
หลักฐานเตรียมการรับตรวจ ประจําป  

เรื่อง  ยานพาหนะใน – นอกอัตราและการใชรถประจําหนวย 

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

๑. ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ ป ๒๕๓๔ 

๒. ระเบียบ ทบ.วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ 

๓. ระเบียบ, คําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องยานพาหนะ ที่ยังมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 

๔. คําสั่ง ทบ.ที่ ๔๐๐/๒๕๐๗ เรื่อง ใหใชคูมือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 

๕. สมุดคุมทะเบียนที่ใบเบิก สงคืน สงซอม 

๖. หลักฐานการสงกําลังของหนวยเบิก และ รอย.นขต. เชน ใบเบิก, ใบสงซอม, ใบสงคืน, ใบโอน และ 

หลักฐานการจําหนาย 

๗. หลักฐานการสงรายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับสิ่งอุปกรณ, การต้ังกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ 

๘. หลักฐานการติดตามใบเบิก, ติดตามการสงซอม, ติดตามการจําหนาย 

๙. หลักฐานการรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ รอบ ๓ เดือน 

๑๐. การรายงานยอดยานพาหนะงดใชการประจําเดือน, รายงาน สป.สําคัญ/สป.หลัก งดใชการประจําเดือน 

๑๑. บัญชีการรับ – สงหนาที่ของหนวย 

๑๒. หลักฐานการตรวจยานพาหนะประจําเดือน 

๑๓. บัญชีสิ่งอุปกรณของหนวยเบิก และ รอย นขต.(ทบ.๔๐๐-๐๐๕) 

๑๔. บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด, บัญชีสิง่อุปกรณใชสิ้นเปลือง (ทบ.๔๐๐ - ๐๖๘) 

๑๕. หลักฐานการใชยานพาหนะ (ทบ.๔๖๑-๐๑๑), ทบ.๔๖๘-๓๑๐ และ ทบ.๔๖๘-๓๗๕ 

๑๖. หลักฐานการปรนนิบัติบํารุง (ทบ.๔๖๘-๓๖๐),  (ทบ.๔๖๘-๓๖๑)  และ (ทบ.๔๖๘-๓๖๒) 

๑๗. ทะเบียนยานพาหนะ, สมุดประวัติรถยนตทหารบก 

๑๘. คําสั่งการหลอลื่นยานพาหนะแตละชนิด, หนังสือคูมือตาง ๆ 

๑๙. อจย. และ อสอ.ของหนวยที่ใชปจจุบัน 

๒๐. จัดเจาหนาที่รับตรวจ (หนวยเบิก และ รอย.นขต.) และเอกสารรับตรวจไวใหพรอม ณ สถานที่รับตรวจ 

๒๑. จัดทําขอมูล จํานวน ๑ ชุดไดแก อนุผนวก ๔, อนุผนวก ๔-๑, อนุผนวก ๔-๒, อนุผนวก ๔-๓ และอนุ

ผนวก ๔-๔ (ผบ.หนวยเบิกลงนามรับรองตรวจถูกตอง) 

๒๒. เตรียมหัวขอการตรวจ เรื่อง ยานพาหนะใน นอกอัตรา และการใชรถประจําหนวย ประจําปที่รับตรวจ 

จํานวน ๒ ชุด ใหใชฉบับที่ จบ.สงมาใหเทาน้ัน บันทึกรายละเอียดใหครบถวนและผูนําตรวจ ผูรับตรวจ ลงนาม

ใหเรียบรอย 

๒๓. สําเนาบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุด และรายงานการแกไขขอบกพรองแนบไวกับขอมูล จํานวน ๑ ชุด 

๒๔. คําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและหลักฐานการรายงานสถานภาพในระบบสารสนเทศ (LOGSMIS)  

๒๕. คําสั่งตรวจในหนาที่นายทหารจเร ประจําปที่รับตรวจ 

๒๖. หนังสือแจงการเขาตรวจหนวยจาก จบ. 

๒๗. ผูนําตรวจรวบรวมขอมูลเรื่องยานพาหนะทั้งหมดมอบใหผูตรวจ ณ สถานที่ตรวจเอกสาร 

 

 

 

 



 

 

๒๘. ใหเตรียมยานพาหนะเพื่อรับการตรวจ ดังน้ี 

     ๒๘.๑ เปดฝากระโปรงรถ 

     ๒๘.๒ เครื่องมือประจํารถวางไวหนารถ 

     ๒๘.๓ พลขับประจํายืนดานหนารถ 

…………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ  เมื่อหนวยจัดทําอนุผนวก ขอมูลที่ตองการทราบเสร็จแลวสงใหผูตรวจทาง E-mail กอนวันเขา

ตรวจ ๗ วัน พรอมทั้งแจงหมายเลขโทรศัพทเจาหนาที่ผูจัดทําขอมูลดวย รายช่ือผูตรวจ หมายเลขโทรศัพท 

และ E-mail ตามหนังสือแจงการเขาตรวจหนวยจาก จบ. 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  /อนุผนวก ๔       

 

 

 

 

 



อนุผนวก ๔  

ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการรบัตรวจ  

เรื่อง ยานพาหนะใน – นอกอัตรา และการใชรถประจําหนวย 

๑.ช่ือหนวยรับตรวจ..........................................ผบ.หนวย..................................………………….. 

    ผูรับตรวจ....................................................ตําแหนง...................................………………….. 

    ผูนําตรวจ....................................................ตําแหนง...................................…………………… 

๒. หนวยรองของหนวยรับตรวจขนาดกองรอยหรือเทียบเทาข้ึนไป (ถาม)ี 

   ๒.๑ ช่ือหนวย...............................................ผบ.หนวย................................………………… 

         ผูรับตรวจ.............................................ตําแหนง...................................……………….. 

   ๒.๒ ช่ือหนวย...............................................ผบ.หนวย..................................………………. 

         ผูรับตรวจ.............................................ตําแหนง....................................………………. 

   ๒.๓ ช่ือหนวย...............................................ผบ.หนวย..................................………………. 

         ผูรับตรวจ.............................................ตําแหนง....................................……………… 

   ๒.๔ ช่ือหนวย..............................................ผบ.หนวย..................................……………… 

         ผูรับตรวจ.............................................ตําแหนง....................................…………….. 

   ๒.๕ ช่ือหนวย..............................................ผบ.หนวย...................................…………….. 

         ผูรับตรวจ............................................ตําแหนง.....................................…………….. 

                                      

                                     ตรวจถูกตอง 

                                          ยศ, ช่ือ................................. 

                                                               (.................................) 

                                                     ตําแหนง..................................... 

                                                                ............./........../......... 

 

คําแนะนําวิธีบันทึกขอมูลหนวยรับตรวจและหนวยรอง 

๑. ช่ือหนวยรับตรวจ ลงช่ือหนวยรับตรวจซึ่งกรมจเรทหารบกกําหนดใหเปนหนวยรับตรวจใน 

    คําสั่งการตรวจประจําป พรอมช่ือผูบังคับหนวยรับตรวจ 

 - ผูรับตรวจ   ลงช่ือเจาหนาที่ผูมารับตรวจของหนวยรับตรวจพรอมตําแหนง 

 - ผูนําตรวจ   ลงช่ือนายทหารผูนําตรวจ พรอมตําแหนง 

๒. หนวยรองของหนวยรับตรวจ 

 - ช่ือหนวย    ลงช่ือหนวยรองของหนวยรับตรวจขนาดกองรอยหรือเทียบเทาข้ึนไปทุกหนวย 

    พรอมช่ือผูบังคับหนวยรอง 

 - ผูรับตรวจ   ลงช่ือเจาหนาที่ของหนวยรองที่มารับตรวจ พรอมตําแหนง 

 
 

หมายเหตุ ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน  หนวยจะตองจัดทําข้ึนมาใหมพรอมทั้งกรอก 

      รายละเอียดตามคําแนะนําใหถูกตอง  

                                                                                                   

 



อนุผนวก ๔ – ๑ 

ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง ยานพาหนะตาม อจย.และนอกอัตรา 

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

  นามหนวย...............………………...….......ยศ,ช่ือ...…………………………................(ผบ.หนวย) 

  ยศ,ช่ือ ผูจัดทําขอมลู.…………................ตําแหนง............………………................…………………… 

  วัน,เดือน,ป ที่จัดทําขอมลู.................................................……………………….…………………….. 

  ยศ,ช่ือ ผูรับการตรวจ............…………....ตําแหนง.............................…………………………………. 

  ยศ,ช่ือ ผูนําตรวจ....…...........…………….ตําแหนง.............................………………………………… 

  ผูรบัขอมลู                                 (ผูตรวจ)    

 

ลําดับ รายการ 

อจย……... 

ลง………….. ไดรับ 
ขาด 

อัตรา 

เกิน 

อัตรา 

งดใชการ 

ใชการได ซอมใน 

หนวย 

สง 

ซอม เต็ม ลด 

 ( ยานพาหนะทุกสาย และเครื่องมือ 

ทุกชนิด ) 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 รวมทั้งสิ้น         

 

               ตรวจถูกตอง       

      ยศ,ช่ือ. (ผบ.หนวย หรือทําการแทน)                                  

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

       ตําแหนง.....................………………….... 

                                                      ............./............./............  

 

    /วิธีบันทึกขอมลู                                     

 



- ๒ - 

 

วิธีบันทึกขอมูล (อนุผนวก ๔ – ๑) 

๑. ลําดับ    ใหลงหมายเลขลําดับของยานพาหนะใหตรงกบัลําดับรายการใน อจย. 

๒. รายการ  ใหลงช่ือยานพาหนะเรียงลําดับรายการ อจย.โดยไมเพิ่มเติม ตัดทอนหรือต้ังช่ือใหมในกรณีที่

หนวยไดรับยานพาหนะหลายแบบหรือไดรับยานพาหนะชนิดอื่นทดแทน ยานพาหนะที่ระบุไวใน อจย.  ให

บันทึกยานพาหนะแตละแบบหรือช่ือยานพาหนะที่ไดรับทดแทนน้ันได รายการยานพาหนะชนิดน้ัน  โดยไม

ตองลงลําดับจนกวาจะหมดรายการยานพาหนะชนิดน้ัน  และถาหนวยมีอัตรายานพาหนะมากกวา ๑ สาย

ยุทธบริการ ใหแยกรายการยานพาหนะแตละสายยุทธบริการออกจากกันดวย สําหรับยานพาหนะนอก

อัตราตามสายงานใดใหนํามาบันทึกตอจากลําดับสุดทายของยานพาหนะในอัตราของสายงานน้ัน โดยยึดถือ

ช่ือยานพาหนะตามหลักฐาน ใบเบิก, ใบโอนหรือเอกสารหลักฐานการไดรับอื่น ๆ 

๓. อจย. ใหลงหมายเลขและ วัน เดือน ป อจย.ของหนวยที่ใชในการบันทึกขอมูล พรอมทั้งลงอัตราเต็มลด 

ตาม อจย. 

๔. ไดรับ  หมายถึง จํานวนยานพาหนะที่หนวยไดรับจริงไมวาจะไดรับจากกรณีใด ๆ ก็ตาม 

๕. ขาดอัตรา หมายถึง จํานวนยานพาหนะที่ขาดอัตราจากอัตราเต็ม 

๖. เกินอัตรา หมายถึง จํานวนยานพาหนะที่เกินอัตราจากอัตราเต็ม หรือไมไดกําหนดไวในอัตรา      

๗. ใชการได หมายถึง จํานวนยานพาหนะที่ใชราชการได 

๘. งดใชการ หมายถึง จํานวนยานพาหนะทีง่ดใชการอยูในข้ันการซอมบํารุงระดับหนวย (ซอมในหนวย)และ

เกินข้ันการซอมบํารุงระดับหนวย ซึ่งจะตองนําสงซอมไปยังหนวยใหการสนับสนุน (สงซอม) 

๙. ยานพาหนะที่งดใชการซอมในหนวยและสงซอมตามขอ ๘ ใหหนวยทําบัญชีรายละเอียด  

    ของยานพาหนะที่งดใชการโดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๖๘ - ๓๐๗ แนบไวทายอนุผนวกน้ีดวย 

๑๐. หนวยรบัผิดชอบในการจัดทําขอมูล 

      ๑๐.๑ หนวยระดับ ทภ.(หรอืเทียบเทา) ใหรอย นขต.บก.ทภ.เปนผูจัดทําแลวสงขอมูล ใหหนวยระดับ ทภ.เปนผู

รวบรวมพรอมทั้งสรุปยอดรวมทั้งสิ้นของ ทภ.สงมอบใหผูตรวจในวันรับตรวจ 

      ๑๐.๒ หนวยระดับ กรม และ กองพล หรือเทียบเทา ให รอย.นขต.บก.กรม,รอย.นขต. บก.พล.เปน

ผูจัดทํา แลวสงขอมูลใหหนวยระดับกรมหรือกองพลเปนผูรวบรวมพรอมทั้งสรุปยอดรวมทั้งสรุป

ยอดรวมทั้งสิ้นเปนของกรมหรือกองพลสงมอบให ผูตรวจในวันรับตรวจ 

 ๑๐.๓ หนวยระดับกองพัน (หรือเทียบเทา) ให รอย.นขต.ของกองพัน เปนผูจัดทําแลวสงขอมูลใหหนวย

ระดับกองพันเปนผูรวบรวม พรอมทั้งสรุปยอดทั้งสิ้นเปนของกองพัน สงมอบใหผูรับตรวจในวันรับ

ตรวจ 

๑๑. ขอมูลที่จะสงมอบใหผูตรวจน้ัน จะตองเปนชุดที่ ๑ ทั้งหมดและผูรับรองจะตองตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน

กับ อจย. ของหนวยซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบันดวย     

       หมายเหตุ   ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน   หนวยจะตองจัดทําข้ึนมาใหมพรอมทัง้  

       กรอกรายละเอียดตามคําแนะนําใหถูกตอง 

 

………………………………………………………. 

 

                                                                                       /อนุผนวก ๔ – ๒ 



 

อนุผนวก ๔ – ๒ 

ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง ยานพาหนะตาม อสอ.และนอกอัตรา  

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

  นามหนวย...............…………………...........ยศ,ช่ือ...…………………............………………...(ผบ.หนวย) 

  ยศ,ช่ือ ผูจัดทําขอมลู.………….................ตําแหนง.............................………………………………… 

  วัน,เดือน,ป ที่จัดทําขอมลู.................................................……………………………………..…….. 

  ยศ,ช่ือ ผูรับการตรวจ............………….....ตําแหนง.............................……………………………….. 

  ยศ,ช่ือ ผูนําตรวจ................…………..…...ตําแหนง.............................…………………………………. 

  ผูรบัขอมลู                                 (ผูตรวจ)    

ลําดับ รายการ 

อสอ……….. 

ลง………….. ไดรบั 
ขาด 

อัตรา 

เกิน 

อัตรา 

งดใชการ 

ใชการได ซอมใน 

หนวย 

สง 

ซอม เต็ม ลด 

 (ยานพาหนะและเครื่องมือทุกชนิด)         

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 รวมทั้งสิ้น         

 

           ตรวจถูกตอง                        

               ยศ,ช่ือ. (ผบ.หนวย หรือทําการแทน)                                  

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

                                    ตําแหนง.....................………………… 

             .........../........../............. 

                                              

                                             วิธีบันทึกขอมลู   (อนุผนวก ๔ – ๒) 



                                                             - ๒ - 

 

วิธีบันทึกขอมูล (อนุผนวก ๔ – ๒) 

๑. ลําดับ ใหลงหมายเลขลําดับของยานพาหนะใหตรงกับลําดับ ตามรายการใน อสอ. 

๒. รายการ  ใหลงช่ือยานพาหนะเรียงลําดับรายการตาม อสอ.โดยไมเพิ่มเติม ตัดทอนหรือต้ังช่ือใหมในกรณีที่

หนวยไดรบัยานพาหนะหลายแบบหรือไดรับยานพาหนะชนิดอื่นทดแทน ยานพาหนะที่ระบุไวใน อสอ. ให

บันทึกช่ือยานพาหนะแตละแบบหรือช่ือยานพาหนะที่ไดรับทดแทนน้ันใตรายการยานพาหนะชนิดน้ัน โดย

ไมตองลงลําดับจนกวาจะหมดรายการยานพาหนะชนิดน้ันสําหรับยานพาหนะนอกอัตราใหนํามาบันทึกตอ

จากลําดับสุดทายของยานพาหนะในอัตราโดยยึดถือช่ือยานพาหนะตามหลักฐาน   ใบเบิก ใบโอน หรือ

เอกสาร หลักฐานการไดรับอื่นๆ เชน หลักฐาน การจัดซื้อของหนวยหรือหลักฐานการบริจาค เปนตน 

๓. อัตราตาม อสอ. ใหลงหมายเลขและ วัน,เดือน,ป ที่อนุมัติใหใช อสอ.ของหนวยที่ใชในการบันทึกขอมูล  

และลงจํานวนตาม อสอ.                           

๔. ไดรับ  หมายถึง จํานวนยานพาหนะที่หนวยไดรับจริง ไมวาจะไดรับจากกรณีใด ๆ ก็ตาม 

๕. ขาดอัตรา หมายถึง จํานวนยานพาหนะที่ขาดจํานวนตามที่ระบุไวใน อสอ. 

๖. เกินอัตรา หมายถึง จํานวนยานพาหนะที่เกินจํานวนตามที่ระบุไวใน อสอ. 

๗. ใชการได หมายถึง จํานวนยานพาหนะที่ใชราชการได 

๘. งดใชการ หมายถึง จํานวนยานพาหนะที่งดใชการอยูในข้ันการซอมบํารุงระดับหนวย 

    (ซอมในหนวย) และเกินข้ันการซอมบํารุงระดับหนวยซึ่งจะตองนําสงไปยังหนวยใหการสนับสนุน (สงซอม) 

๙. ยานพาหนะที่งดใชการซอมในหนวยและสงซอมตามขอ ๘ ใหหนวยทําบัญชีรายละเอียดของยานยนตที่งด

ใชการโดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๖๘ - ๓๐๗ แนบไวทายอนุผนวกน้ีดวย 

๑๐. หนวยรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล 

     ๑๐.๑  หนวยระดับ ทภ. (หรือเทียบเทา) ให รอย.นขต.บก.ทภ. เปนผูจัดทํา แลวสงขอมูลน้ันใหหนวยระดับ 

ทภ.เปนผูรวบรวม พรอมทั้งสรุปยอดรวมทั้งสิ้นเปนของ  ทภ. สงมอบใหผูตรวจในวันรับตรวจ        

     ๑๐.๒ หนวยระดับ กรม และกองพล (หรือเทียบเทา) ใหรอย.นขต.บก.กรม,รอย.นขต. บก.พล.เปนผูจัดทํา 

แลวสงขอมูลใหหนวยระดับกรม หรือกองพลเปนผูรวบรวมพรอมทั้งสรปุยอดรวมทั้งสิน้เปนของกรม

หรือกองพลสงมอบใหผูตรวจในวันรับตรวจ 

     ๑๐.๓ หนวยระดับกองพัน (หรือเทียบเทา) ใหรอย.นขต.ของกองพัน เปนผูจัดทํา แลวสงขอมูลใหหนวย

ระดับกองพัน เปนผูรวบรวม พรอมทั้งสรุปยอดรวมทั้งสิ้นเปนของ กองพันสงมอบใหผูตรวจในวัน

รับตรวจ 

๑๑. ขอมูลที่จะสงมอบใหผูตรวจน้ัน จะตองเปนชุดที่ ๑ ทั้งหมดและผูรับรองจะตองตรวจสอบใหถูกตอง

ตรงกันกับ อสอ.ของหนวย ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบันดวย หมายเหตุ ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยาง

เทาน้ัน หนวยจะตองจัดทําข้ึนมาใหมพรอมทั้งกรอกรายละเอียดตาม คําแนะนําใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

                                                                                                       /อนุผนวก ๔ – ๓    



อนุผนวก ๔ – ๓ 

ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง ช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด 

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

  นามหนวย...............………………….…..........ยศ,ช่ือ...…………………........……………….......(ผบ.หนวย) 

  ยศ,ช่ือ ผูจัดทําขอมลู.…………....................ตําแหนง.............................…………………….…………… 

  วัน,เดือน,ป ที่จัดทําขอมลู.......................................................……………………………………………… 

  ยศ,ช่ือ ผูรับการตรวจ............…………….....ตําแหนง.............................……………………………….. 

  ยศ,ช่ือ ผูนําตรวจ................………………..…ตําแหนง.............................………………………………… 

  ผูรบัขอมลู                                 (ผูตรวจ)    

ลําดับ ชนิดและแบบยานพาหนะ 
จํานวนรายการตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง 

หลักฐาน หมายเหตุ 
เดิม ปจจุบัน ไดรับ เพิ่ม ลด 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

     ตรวจถูกตอง 

      ยศ, ช่ือ (ผบ.หนวยหรือทําการแทน) 

        (..................................) 

      ตําแหนง.......................................... 

               .............../............/.............. 

 

 

 

 

 

                                                   /วิธีบันทึกขอมูล (อนุผนวก ๔ – ๓) 

 



- ๒ - 

 

วิธีบันทึกขอมูล (อนุผนวก ๔ – ๓) 

๑. ลําดับ  ลงหมายเลขลําดับเริ่มรายการแรกดวยลําดับ 

๒. ชนิดและแบบยานพาหนะ  ใหลงช่ือยานพาหนะและแบบใหตรงกับ บชอพ. 

๓. จํานวนรายการตามบัญชี  ใหตรวจสอบรายการ ชอพ.จาก บชอพ. (ทบ.๔๐๐ - ๐๖๖) วา ชอพ.เดิม 

   มีจํานวนกี่รายการ และปจจุบันมีกี่รายการ  ตามจํานวนรายการที่ขอปรับปรุงแกไขแลวนํามาบันทึก 

   ลงในชอง เดิม,ปจจุบัน สําหรับชองไดรับใหลงจํานวนรายการซึ่งไดรับ ชอพ.แลวจากการเบิก 

๔. รายการเปลี่ยนแปลง  ใหนํารายการตามบัญชียอดเดิม และปจจุบันไปหาผลตาง ๆ แลวนํามาบันทึก 

    ลงในชอง เพิ่ม  หรือลด 

๕. หลักฐาน ใหลงที่หนังสือและ วัน เดือน ป ของหนวยที่เปนเจาของ ชอพ.ซึ่งไดรายงานขอแกไขระดับ 

    สะสมอนุมัติ  ชอพ. ไปยังหนวยใหการสนับสนุนในรอบปที่ผานมาหากไมมีการแกไข เปลี่ยนแปลง  

    ใหทําเครื่องหมาย  - 

๖. หมายเหตุ  ลงรายละเอียดใด ๆ ก็ไดที่เห็นวาจําเปน 

๗. หนวยรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล  ใหทุกหนวยที่มี ชอพ. หรือ บชอพ. แลวเปนผูจัดทํา 

    และสงมอบใหผูตรวจในวันรับตรวจ พรอมทั้งเตรียมหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไวให  ตรวจสอบ 

 

 

   หมายเหตุ ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน  หนวยจะตองจัดทําข้ึนมาใหมพรอมทั้งกรอก 

    รายละเอียดตามคําแนะนําใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              /อนุผนวก ๔ – ๔ 



อนุผนวก ๔ – ๔ 

ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง ยานพาหนะใน – นอกอัตรา และการใชรถประจําหนวย  

 

ลําดับ ชนิดยานพาหนะ, รุน เลขทะเบียน หมายเหตุ 

 สาย สพ.    

๑. รยบ. ๑/๒ ตัน ๔x๔   

 - M ๑๕๑ A ๑   

        ฯลฯ   

 - M ๑๕๑ A ๒   

        ฯลฯ   

 - มิตซูบิชิ   

        ฯลฯ   

๒. รยบ.๓/๔ ตัน  ๔X๔   

 - โตโยตา   

       ฯลฯ   

 สาย ขส.   

๑. รถยนตน่ังประจําหนวย   

 - โตโยตา รุน.....................................   

 - นิสันซันน่ี.......................................   

         ฯลฯ   

๒. รถยนตโดยสารขนาดใหญ   

 - อีซูซุ หรือชนิดอื่น   

 สาย ช.   

๑. รถราดนํ้า   

 - อีซูซ ุ   

      ฯลฯ   

 

 

     ตรวจถูกตอง 

      (ลงช่ือ)……………………….....……. 

       (………………………….....) 

      ตําแหนง………………… …………..... 

       …..……/……..…../……… 

*ชองหมายเหตุ  - ใหลงรายการยานพาหนะ ที่หนวยจําหนาย งดใชการ ชะงักใชราชการ ราชการสนาม  

                     และใหหนวยอื่นยืม (ถามี) 

                                                 


