายงานการใช โดยมี 
ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจระดับกรมข้ึนไปลงนาม 
                                           - สําเนารายงานเหตุการณ โดยมี 
ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจระดับกรมข้ึนไปลงนาม หรือสําเนาบันทึกประจําวัน 
ของเจาพนักงานสอบสวน 
                                           - สําเนารายงานการสูญเสียส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕  
                                         ๕๐.๓.๓.๒(๒) การเผชิญสถานการณใด  ๆ
นอกเหนือจากการสงคราม การปราบปรามการกอความไมสงบและการรักษา
ความสงบเรียบรอยอ่ืนใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามแผนปองกันชายแดน
และแผนปองกันประเทศ 
                                           - สําเนาคําส่ังแตงต้ังหรือคําส่ังใหมีการนํา
กระสุนไปใชในการปฏิบัติภารกิจ(ถามี)                                     
                                           - สําเนารายงานการใช โดย 
ผูบังคับหนวยใช ลงนาม 
                                           - สําเนารายงานเหตุการณ โดยมี 
ผูบังคับหนวยใชลงนาม หรือสําเนาบันทึกประจําวันของเจาพนักงาน 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                      หนา   ๕๑   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง    ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           - สําเนารายงานการสูญเสียส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕  
                                           - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕  
                           ๕๐.๓.๓.๓ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีชํารุด เสียหายเส่ือมสภาพ ใชการไมได ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบัญชี 
(เส่ือมสภาพตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกแจง ไมตองสอบสวน) 
                             - คําส่ังและสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวน  
                             - สํานวนการสอบสวนและสําเนาการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน 
                          ๕๐.๓.๓.๔ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
ท่ีใชในการทดสอบ 
                             - สําเนาคําส่ังใหทดสอบหรือคําส่ังซอม                 
                             - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียน ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
                          ๕๐.๓.๓.๕ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการฝกพิเศษใหแนบหลักฐาน เชนเดียวกับท่ีใชในการฝก-ศึกษาประจําป 

                            ๕๐.๓.๓.๖ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว ใหแนบคําส่ังหรือสําเนาคําส่ัง 
การใชส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ไปดวย 
- ขอ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนใหนําสงคืนตามท่ีกลาวไวใน ตอนท่ี ๓  
การสงคืน 
- ขอ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ใหแนบใบรายงานการสอบสวน  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปดวย 
- ขอ ๕๑.๒ การขอจําหนายวัตถุระเบิดเพ่ือทําลายกระสุนดานใน         
ใหปฏิบัติตามคําส่ังกองทัพบกท่ีเก่ียวของ 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                                      หนา   ๕๒   ใน   ๖๗   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง    ใจความของหลักฐานอางอิง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๘.๔ การเสนอรายงาน 
ขออนุมัติจําหนาย 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. นําเสนอรายงาน 
ขออนุมัติจําหนาย 
ตอหนวยจายท่ีสนับสนุน
ตามระเบียบฯ และ 
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจรายงาน 
ขออนุมัติ
จําหนาย 
- หลักฐาน 
สําเนาแบบ 
ขออนุมัติ
จําหนาย 
ท่ีรายงานไป
ตามสายการ
บังคับบัญชา 
 
 

- วิทยุ สพ.ทบ. ท่ี กห 
๐๔๔๓/๕๗๘๕ ลง  ๑๙  ก.ย.๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕๐.๓.๕.๔ 
 
 
  

- การดําเนินการขออนุมัติจําหนาย ในกรณีวงเงินอยูในอํานาจ จก.สพ.ทบ.
อนุมัติ ขอใหสงหลักฐานประกอบการจําหนายเพ่ิมเติมทุกครั้ง (เพ่ิมเติม) จาก
ระเบียบการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท ๕  พ.ศ.๒๕๔๒ 
       ๑. ผนวกรายละเอียดความตองการ/รายการ สป.๕ 
ท่ีใชในการฝก-ศึกษา ประกอบคําส่ังฝกท่ีหนวยขอจําหนาย สป.๕ 
ในคราวน้ัน  ๆ
       ๒. สําเนาคําส่ังเครดิต สป.๕ ท่ีหนวยไดรับการแจกจายในการ 
ฝก-ศึกษา 
       ๓. สําเนาใบเบิกและใบแจงเลขงาน ท่ีหนวยเบิก สป.๕ ตามเครดิต 
หรือบัญชีการหมุนเวียน สป.๕ อัตรามูลฐานพรอมเลขงานท่ีนํามาใชในการ 
ฝก-ศึกษา 
       ๔. สําเนารายงานการใชท่ีหนวยฝกระดับกองพันข้ึนไป รายงานให  
วศ.ทบ.ทราบ (ตามคําส่ัง ทบ.เร่ืองกําหนดการแจกจาย สป.๕  ประจําป) 
 - ขอ ๕๐.๓.๕.๔ เม่ือหนวยขออนุมัติจําหนายไดรับตัวจริงแลว ใหแกไขสําเนา
ท่ีเก็บไวในแฟมรอเร่ืองใหตรงกับตัวจริง แลวเก็บ   ตัวจริงไวเปนหลักฐานเสนอ
สําเนาท่ีไดแกไขแลวไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองทัพภาค และให
กองทัพภาคสงใหกองบัญชาการชวยรบเก็บไวเปนหลักฐาน สําหรับหนวยท่ีมิได
รับการสนับสนุนจากสวนภูมิภาคและกองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบขอ
จําหนาย ๓ ชุด เก็บสําเนาไวในแฟมรอเร่ือง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและสําเนา
อยางละ ๑ ชุด ไปตามสายการสงกําลัง เม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหเก็บสําเนา  
๑ ชุดไวท่ีกองควบคุม ส่ิงอุปกรณ    กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงสงคืนหนวย
ขออนุมัติจําหนาย ใหหนวยขอจําหนายแกไขสําเนาใหตรงกับตัวจริงแลวเสนอ
สําเนาท่ีแกไขแลวไปยังหนวยข้ึนตรงกองทัพบกท่ีตนสังกัดอยู เพ่ือเก็บไวเปน
หลักฐาน 
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   ๘.๕ การติดตาม 
การขออนุมัติจําหนาย  
(กรณีลาชา) 
 
 
 
 
 
 
 
   ๘.๖ การตัดยอด สป.๕  
ออกจากบัญชีคุมเม่ือไดรับ 
อนุมัติจากผูมีอํานาจ 
ใหจําหนายแลว  
 

๑. มีหลักฐานการติดตาม 
การขออนุมัติจําหนาย
เปนลายลักษณอักษร  
 
 
 
 
 
 
 
๑. การบันทึกตัดยอด
บัญชีคุมถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสําเนา
รายงานขออนุมัติ
จําหนายท่ีอยูใน
แฟมรอเร่ือง 
- ตรวจหลักฐาน 
การติดตาม 
การขออนุมัติ
จําหนาย 
 
 
- ตรวจรายงาน 
ขออนุมัติ
จําหนาย 
ท่ีไดรับอนุมัติ 
ใหจําหนายแลว 
ลงนามโดยผูมี
อํานาจอนุมัติ 
- ตรวจการ
ควบคุมทางบัญชี
กระสุนและวัตถุ
ระเบิดใน
ครอบครอง 
- ตรวจบัญชีคุม
ระหวางหนวย
สนับสนุน  

- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก
ตอนท่ี ๕ ขอ ๕๐.๓.๕.๔  
 
 
 
 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี๔๒๒/๒๕๑๖  
ลง ๕ ต.ค.๑๖ เร่ือง การตรวจ
เย่ียมการสงกําลังบํารุงของ
ผูบังคับบัญชา และการกํากับ
ดูแลของฝายอํานวยการ 
สงกําลังบํารุง  
ขอ ๑๐.๔ 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๕.๑.๙  
 

- ขอ ๕๐.๓.๕.๔ เม่ือหนวยขออนุมัติจําหนายไดรับตัวจริงแลว ใหแกไขสําเนา 
ท่ีเก็บไวในแฟมรอเร่ืองใหตรงกับตัวจริง แลวเก็บ ตัวจริงไวเปนหลักฐาน เสนอ
สําเนาท่ีไดแกไขแลวไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองทัพภาค และให
กองทัพภาคสงใหกองบัญชาการชวยรบเก็บไวเปนหลักฐาน สําหรับหนวยท่ีมิได
รับการสนับสนุนจากสวนภูมิภาคและกองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบขอ
จําหนาย ๓ ชุด เก็บสําเนาไวในแฟมรอเร่ือง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและสําเนา
อยางละ ๑ ชุด ไปตามสายการสงกําลัง เม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหเก็บสําเนา  
๑ ชุดไวท่ีกองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงสงคืนหนวย 
ขออนุมัติจําหนาย ใหหนวยขอจําหนายแกไขสําเนาใหตรงกับตัวจริง แลวเสนอ
สําเนาท่ีแกไขแลวไปยังหนวยข้ึนตรงกองทัพบกท่ีตนสังกัดอยู เพ่ือเก็บไวเปน
หลักฐาน 
- ขอ ๑๐.๔ การติดตามเรงรัดผลงาน ฯลฯ 
             ๑๐.๔.๑ ใชวิธีตอไปน้ีตามลําดับ 
                        ๑๐.๔.๑.๑ พบปะประสานดวยตนเอง                               
                        ๑๐.๔.๑.๒ สงผูแทนไปพบปะประสานงาน 
                        ๑๐.๔.๑.๓ ติดตอโดยตรงดวยโทรศัพทหรือวิทยุ
โทรศัพท 

                          ๑๐.๔.๑.๔ ติดตามและเรงรัด เปนลายลักษณอักษร 
- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญหายไป ใชหมดไป ชํารุดเสียหายจนไม 
สามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมได หรือสูญหาย 
เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอไป 
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- ตรวจบัญชีคุม
ระหวางคลังเก็บ
รักษา 
- ตรวจบัญชีคุม
ระหวางหนวย
รอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๑ ขอ ๕.๑.๙ 
- ระเบียบกองทัพบก 
 วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕.๑.๒๖, ๗.๑.๑, 
๖๑.๒.๑, ๖๑.๒.๔ และ  
ขอ ๖๑.๒.๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๑ ขอ ๕.๑.๒๘ และ
๕.๑.๒๙ 
ตอนท่ี ๗ ขอ ๖๑.๑.๑,  

- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจาก 
ความรับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญหายไป ใชหมดไป ชํารุดเสียหาย
จนไม สามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมได หรือ
สูญหาย เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอไป 
 
- ขอ ๕.๑.๒๖ อัตรากระสุนมูลฐาน หมายถึง จํานวนกระสุนซ่ึงกองทัพบก
อนุมัติใหหนวยสะสมไว เพ่ือใชรบหรือเผชิญสถานการณ และสามารถนําไปได
ดวยกําลังพลและยานพาหนะของหนวย  
- ขอ ๗.๑.๑ ความตองการกระสุนมูลฐานข้ันตน 
         = อัตรากระสุนมูลฐาน X จํานวนหนวยทหารหรือจํานวนอาวุธตาม 
อัตราน้ัน  
- ขอ ๖๑.๒.๑ จํานวนและชนิดกระสุนตามอัตรามูลฐาน ใหปฏิบัติตามคําส่ัง
ของกองทัพบกท่ีใชบังคับอยู 
- ขอ ๖๑.๒.๔ กระสุนมูลฐานน้ี มีไวเพ่ือใชในการรบหรือในกรณีฉุกเฉินเทาน้ัน 
หากนําไปใชกรณีอ่ืนจะตองไดรับอนุมัติจากกองทัพบก 
- ขอ ๖๑.๒.๖ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบใหมีจํานวนกระสุนครบ 
ตามอัตรามูลฐานและอยูในสภาพใชการรบไดทันที หากปรากฏหรือสงสัย 
วาเส่ือมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสงกําลังโดยดวน และสําเนารายงาน
ตามสายการบังคับบัญชาทราบดวย 
- ขอ ๕.๑.๒๘ กระสุนเผชิญเหตุ หมายถึง จํานวนกระสุน ซ่ึงกองทัพบกอนุมัติ
ใหมีไวท่ีหนวยใชเผชิญสถานการณใดๆ นอกเหนือจากการสงคราม เชน การ
ปองกันท่ีต้ังปกติของหนวย การคุมกันการปฏิบัติงานทางธุรการของหนวยการ
ปราบปรามการกอความไมสงบและการรักษาความสงบเรียบรอยอ่ืนใด
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแผนปองกันชายแดนและแผนปองกันประเทศ 
- ขอ ๕.๑.๒๙ อัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด หมายถึง อัตราการเบิกจาย 
กระสุนและวัตถุระเบิดซ่ึงกองทัพบกอนุมัติใหหนวยท่ีเขาปฏิบัติราชการสนาม 
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๖๑.๑.๓, ๖๑.๑.๔, ๖๑.๑.๕, 
๖๑.๔.๑, ๖๑.๔.๓, ๖๑.๔.๔, 
และ ๖๑.๔.๖ 
 
 
 
 
 
 

เบิกสะสมไว เพ่ือใชรบหรือเผชิญสถานการณสงคราม โดยจํานวนกระสุนและ
วัตถุระเบิดดังกลาว จะตองสามารถนําไปไดดวยกําลังพลและยานพาหนะของ
หนวย 
- ขอ ๖๑.๑.๑ จํานวนและชนิดกระสุนตามอัตรามูลฐาน ใหปฏิบัติตามคําส่ัง
กองทัพบกท่ีใชบังคับอยู 
- ขอ ๖๑.๑.๓ กระสุนมูลฐานท่ีหนวยไดรับการแจกจาย มาเก็บรักษาแลวเปน 
เวลา ๒ ป ใหหนวยดําเนินการเบิก-เปล่ียนสงคืน ใหครบตามอัตราทันที หรือให
นํากระสุนมูลฐาน สงคืนทันทีเม่ือหมดความจําเปน แลวแตกรณี 
- ขอ ๖๑.๑.๔ กระสุนมูลฐานน้ี มีไวเพ่ือใชในการรบหรือในกรณีฉุกเฉิน
เทาน้ัน หากนําไปใชในกรณีอ่ืนจะตองไดรับอนุมัติจากกองทัพบก 
- ขอ ๖๑.๑.๕ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบใหมีจํานวนกระสุนครบตาม
อัตรามูลฐานและอยูในสภาพใชการรบไดเม่ือไดรับอนุมัติจากกองทัพบก หาก
ปรากฏหรือสงสัยวาเส่ือมสภาพจะตองรายงานตามสายการสงกําลังโดยดวน 
และสําเนารายงานตามสายการบังคับบัญชาทราบดวย  
- ขอ ๖๑.๔.๑ จํานวนและชนิดตามอัตรากระสุนเผชิญเหตุ ใหปฏิบัติตามคําส่ัง
กองทัพบกท่ีใชบังคับอยู 
- ขอ ๖๑.๔.๓ ใหนํากระสุนเผเชิญเหตุ ซ่ึงมีอายุการผลิต หรืออายุการเก็บ
รักษานาน หรือเม่ือได รับอนุมัติผลการตรวจสภาพจากผูมีอํานาจส่ังให
ดําเนินการหมุนเวียน ออกหมุนเวียนไปทําการฝกและเก็บกระสุนฝกใหม ซ่ึงมี 
ขนาดและชนิดเดียวกันท่ีมีคุณภาพดีกวา ไวทดแทนในจํานวนเทากัน ปฏิบัติ
ตามขอ ๗๖  
- ขอ ๖๑.๔.๔  กระสุนเผชิญเหตุน้ี มีไวเพ่ือใชเผชิญสถานการณ 
ใด  ๆนอกเหนือจากการสงครามการปราบปรามการกอความไมสงบและ 
การรักษาความสงบเรียบรอยอ่ืนใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามแผน 
การปองกันชายแดนและแผนปองกันประเทศ หากนําไปใชในกรณีอ่ืนจะตอง
ไดรับอนุมัติจากกองทัพบก 
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- หนังสือ ยก.ทบ. ดวนมาก 
ลับมาก ท่ี กห ๐๔๐๓/๗๓  
ลง ๓ มี.ค.๖๔ เร่ือง ขออนุมัติ
แนวความคิดในการกําหนด 
รายละเอียดการปฏิบัติเพ่ือ
การสะสม สป.๕ ของ ทบ.  
ขอ ๒.๑.๑ และ ๒.๒ 

- ขอ ๖๑.๔.๖ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบใหมีจํานวนกระสุนครบตาม 
อัตรากระสุนเผชิญเหตุอยูในสภาพใชการได หากปรากฏหรือสงสัยวา
เส่ือมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสงกําลังกระสุนโดยดวน และสําเนา
รายงานตามสายการบังคับบัญชาทราบ 
- ขอ ๒.๑.๑ สป.๕ ท่ีสมควรใหหนวยมีสะสมไว ณ ท่ีต้ังหนวย ต้ังแตยามปกติ 
แยกเปน ๓ สวนท่ีสําคัญ ไดแก 
                ๒.๑.๑.๑ สวนท่ี ๑ : สป.๕ อัตรามูลฐาน 
                ๒.๑.๑.๒ สวนท่ี ๒ เปน สป.๕ ประเภท “กระสุนเผชิญเหตุ” 
สมควรแยกวิธีปฏิบัติเพ่ือสะสมออกเปน ๓ กลุมยอย ประกอบดวย 
                - สป.๕ สําหรับ รอย.รวป. อัตรากําลังพล จํานวน ๑๔๑ นาย 
(น./๕, ส./๔๗, พลฯ/๘๙) โดยมีรางการจัดกําลังพลและอาวุธประจํากาย/
ประจําหนวย พรอมท้ังความตองการ สป.๕ รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ 
                 - สป.๕ สําหรับ มว.รวป. อัตรากําลังพล จํานวน ๔๑ นาย  
(น./๑, ส./๑๒, พลฯ/๒๘) โดยมีรางการจัดกําลังพลและอาวุธประจํากาย/
ประจําหนวย พรอมท้ังความตองการ สป.๕ รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๒ 
                 - สป.๕ สําหรับการรักษาการณ อัตรากําลังพล จํานวน ๔๐ 
นาย (น./๑, ส./๑๓, พลฯ/๒๖) โดยมีรางการจัดกําลังพลและอาวุธประจํา
กาย พรอมท้ังความตองการ สป.๕ รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๓ 
                ๒.๑.๑.๓ สวนท่ี ๓ : สป.๕ ประเภท “สัมภาระรบ”  
                 - ใชสําหรับหนวย (ร., ม., ป.) ตามบัญชีหนวยท่ีกําหนดโดยให
หนวยในกลุมน้ี มี สป.๕ สะสมไวท่ีหนวยต้ังแตยามปกติเทากับ “ปริมาณ สป.
๕ สัมภาระรบของหนวยน้ันๆ” สําหรับเกณฑการคิดคํานวณเพ่ือสะสม สป.๕ 
ประเภท “สัมภาระรบ” ใหยึดถือคําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ท่ี ๘/๖๓  
ลง ๒๔ ม.ค.๖๓ รายละเอียดตามอางถึง ๓  
                - แนวคิดดานยุทธการเห็นวา สป.๕ กลุมน้ีเปนกลุมท่ีสมควร
กําหนดใหหนวยสะสมไว ณ ท่ีต้ังปกติ (สถานการณปกติ) เพ่ิมเติมจาก  
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“กระสุนเผชิญเหตุ” และ “กระสุนมูลฐาน” ตามแนวทางบริหารจัดการ 
สป.๕ แบบใหม เพ่ือใหหนวยเกิดความออนตัวและมีความพรอมในการปฏิบัติ
เม่ือมีสถานการณสูรบเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตาง  ๆของประเทศ 
- ขอ ๒.๒ กําหนดรายละเอียดการสะสม สป.๕ ตามขอ ๒.๑.๑ แยกตามกลุม/
ประเภทของหนวยตาง  ๆใน ทบ. รายละเอียดตามท่ีสงมาดวย ๔ สรุปไดดังน้ี 
             ๒.๒.๑ กลุมท่ี ๑ หนวยท่ีตองเก็บกระสุนไว ๑ อัตรามูลฐาน และการ
รักษาการณ ประกอบดวย 
                      ๒.๒.๑.๑ หนวยท่ีมีท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ี จชต. และพ้ืนท่ีอําเภอ
ชายแดนเน่ืองจากมีความเส่ียงสูง และหนวยจะตองมีความพรอมในการเผชิญกับ
สถานการณภัยคุกคามตาง  ๆ
                      ๒.๒.๑.๒ กกล.ปองกันชายแดน เพ่ือใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติตามแผนการปองกันชายแดนจนถึงข้ันของการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
ของ ทบ.ในการปองกันอธิปไตยและรักษาผลประโยชนของชาติ 
                      ๒.๒.๑.๓ หนวย รพศ. เน่ืองจากรับผิดชอบภารกิจการ
ปฏิบัติการท่ีตองมีการรักษาความลับสูง ซ่ึงจําเปนตองมีความพรอมรบตลอดเวลา
ในการตอบสนองตอภารกิจท่ีสําคัญ/เรงดวนท่ีกําหนด 
                      ๒.๒.๑.๔ หนวยพรอมรบเคล่ือนท่ีเร็วของ ทบ. เน่ืองจากภารกิจ
และคุณลักษณะของหนวยจะตองมีความพรอมรบอยูตลอดเวลา เพ่ือรองรับ
สถานการณความขัดแยงบริเวณแนวชายแดนตามข้ันตอนแผนเผชิญเหตุของ ทบ. 
                      ๒.๒.๑.๕ พัน.ปฐบ. เน่ืองจากมีหนาท่ีตองปองกันฐานบิน
โดยตรง 
             ๒.๒.๒ กลุมท่ี ๒ หนวยท่ีตองเก็บกระสุนไว ๑ สัมภาระรบ และการ
รักษาการณ ประกอบดวย หนวยกําลังรบระดับ กรม ร., กรม ม. และ กรม ป. 
เน่ืองจากตองการใหมีความพรอมดานยุทธการสําหรับรองรับภารกิจจาก ทบ. ซ่ึง
หนวยจะตองมี สป.๕ ท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติการ โดยเฉพาะอาวุธตาง  ๆเชน 
ปนใหญ และปนกล ท่ีตองใชเวลาและเคร่ืองมือในการบรรทุกและขนยายกระสุน 
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- คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ)  
ลับมาก ท่ี ๘/๖๓  
ลง ๒๔ ม.ค.๖๓ เร่ือง แกไข
อัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุ
ระเบิด ตอนท่ี ๑ กลาวท่ัวไป 
ขอ ๒, ๓ และ ๔ 
- หนังสือ ยก.ทบ.ตอท่ี กห 
๐๔๐๓/๒๘๘ ลง ๕ ก.ย.๓๗ 
เร่ือง การเบิก ลข.สังหาร   
ขอ ๒.๔ 
- คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก 
ท่ี ๕๙/๒๖ ลง ๙ มี.ค.๒๖ 
เร่ือง อัตรามูลฐานกระสุนและ
วัตถุระเบิดของหนวย
อาสาสมัครทหารพราน 
 

 

ท่ีจะตองมีปริมาณท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติการและทันเวลาท่ีกําหนด รวมถึง
ความจําเปนในการรักษาความลับเม่ือตองปฏิบัติตามแผน 
             ๒.๒.๓ กลุมท่ี ๓ หนวยประเภทอ่ืน  ๆไดแก หนวยในสวนบังคับบัญชา
, สวนสนับสนุนการรบ, สวนสงกําลังบํารุง, สวนภูมิภาค, สวนการฝกศึกษาและ
หลักนิยม และสวนพัฒนาประเทศ ใหจัดกําลังพลขนาด ๑ มว.รวป. หรือ ๑ 
รอย.รวป. พรอม สป.๕ สําหรับการรักษาการณ เพ่ือปองกันท่ีต้ังหนวยและ
ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามความจําเปนของสถานการณ ท้ังน้ี การจัดข้ึนอยูกับ
ขนาดและความพรอมดานกําลังพลของหนวย โดยหนวยระดับกองพันจะจัด
กําลังขนาด รอย.รวป. และหนวยระดับกองรอยจะจัดกําลังขนาด มว.รวป. 
- ขอ ๒ ใหใชอัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด ดังตอไปน้ีเปนมูลฐานในการ
เบิก-จาย (ตอนท่ี ๑-๑๒) 
- ขอ ๓ อัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิดสําหรับหนวยนอกเหนือจากหนวย
ตามแผนปองกันประเทศ 
- ขอ ๔ แนวทางท่ีเก่ียวของเก่ียวกับอัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิดอ่ืน  ๆ
 
- ขอ ๒.๔ ความตองการ ลข.สังหารถือปฏิบัติเชนเดียวกับความตองการกระสุน
มูลฐานคือใชอัตราเต็มตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณท่ี ทบ.ไดกําหนดไว 
สําหรับหนวยดําเนินกลยุทธ และหนวยอ่ืน  ๆ
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   ๘.๗ การรายงานเม่ือไดรับ
อนุมัติใหจําหนายเรียบรอย
แลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.การรายงานสถานภาพ 
      ๙.๑ รายงานสถานภาพ
รอบ ๑ เดือน 
 

๑. รายงานตามสายการ
บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. รายงานเฉพาะ
รายการท่ีเปล่ียนแปลง 
๒. งดรายงานและมี 
เอกสารยืนยัน   
๓. รายงานตรงตาม  

- ตรวจการ
รายงานตาม
สายการบังคับ
บัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ
รายงาน
สถานภาพ
รอบ ๑ เดือน 
- ตรวจ  

- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕๐.๓.๕.๔ 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก
ตอนท่ี ๕ ขอ ๕๐.๓.๕.๔ 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๗๐.๑.๑, ๗๐.๒, ๗๑.๑.๑,  
๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, ๗๓.๑,  

- ขอ ๕๐.๓.๕.๔ เม่ือหนวยขออนุมัติจําหนายไดรับตัวจริงแลว ใหแกไขสําเนาท่ี
เก็บไวในแฟมรอเร่ืองใหตรงกับตัวจริง แลวเก็บตัวจริงไวเปนหลักฐาน 
เสนอสําเนาท่ีไดแกไขแลวไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองทัพภาคและให
กองทัพภาคสงใหกองบัญชาการชวยรบเก็บไวเปนหลักฐาน สําหรับหนวยท่ีมิได
รับการสนับสนุนจากสวนภูมิภาคและกองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบขอจําหนาย 
๓ ชุด เก็บสําเนาไวในแฟมรอเร่ือง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและสําเนาอยางละหน่ึงชุด 
ไปตามสายการสงกําลัง เม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหเก็บสําเนา ๑ ชุดไวท่ี  
กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงสงคืนหนวยขออนุมัติ
จําหนาย ใหหนวยขอจําหนายแกไขสําเนาใหตรงกับตัวจริงแลวเสนอสําเนาท่ี
แกไขแลวไปยังหนวยข้ึนตรงกองทัพบกท่ีตนสังกัดอยู เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 
- ขอ ๕๐.๓.๕.๔ เม่ือหนวยขออนุมัติจําหนายไดรับตัวจริงแลว ใหแกไขสําเนาท่ี
เก็บไวในแฟมรอเร่ืองใหตรงกับตัวจริง แลวเก็บตัวจริงไวเปนหลักฐาน 
เสนอสําเนาท่ีไดแกไขแลวไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองทัพภาคและให
กองทัพภาคสงใหกองบัญชาการชวยรบเก็บไวเปนหลักฐาน สําหรับหนวยท่ีมิได
รับการสนับสนุนจากสวนภูมิภาคและกองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบขอจําหนาย 
๓ ชุด เก็บสําเนาไวในแฟมรอเร่ือง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและสําเนาอยางละหน่ึงชุด 
ไปตามสายการสงกําลัง เม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหเก็บสําเนา ๑ ชุดไวท่ี  
กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงสงคืนหนวยขออนุมัติ
จําหนาย ใหหนวยขอจําหนายแกไขสําเนาใหตรงกับตัวจริงแลวเสนอสําเนาท่ี
แกไขแลวไปยังหนวยข้ึนตรงกองทัพบกท่ีตนสังกัดอยู เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 
 
- ขอ ๗๐.๑.๑ ใหหนวยใช คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ, คลังกระสุนสวน
ภูมิภาค ใชแบบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตามผนวก ผ 
(ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) สําหรับคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบใหทําใบ 
สรุปการสะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ดวย 
- ขอ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน  ทุกระดับหนวยรายงานทุกรอบ ๑ เดือน 
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ขอกําหนดในระเบียบฯ
และหลักเกณฑฯ 
๔. การยืนยันขอมูล  
สป.๕ คงคลังในระบบ 
Logsmis     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บัญชีคุมกระสุน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 
ตามท่ีหนวยมี
กระสุนใน
ครอบครอง 
 - ตรวจ 
บัญชีคุมเครดิต 
 กระสุน 
ทบ.๔๖๘–๕๑๕ 
- ตรวจการ
ยืนยันขอมูล
สป.๕ คงคลังใน
ระบบ 
Logsmis     
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๓.๒, ๗๓.๓, ๗๓.๔ และ 
๗๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปดรายงานในวันส้ินสุดวันทําการของเดือนน้ัน  ๆ 
- ขอ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหนวยเทียบเทาหรือกองรอยอิสระข้ึนไป เปนหนวย
รายงานสถานภาพ สําหรับหนวยเหนือข้ึนไปจากกองพัน คงรายงานเฉพาะ
หนวยข้ึนตรงของตนเวนหนวยข้ึนตรงซ่ึงไดรายงานใหหนวยท่ีใหการสนับสนุน
ทราบแลว 
- ขอ ๗๑.๑.๒ ใหรายงานสถานภาพตอหนวยท่ีใหการสนับสนุน ภายในวันท่ี  
๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน และสําเนาเสนอตามสายการบังคับบัญชา
และใหหนวยตามสายการบังคับบัญชา สรุปรวมเอกสารตามลําดับจนถึงหนวย
ข้ึนตรงกองทัพบก  
- ขอ ๗๑.๖ การรายงานลาชากวากําหนดของหนวยใด  ๆก็ตาม ใหหนวยข้ึน  
ตรงกองทัพบก ซ่ึงเปนหนวยในสายการบังคับบัญชาของหนวยน้ันๆ พิจารณา
ขอบกพรอง แลวรายงานใหกองทัพบกทราบ 
- ขอ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหนวยน้ันไมไดรับจาย หรือสะสมไว หรือไมมีการ
เปล่ียนแปลงจากการรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปท่ีแลว ใหงดไมตอง
รายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงทุกรายการ ใหยืนยันดวยเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวนการรายงานสถานภาพสมบูรณ  
- ขอ ๗๓.๒ รายช่ือกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหใชรายช่ือกระสุนตาม 
คําส่ังกองทัพบกเก่ียวกับการกําหนดช่ือกระสุน 
- ขอ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ใหถือเปนเอกสาร “ลับ” 
- ขอ ๗๓.๔ สําหรับรายการกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหถือตามรายการท่ีกรม
สรรพาวุธทหารบก ประกาศและแจกจายใหทราบ 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุน ใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบแจงเลขงาน
กระสุนเพ่ือข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรมน้ัน  ๆดวย แบบและวิธี 
เขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)  
               สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ 
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- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ ของกองทัพบก
ตอนท่ี ๙ ขอ ๗๐.๑.๑, ๗๐.๒, 
๗๑.๑.๑, ๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, 
๗๓.๑, ๗๓.๒, ๗๓.๓, ๗๓.๔ 
และ ๗๙ 
 
 
 
 
 
 
 

และคลังแสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมท้ังส้ิน ตาม
เลขงานและจํานวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือน
มกราคม, มิถุนายน มายัง กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงานโดยใชใบแจงเลขงานกระสุน      
- ขอ ๗๐.๑.๑ ใหหนวยใช คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ, คลังกระสุนสวน
ภูมิภาค ใชแบบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตามผนวก ผ 
(ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) สําหรับคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบ
สรุปการสะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ดวย 
- ขอ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน  ทุกระดับหนวยรายงานทุกรอบ  
๑ เดือน ปดรายงานในวันส้ินสุดวันทําการของเดือนน้ัน  ๆ
- ขอ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหนวยเทียบเทาหรือกองรอยอิสระข้ึนไป เปนหนวย
รายงานสถานภาพ สําหรับหนวยเหนือข้ึนไปจากกองพัน คงรายงานเฉพาะ
หนวยข้ึนตรงของตนเวนหนวยข้ึนตรงซ่ึงไดรายงานใหหนวยท่ีใหการสนับสนุน
ทราบแลว 
- ขอ ๗๑.๑.๒ ใหรายงานสถานภาพตอหนวยท่ีใหการสนับสนุน ภายในวันท่ี ๕ 
ของเดือน หลังจากปดรายงาน และสําเนาเสนอตามสายการบังคับบัญชาและ
ใหหนวยตามสายการบังคับบัญชา สรุปรวมเอกสารตามลําดับจนถึงหนวยข้ึน
ตรงกองทัพบก 
- ขอ ๗๑.๖ การรายงานลาชากวากําหนดของหนวยใด  ๆก็ตาม ใหหนวยข้ึน  
ตรงกองทัพบก ซ่ึงเปนหนวยในสายการบังคับบัญชาของหนวยน้ัน  ๆพิจารณา 
ขอบกพรอง แลวรายงานใหกองทัพบกทราบ 
- ขอ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหนวยน้ันไมไดรับจาย หรือสะสมไว หรือไมมีการ
เปล่ียนแปลงจากการรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปท่ีแลว ใหงดไมตอง 
รายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงทุกรายการ ใหยืนยันดวยเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวนการรายงานสถานภาพสมบูรณ  
- ขอ ๗๓.๒ รายช่ือกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหใชรายช่ือกระสุนตาม 
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   ๙.๒ รายงานสถานภาพ
สมบูรณ (รอบ ๖ เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. รายงานครบถวน 
ทุกรายการ  
๒. รายงานตรงตาม 
ขอกําหนดในระเบียบฯ 
และหลักเกณฑฯ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ 
รายงาน
สถานภาพ
สมบูรณ 
- ตรวจ
หลักฐานการ
ไดมา 
- ตรวจ  
บัญชีคุมกระสุน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 
ตามท่ีหนวย 
มีกระสุนใน
ครอบครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๗๐.๑.๑,๗๑.๑.๑, 
๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, ๗๒.๑, 
๗๒.๒, ๗๓.๑, ๗๓.๒, ๗๓.๓, 
๗๓.๔ และ ๗๙ 
 
 

คําส่ังกองทัพบกเก่ียวกับการกําหนดช่ือกระสุน 
- ขอ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ใหถือเปนเอกสาร “ลับ” 
- ขอ ๗๓.๔ สําหรับรายการกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหถือตามรายการท่ีกรม 
สรรพาวุธทหารบก ประกาศและแจกจายใหทราบ 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุน ใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบแจงเลขงาน
กระสุนเพ่ือข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรมน้ัน ๆ ดวย แบบและวิธี
เขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
               สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ
และคลังแสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมท้ังส้ิน ตามเลข
งานและจํานวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือนมกราคม, 
มิถุนายน มายัง กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันท่ี ๑๕ 
ของเดือน หลังจากปดรายงานโดยใชใบแจงเลขงานกระสุน      
- ขอ ๗๐.๑.๑ ใหหนวยใช คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ, คลังกระสุนสวน
ภูมิภาค ใชแบบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตามผนวก ผ 
(ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) สําหรับคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบ
สรุปการสะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ดวย 
- ขอ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหนวยเทียบเทาหรือกองรอยอิสระข้ึนไป เปนหนวย
รายงานสถานภาพ สําหรับหนวยเหนือข้ึนไปจากกองพัน คงรายงานเฉพาะ
หนวยข้ึนตรงของตนเวนหนวยข้ึนตรงซ่ึงไดรายงานใหหนวยท่ีใหการสนับสนุน
ทราบแลว 
- ขอ ๗๑.๑.๒ ใหรายงานสถานภาพตอหนวยท่ีใหการสนับสนุน ภายในวันท่ี  
๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน และสําเนาเสนอตามสายการบังคับบัญชา 
และใหหนวยตามสายการบังคับบัญชา สรุปรวมเอกสารตามลําดับจนถึงหนวย
ข้ึนตรงกองทัพบก 
- ขอ ๗๑.๖ การรายงานลาชากวากําหนดของหนวยใด  ๆก็ตาม ใหหนวยข้ึน 
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  - ตรวจการ

ยืนยันขอมูล  
สป.๕ คงคลัง 
ในระบบ 
Logsmis 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรงกองทัพบก ซ่ึงเปนหนวยในสายการบังคับบัญชาของหนวยน้ัน  ๆพิจารณา 
ขอบกพรอง แลวรายงานใหกองทัพบกทราบ 
- ขอ ๗๒.๑ การรายงานสถานภาพสมบูรณ คือ การรายงานกระสุนทุกรายการ
ถึงแมวาจะไมมีการเปล่ียนแปลง 
- ขอ ๗๒.๒ ใหทุกหนวยท่ีเก่ียวของรายงานสถานภาพสมบูรณ เพ่ือสรุปการ
เปล่ียนแปลงในรอบ ๖ เดือน เม่ือส้ินสุดเดือนมีนาคมและกันยายน 
และงดรายงานสถานภาพประจําเดือน 
- ขอ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหนวยน้ันไมไดรับจาย หรือสะสมไว หรือไมมีการ
เปล่ียนแปลงจากการรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปท่ีแลว ใหงดไมตอง
รายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงทุกรายการ ใหยืนยันดวยเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวนการรายงานสถานภาพสมบูรณ  
- ขอ ๗๓.๒ รายช่ือกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหใชรายช่ือกระสุนตามคําส่ัง
กองทัพบกเก่ียวกับการกําหนดช่ือกระสุน 
- ขอ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ใหถือเปนเอกสาร “ลับ” 
- ขอ ๗๓.๔ สําหรับรายการกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหถือตามรายการท่ีกรม
สรรพาวุธทหารบก ประกาศและแจกจายใหทราบ 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุน ใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบแจงเลขงาน
กระสุนเพ่ือข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรมน้ัน ๆ ดวย แบบและวิธี
เขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
               สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ
และคลังแสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมท้ังส้ิน ตามเลข
งานและจํานวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือนมกราคม, 
มิถุนายน มายัง กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันท่ี 
 ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงานโดยใชใบแจงเลขงานกระสุน      
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   - หลักเกณฑการสงกําลัง 

ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก
ตอนท่ี ๙ ขอ ๗๐.๑.๑, 
๗๑.๑.๑, ๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, 
๗๒.๑, ๗๒.๒, ๗๓.๑, ๗๓.๒, 
๗๓.๓, ๗๓.๔ และ ๗๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ขอ ๗๐.๑.๑ ใหหนวยใช คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ, คลังกระสุนสวน
ภูมิภาค ใชแบบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตามผนวก ผ 
(ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) สําหรับคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบ
สรุปการสะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ดวย 
- ขอ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหนวยเทียบเทาหรือกองรอยอิสระข้ึนไป เปนหนวย
รายงานสถานภาพ สําหรับหนวยเหนือข้ึนไปจากกองพัน คงรายงานเฉพาะ
หนวยข้ึนตรงของตนเวนหนวยข้ึนตรงซ่ึงไดรายงานใหหนวยท่ีใหการสนับสนุน
ทราบแลว 
- ขอ ๗๑.๑.๒ ใหรายงานสถานภาพตอหนวยท่ีใหการสนับสนุน ภายในวันท่ี ๕ 
ของเดือน หลังจากปดรายงาน และสําเนาเสนอตามสายการบังคับบัญชา 
และใหหนวยตามสายการบังคับบัญชา สรุปรวมเอกสารตามลําดับจนถึงหนวย
ข้ึนตรงกองทัพบก  
- ขอ ๗๑.๖ การรายงานลาชากวากําหนดของหนวยใด  ๆก็ตาม ใหหนวยข้ึน  
ตรงกองทัพบก ซ่ึงเปนหนวยในสายการบังคับบัญชาของหนวยน้ันๆ พิจารณา
ขอบกพรอง แลวรายงานใหกองทัพบกทราบ 
- ขอ ๗๒.๑ การรายงานสถานภาพสมบูรณ คือ การรายงานกระสุนทุกรายการ
ถึงแมวาจะไมมีการเปล่ียนแปลง 
- ขอ ๗๒.๒ ใหทุกหนวยท่ีเก่ียวของรายงานสถานภาพสมบูรณ เพ่ือสรุปการ
เปล่ียนแปลงในรอบ ๖ เดือน เม่ือส้ินสุดเดือนมีนาคมและกันยายน และงด
รายงานสถานภาพประจําเดือน  
- ขอ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหนวยน้ันไมไดรับจาย หรือสะสมไว หรือไมมีการ
เปล่ียนแปลงจากการรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปท่ีแลว ใหงดไมตอง
รายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงทุกรายการ ใหยืนยันดวยเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวนการรายงานสถานภาพสมบูรณ 
- ขอ ๗๓.๒ รายช่ือกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหใชรายช่ือกระสุนตามคําส่ัง
กองทัพบกเก่ียวกับการกําหนดช่ือกระสุน 
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- หนังสือ สพ.ทบ.ดวนมาก 
ท่ี กห ๐๔๔๓/๕๑๐  
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  เร่ือง กําหนด
แนวทางแกปญหา สป.๕ ขอ ๒ 
- หนังสือ สพ.ทบ.ดวนมาก  
ท่ี กห ๐๔๔๓/๕๐๘  
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  เร่ือง  
ช้ีแจงการดําเนินการเพ่ิมเติม 
เก่ียวกับ สป.๕   
(เรียน มทภ.๑, ๒, ๓, ๔) 
- หนังสือ สพ.ทบ.ดวนมาก  
ท่ี กห ๐๔๔๓/๕๐๙  
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  เร่ือง  
ช้ีแจงการดําเนินการเพ่ิมเติม 

- ขอ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ใหถือเปนเอกสาร “ลับ”  
- ขอ ๗๓.๔ สําหรับรายการกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหถือตามรายการท่ีกรม
สรรพาวุธทหารบก ประกาศและแจกจายใหทราบ 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุน ใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบแจงเลขงาน
กระสุนเพ่ือข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรมน้ัน ๆ ดวย แบบและวิธี
เขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
               สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ
และคลังแสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมท้ังส้ิน ตามเลข
งานและจํานวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือนมกราคม, 
มิถุนายน มายัง กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันท่ี ๑๕ 
ของเดือน หลังจากปดรายงานโดยใชใบแจงเลขงานกระสุน     
- ขอ ๒ จากปญหาขอมูลจากการรายงานสภาพ สป.๕ ตามวงรอบเดือน ไมมี 
ขอมูลเพียงพอ สพ.ทบ.จึงไดแจงให ทภ.๑-๔ และ นขต.ทบ.(นอก ทภ. ในพ้ืนท่ี 
ทภ.๑) ทราบ และดําเนินการตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๒-๓ สรุปไดดังน้ี 
      ๒.๑ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะของหนวยใช  
ตามแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงหนวยรายงานยอดกระสุนฝก กระสุน
มูลฐาน รวมในรายงานเดียวกัน ใหแตละหนวยรายงานสถานภาพกระสุนวัตถุ
ระเบิดของหนวยเองเพ่ิมเติม มาพรอมกับรายงานตามระเบียบฯ โดยแยก
รายงานสถานภาพกระสุนและวัตถุระเบิด เปนประเภทกระสุนมูลฐาน, กระสุน
ฝก คนละฉบับโดยใชแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ พรอมใหจัดทํารายงาน
เลขกระสุนฝก, กระสุนมูลฐาน โดยใชแบบฟอรมรายงานสถานภาพทุกรายการ 
(ฉบับสมบูรณ) ทุกตน ต.ค., เม.ย. หากวงรอบเดือนใดไมมีการเปล่ียนแปลงให
ยืนยันใหทราบ หรือแจงใหทราบ เฉพาะรายการท่ีเปล่ียนแปลง 
       ๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะหนวยสงกําลัง  
(คลังกระสุน บชร., คลังกระสุนสวนภูมิภาค) ตามแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ 
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๙.๓ การรายงานการใช สป.๕ 
ฝก-ศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. รายงานครบถวน
ถูกตอง 
๒. รายงานการใชให 
ยศ.ทบ.ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ 
รายงานการใช
ให ยศ.ทบ. 
- ตรวจ 
หลักฐาน 

เก่ียวกับ สป.๕  
(เรียน ผบ.หนวย นขต.ทบ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วิทยุ สพ.ทบ.  
ท่ี กห ๐๔๔๓/๑๙๙๑ 
ลง ๒๘ มี.ค.๔๖ ขอ ๓ 
 
 
 
 
- คําส่ังกองทัพบก (เฉพาะ)  
ท่ี......../........    เร่ือง
กําหนดการแจกจาย 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
สาย สพ.และ สาย วศ.  

แบบ ๑ ซ่ึงเติมหนวยรายงานยอดกระสุนฝก กระสุนมูลฐาน กระสุนสํารอง
สงคราม รวมในรายงานฉบับเดียวกัน ใหแตละหนวยรายงานเพ่ิมเติมโดยแยก
รายงานยอดกระสุนฝก (ในสะสม) และกระสุนสํารองสงครามคนละฉบับโดยใช
แบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ และจัดทํารายงานเลขงาน และสภาพ
กระสุนฝก กระสุนสํารองสงคราม แยกคนละฉบับ โดยใชแบบฟอรม 
ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบมาพรอมกับรายงานตามระเบียบฯ (ตามตัวอยาท่ี
แนบ) หากวงรอบเดือนใดไมมีการเปล่ียนแปลงใหยืนยันใหทราบ เฉพาะรายการ
ท่ีเปล่ียนแปลง 
ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบมาดวย (ตัวอยางการรายงานตามท่ีแนบ) โดยให 
         ๒.๓ การรายงานสถานภาพเพ่ิมเติม ในขอ ๒.๑, ๒.๒ ใหหนวยท่ีรายงาน 
รายงานผานหนวยสนับสนุนตามสายสงกําลัง  มาพรอมกับรายงาน 
ตามระเบียบฯ และใหหนวยรับรายงานดังกลาว รวบรวมรายงานของทุกหนวย  
ๆ ละ ๑ ฉบับ สงให กคสป.สพ.ทบ. ทุกวงรอบเดือน พรอมกับรายงานตาม
ระเบียบฯ 
- ขอ ๓ เพ่ือใหทราบปผลิต (อายุ)ของ สป.๕ ท่ีคงคลังหนวยตาง  ๆ เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการบริหารในเร่ืองการเก็บรักษา การจัดหา ใหสัมพันธกับอายุการเก็บรักษา 
ขอใหหนวยบันทึกขอมูล ปผลิต (ป ค.ศ.) ของ สป.๕ แตละชนิดแตละเลขงานลง
ไป (ในชองหมายเหตุ) เพ่ิมเติมในรายงานสถานภาพประจําเดือน 
ตามขอ ๒ ดวย รวมท้ังขอใหตรวจสอบสภาพ สป.๕ คงคลัง (ตามผลการตรวจ
สภาพหรือหลักฐานแจงระงับจํากัดการใช) และบันทึกในชองสภาพใหตรงกับ
สภาพท่ีแทจริงของ สป.๕ ในครอบครองดวย 
- ขอ ๕ ใหหนวยฝกท่ีใช สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.รายงานการใชและ
สถานภาพ สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.ตอ ยศ.ทบ.ภายใน ๑๕ วัน หลังจากจบ
การฝกกับใหหนวยท่ีไดรับการแจกจาย สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.ตามผนวก
ประกอบคําส่ัง รวบรวมและสรุปรายงานการใชของหนวยรองของตน 
เสนอตอ ยศ.ทบ. ทุกรอบ ๓ เดือน ฯลฯ 
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  การไดมา 

- ตรวจ  
บัญชีคุมกระสุน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 
ตามท่ีหนวย 
มีกระสุนใน
ครอบครอง 
 

สําหรับการฝกประจําป
งบประมาณ……….   ขอ ๕ 
- คําส่ัง ทบ.หรือคําส่ังหนวย
เหนือท่ีแบงมอบเครดิตฝก
ประจําป (สาย สพ.และวศ.) 
ใหกับหนวยปปจจุบัน 
- วิทยุ สพ.ทบ. 
ท่ี กห ๐๔๔๓/๗๗๔๐  
ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ ขอ ๒.๓ 

- ขอ ๒.๓ ขอใหหนวยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองใหความสนใจตอการควบคุมการ
เก็บรักษา สป.๕ และปฏิบัติตอระเบียบและคําส่ังของ ทบ.ท่ีเก่ียวกับการเก็บ
รักษา การสงกําลัง สป.๕ และใหความสําคัญมากกวา สป.ประเภทอ่ืน และ
ควบคุมการจําหนาย สป.๕ ใหตรงตามจํานวนท่ีไดใชจริงโดยใกลชิด 
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