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หลักฐานการตรวจ ประจำปี  
เร่ือง   ยานพาหนะในและนอกอัตรา (หน่วยสนับสนุน) 

หัวข้อการตรวจ วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 
๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
๑.๑ การดำเนินการตามบันทึก 
ผลการตรวจ ของชุดตรวจ จบ. 
ครั้งสุดท้าย   
- แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อย 
- รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- จัดทำสำเนาบันทึกผลการตรวจ
และรายงานการแก้ไข ฯ แนบไว้ 
กับข้อมูล 

 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
ตรวจในหน้าที่นายทหารจเร 
พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ 
ข้อ ๑๕.๒ 

 

 
- ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับตรวจเมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้วให้แก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ใน 
อำนาจของตนทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  สำหรับเรื่องที่ เกิน ขีด
ความสามารถ และ/หรือ นอกเหนืออำนาจของตนที่จะแก้ไขได้เองให้รายงานหน่วย
เหนือเพ่ือดำเนินการต่อไป  และให้เก็บบันทึกผลการตรวจและการดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป 

๑.๒ ข้อมูลที่ต้องการทราบ
ประกอบการรับตรวจตามอนุผนวก 
- ครบถ้วนตามที่ จบ.กำหนด 
- ถูกต้องเรียบร้อย 
๑.๓ การเตรียมเอกสารรับตรวจ 
- ครบถ้วนตามที่ จบ.กำหนด 
- ถูกต้องเรียบร้อย 
- ใส่แฟ้มเก็บเป็นระเบยีบ 
- จัดวางอย่างเหมาะสม 

- ตรวจสอบ
เอกสาร 
 
 

- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
ตรวจในหน้าที่นายทหารจเร 
พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒  
ข้อ ๑๒ 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
ตรวจในหน้าที่นายทหารจเร  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒  
ข้อ ๑๒ 
- เอกสารเตรียมการรับตรวจ ๒๕ 

- ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ 
       ก่อนออกทำการตรวจ ให้กรมจเรทหารบก หรือหน่วยที่สั่งการตรวจแจ้งเรื่องและ 
กำหนดเวลาในการตรวจการเตรียมการรับตรวจและคำขอต่างๆ ที่จำเป็นต่อการอำนวย 
ความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ 
- ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ 

    ก่อนออกทำการตรวจ ให้กรมจเรทหารบก หรือหน่วยที่สั่งการตรวจแจ้งเรื่องและ  
กำหนดเวลาในการตรวจการเตรียมการรับตรวจและคำขอต่างๆ ที่จำเป็นต่อการอำนวย  
ความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ 
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  รายการตามที่ จบ.กำหนด   
๑.๔ การจัดผู้นำตรวจ, ผู้รับตรวจ 
และ ยานพาหนะนำตรวจ 
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่อง 
ที่รับตรวจ  
- ครบถ้วน  
- เหมาะสม 

- สอบถาม 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

- เช่นเดียวกับข้อ ๑.๓ 
- คำสั่งกองทัพบก เรื่องการตรวจ 
ในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี 
ที่ทำการตรวจ  
 

- เช่นเดียวกับข้อ ๑.๓ 

๑.๕ การจัดสถานที่รับตรวจ 
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
การตรวจ 
- จัดสถานที่เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
- แสงสว่างเพียงพอ 
๒. การรับ – ส่งหน้าที่ 
๒.๑ หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ 
- จัดทำหลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ 
- หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 

- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

- เช่นเดียวกับข้อ ๑.๔ 
- คำสั่งกองทัพบก เรื่องการตรวจ 
ในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี 
ที่ทำการตรวจ   
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
รับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลด และ บรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ ๗ และ ๑๑ 

- เช่นเดียวกับข้อ ๑.๔ 
 
 
 
 
 
 
- ข้อ ๗ เมื่อมีคำสั่งย้ายข้าราชการ หรือให้ข้าราชการออกจากราชการให้ผู้บังคับบัญชา
จัดให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กันโดยเร็ว โดยให้เริ่มออกเดินทางไปรับ-ส่งหน้าที่ ซึ่งกันและกัน
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งอย่างเป็นทางการต่อจากนั้นให้ทำการรับ -
ส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ดังนี้ 
             ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับหมวดหรือเทียบเท่าลงไป ภายใน ๒ วัน 
             ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับกองร้อย หรือเทียบเท่า ภายใน ๓ วัน 
             ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่า 
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                ภายใน ๕ วัน 
               ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ ผู้บังชาการกองพลขึ้นไปหรือเทียบเท่าภายใน ๗ วัน 

           ข้าราชการที่มีตำแหน่งตั้งแต่ ผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป หรือเทียบเทา่  ภายใน 
๗ วัน 
            เว้นแต่ผู้ครองตำแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลัง ซึ่งรับผิดชอบบัญชีพัสดุและ 
พัสดุในคลังโดยตรง  จึงให้ยึดเวลาในการรับ – ส่งหน้าที่ออกไปได้ ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ หลักฐานการรายงาน  
- มีหลักฐานการรายงาน 
- รายงานให้บังคบับัญชาทราบ 
- รายงานตามกำหนดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
รับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลด และ บรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง 
๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ ๑๒ 

- ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหน้าที่ 
          ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดทำบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที ่
ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีกำลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์ตาม 
สายยุทธบริการต่าง ๆ และบัญชีอื่น ๆ เฉพาะที่จำเป็น ตามจำนวนซึ่งเป็นจริง  ในวันที่ 
รับ-ส่งหน้าที่ สำหรับเงิน ผู้ส่งที่มีอำนาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงิน ต้อง 
ทำบัญชีรับส่งและตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย       
          ๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้วให้ผู้ส่งและผู้รับ บันทึกไว้ท้ายบัญชี ส่งหน้าที่
ว่า ได้ตรวจรับถูกต้องแล้วและลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้
ในบัญชีนั้นและลงชื่อผู้รับ, ผู้ส่ง กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้อง แล้วรับ-ส่งกันให้เสร็จไป
ชั้นหนึ่งก่อน ต่อจากนั้นผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว    
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับส่งหน้าที่ให้ทำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้   ณ  ที่ทำการเป็นหลักฐาน ๑  ชุด 
ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับนำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายในวัน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ รับ – ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ 
               การรับส่งหน้าที่ ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อผู้รับได้รับหน้าที่ใหม่ 
แล้วให้รายงานถึงกองทัพบกผ่านกรมกำลังพลทหารบก ภายใน ๗ วัน  พร้อมทัง้แนบ 
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   บัญชีกำลังพล บัญชีเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายต่างๆ หรือบัญชีอ่ืนๆ ที่จำเป็น เมื่อผู้
บัญชาการทหารบกแล้ว ให้แยกบัญชีต่างๆ ให้หน่วยที่ เกี่ยวข้อง คือ กรมสารบรรณ
ทหารบก กรมการเงินทหารบก และกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ตรวจสอบความถูกต้อง 
และเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป  

 ๒.๓ การสำรวจพิเศษ 
- รายงานขออนุมัติสำรวจพิเศษ 
- ตั้ งคณ ะกรรมการ/ชุดสำรวจ
ครบถ้วน  
- ดำเนินการสำรวจถูกต้อง ตาม
ระเบียบ 
 
 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท  ๒ 
และ ๔  พ.ศ.๒๕๓๔  ลง  
๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๑-
๖, ๔๓, ๔๓.๑.๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, 
๔๗ และ ๔๘  
 

- ข้อ ๔๒.๓ การสำรวจพิเศษ ได้แก่ การสำรวจสิ่งอุปกรณ์เป็นครั้งคราว ตามความ 
จำเป็น โดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่สำรวจนั้น เว้นกรณีเร่งด่วน การสำรวจ 
ประเภทนี้จะสำรวจสิ่งอุปกรณ์จำพวกใด ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับ 
กรณดีังต่อไปนี้ 
        ๔๒.๓.๑ เมื่ออันตรายเกิดข้ึนกับสิ่งอุปกรณ์ 
        ๔๒.๓.๒ เมื่อหน่วยบัญชีคุมต้องการทราบจำนวน 
        ๔๒.๓.๓ เมื่อยอดคงคลังในบัตรบัญชีคุมเป็นศูนย์ 
        ๔๒.๓.๔ เมื่อมีการยับยั้งการจ่าย 
        ๔๒.๓.๕ เมื่อพบสิ่งอุปกรณ์ตกหล่น 
        ๔๒.๓.๖ เมื่อมีการรับส่ง – หน้าที่ 
        ๔๒.๓.๗ เมื่อสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บเป็นศูนย์ 
 - ข้อ ๔๓ การดำเนินการสำรวจสิ่งอุปกรณ์ 
        ๔๓.๑.๓ วิธีปฏิบัติในการสำรวจ 
                       ๔๓.๑.๓.๑ เจ้าหน้าที่บัญชีคุม กรอกหมายเลข ชื่อ และที่เก็บ 
สิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๑๑ และบันทึกคำว่า “สำรวจ วัน เดือน 
 ปี” ที่ทำการสำรวจ ลงในบัญชีคุมขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีแดง เสร็จแล้วส่งแบบพิมพ์ 
 ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ให้คณะกรรมการ/ ชุดสำรวจ 
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                          ๔๓.๑.๓.๒ คณะกรรมการ/ชุดสำรวจ ทำการสำรวจสิ่งอุปกรณ ์ตาม 
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ เสร็จแล้วส่งแบบพิมพ์ดังกล่าวคืนเจ้าหน้าที่บัญชีคุม 
                       ๔๓.๑.๓.๓ เจ้าหน้าที่บัญชีคุม บันทึกผลการสำรวจลงในใบรายงาน
ผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒  
                        ๔๓.๑.๓.๔ เจ้าหน้าที่บัญชีคุม เสนอใบรายงานผลเปรียบเทียบการ 
ตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอำนาจสั่งปรับยอดในบัตรบัญชีคุม  ตามข้อ ๔๘  
                        ๔๓.๑.๓.๕ เจ้าหน้าที่บัญชีคุม ทำการปรับยอดในบัตรบัญชีคุมเมื่อ 
ได้รับอนุมัต ิ
- ข้อ ๔๔ ผู้มีอำนาจในการสั่งสำรวจสิ่งอุปกรณ์ 
                ๔๔.๑ คลังกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่าย
ยุทธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษ 
                ๔๔.๒ คลังกองบัญชาการช่วยรบ ได้แก่ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ 
                ๔๔.๓ คลังมณฑลทหารบก ได้แก่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 

              ๔๔.๔ คลังจังหวัดทหารบก หน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือหน่วยใช้ได้แก่ 
ผู้บังคับบัญชา ชั้นผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่า 
           ผู้มีอำนาจในการสั่งสำรวจพิเศษสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น  จะมอบ
อำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  เป็นผู้สั่งสำรวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้ 
- ข้อ ๔๕ การตั้งกรรมการ หรือชุดสำรวจสิ่งอุปกรณ์  

         ให้ผู้มีอำนาจในการสั่งสำรวจสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๔๔ ตั้งคณะกรรมการ/ชุด
สำรวจสิ่งอุปกรณ์ อย่างน้อย ๓ นาย (ประธานกรรมการ หรือหัวหน้าชุดต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตร) เพ่ือทำการสำรวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้วในข้อ ๔๓.๑.๓ 
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   - ข้อ ๔๖ วิธีสำรวจสิ่งอุปกรณ ์
               ให้คณะกรรมการ/ชุดสำรวจสิ่งอุปกรณ์ ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ซึ่งมี
อยู่ ๓ ส่วนดำเนินการสำรวจตามลำดับดังต่อไปนี้ 
               ๔๖.๑ คนที่ ๑ สำรวจสิ่งอุปกรณ์  แล้วบันทึกผลลงในใบสำรวจสิ่งอุปกรณ์ 
ส่วนที่ ๑ 
               ๔๖.๒ คนที่ ๒ สำรวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนที่ ๑ แล้วบันทึกผลลง
ใบสำรวจสิ่งอุปกรณ์ ส่วนที่ ๒ 
               ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการ หรือหัวหน้าชุด) ตรวจสอบผลการ
สำรวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถ้าตรงกันให้บันทึกผลลงในใบสำรวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้า
ผลของการสำรวจของคนที่ ๑ และ ๒ ไม่ตรงกัน ให้คนที่ ๓ ทำการสำรวจใหม่ ผลการ
สำรวจของคนที่ ๓ ตรงกับคนใดคนหนึ่งให้เอาผลนั้นบันทึกลงในใบสำรวจสิ่งอุปกรณ์
ส่วนที่ ๓ ถ้าผลการสำรวจของ  คนที่ ๓ ไม่ตรงกับคนใดคนหนึ่งเลย ให้สำรวจใหม่พร้อม
กันทั้งสามคน 
- ข้อ ๔๗ การรายงานการสำรวจสิ่งอุปกรณ์ 
                   ๔๗.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีคุมได้รับใบสำรวจสิ่งอุปกรณ ์จากคณะกรรมการ/ 
ชุดสำรวจแล้ว ทำการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. 
๔๐๐-๐๑๒ 
               ๔๗.๒ ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอดในบัตรบัญชีคุม 
ก่อนเสนอรายงานให้ปฏิบัติดังนี้      

                 ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ และหลักฐานการนำสิ่ง
อุปกรณ์เข้าที่เก็บ 

                  ๔๗.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสิ่งอุปกรณ์  และหลักฐานการนำ 
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๓. การเบิก – รับและจ่าย 
๓.๑ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ 
- ส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก และ 
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ 
- จัดทำใบเบิกถูกต้องเรียบร้อย 
- เบิกทดแทนสิ่งอุปกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบ กองทัพบกว่าด้วยการ 
ส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก และ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ ์พ.ศ.๒๕๑๐ ลง 
๒๐ ม.ค.๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ ๕ 
 

สิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ 
                 ๔๗.๒.๓ สำรวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ 
- ข้อ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม  
                ๔๘.๑ ถ้าจำนวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุม  ให้ปฏิบัติตาม 
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์  พ.ศ.๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙ 
                ๔๘.๒ ถ้าจำนวนสิ่งอุปกรณ์เกินกว่ายอดในบัญชีคุม  ให้ผู้มีอำนาจในการ 
สั่งสำรวจสิ่งอุปกรณ์  สั่งแก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้ แล้วแจ้งให้สายยุทธบริการที ่ 
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นัน้ทราบด้วย 
 
 
- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกสิ่ง
อุปกรณ์  ส่งลายมือชื่อของตนและบุคคลอ่ืนซึ่งต้องการให้ เบิกสิ่งอุปกรณ์แทนไปยัง
สถานการณ์ส่งกำลังบำรุง ที่สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพ่ือ
ยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ 
               ถ้าผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้บังคับบัญชาชั้น ผบ.พล ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  เป็นผู้ส่งลายมือชื่อ 
- ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือชื่อไปแล้วตามข้อ ๓ จะทั้งหมด
หรือไม่ก็ตามให้ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน  ทั้งนี้เพ่ือสะดวกแก่การเก็บรักษาและ
การแจกจ่ายของเจ้าหน้าที ่
- ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์  ประสงค์จะให้ผู้อ่ืนรับสิ่งอุปกรณ์แทน ก็ให้ส่ง
ลายมือชื่อของผู้รับสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการณ์ส่งกำลังบำรุง ที่สนับสนุนแห่งละ 
๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคลให้ปฏิบัติทำนองเดียวกับข้อ ๔ 



      หลักฐานการตรวจประจำปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                                       หน้า    ๘  ใน  ๖๖  หน้า 

หัวข้อการตรวจ วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

  - ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการ
ส่ งกำลั งสิ่ ง อุป กรณ์ ป ระ เภท            
๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ 
ธ.ค.๓๔ ข้อ ๕.๔๑, ๑๘.๗, ๒๑, 
๒๒, ๒๒.๑, ๒๒.๒ และ ๒๒.๒.๓ 

- ข้อ ๕.๔๑ หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่า หรือ
กองร้อยอิสระขึ้นไป หรือหน่วยอิสระท่ีกองทัพบกอนุมัติ หรือหน่วยสนับสนุนทางการ
ส่งกำลังทุกระดับ ที่ขอเบิกสิ่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยจ่าย 
- ข้อ ๑๘.๗ ข้อกำหนดในการใช้แบบพิมพ์ 
        ๑๘.๗.๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ในการเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท 
และทุกกรณี เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่กำหนดในข้อ ๑๘.๗.๒ 
        ๑๘.๗.๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณีที่หน่วยเบิกต้องไปรับของเอง 
หรือแบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๗ ในกรณีที่หน่วยเบิกต้องการให้หน่วยจ่าย 
ส่งสิ่งอุปกรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง ในการเบิกสิ่งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
                        ๑๘.๗.๒.๑ เครื่องแต่งกาย 
                        ๑๘.๗.๒.๒ เครื่องนอน 
                        ๑๘.๗.๒.๓ เครื่องสนาม 
                        ๑๘.๗.๒.๔ เครื่องเขียน 
                        ๑๘.๗.๒.๕ แบตเตอรี่แห้ง 
                        ๑๘.๗.๒.๖ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สาย ช. 
                        ๑๘.๗.๒.๗ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สาย พ. 
                        ๑๘.๗.๒.๘ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สาย กส. 
                        ๑๘.๗.๒.๙ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ จำพวกสารเคมีชนิดต่างๆ ก๊าซ 
และน้ำกลั่น สาย วศ. 
                        ๑๘.๗.๒.๑๐ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ จำพวกวัสดุก่อสร้าง และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับสาธารณูปโภค สาย ยย.  
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                            ๑๘.๗.๒.๑๑ วัสดุทำความสะอาด และปรนนิบัติบำรุง สาย สพ. และ
เป้า 

                           ๑๘.๗.๒.๑๒ แบบพิมพ์ 
- ข้อ ๒๑ การยืมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีดำเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ 
เป็นการชั่วคราว (เว้นชิ้นส่วนซ่อม) สำหรับเพ่ิมพูนการปฏิบัติภารกิจ หรือสำหรับการ
ทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ไว้ในครอบครอง หรืออนุมัติ
ให้มไีว้แล้วแต่ไม่เพียงพอ 
- ข้อ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์ 
         ๒๒.๑ หน่วยใช ้
                     ๒๒.๑.๑ ทำรายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอตาม
สายการส่งกำลัง ในรายงานให้แจ้งเหตุผลและรายละเอียดในการใช้สิ่งอุปกรณ์ ให้
ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูลในการพิจารณาตกลงใจของผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งให้ยืมได้ ทั้งนี้
ให้กำหนดวันส่งคืนด้วย 
                     ๒๒.๑.๒ ทำใบเบิกยืม ทบ.๔๐๐-๐๐๖ แนบไปพร้อมกับรายงาน 
                     ๒๒.๑.๓ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม ให้นำส่งคืนภายใน  
๗ วัน 
                     ๒๒.๑.๔ ถ้าสิ่งอุปกรณ์ใดชำรุด หรือสูญหายให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
                     ๒๒.๑.๕ เมื่อโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้เบิกยืม ให้ยกเลิกใบเบิกเดิม 
พร้อมกับทำใบเบิกเสนอไปใหม่ 
        ๒๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง 
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- คำสั่ งกองทัพบก ที่  ๓๘๖ /
๒๕๔๓  ลง ๒๔ ก.ค.๔๓ เรื่อง
อนุมัติให้ยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรง
ข้อ ๒, ๓ และ ๔  

                     ๒๒.๒.๑ หากสิ่งอุปกรณ์ใดไม่มีให้ยืม  ให้ยกเลิกรายการนั้น และแจ้ง
ให้หน่วยยืมทราบ 
                     ๒๒.๒.๒ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้  ให้บันทึกเหตุผลในรายงาน 
และแนบใบเบิกเสนอจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งให้ยืม 
                     ๒๒.๒.๓ ผู้มอีำนาจอนุมัติสั่งให้ยืม 
                         ๒๒.๒.๓.๑ สิ่งอุปกรณ์สำคัญ ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก 
                         ๒๒.๒.๓.๒ สิ่งอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือ
เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ หรือแม่ทัพแล้วแต่กรณี 
 
- ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่าข้ึนไป มีอำนาจอนุมัติ
ให้ยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยภายในหน่วยขึ้นตรงของตนได้ 
- ข้อ ๓ การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรงให้หน่วยยืมไปใช้ได้  
เฉพาะกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนทางยุทธการ ถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วจะทำให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทัพบกอย่างร้ายแรง  เช่น การปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนการปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ  และการปฏิบัติภารกิจปราบปรามยาเสพติด  
เป็นต้น  สำหรับการปฏิบัติภารกิจที่หน่วยมีแผนงานรองรับเป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว  เช่น 
การฝึกตามวงรอบประจำปี การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ให้หน่วยปฏิบัติตาม
ระเบียบ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 - ข้อ ๔ การสั่งการในนาม ผบ.ทบ.  ตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บังคับ
หน่วยชั้น ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับมอบอำนาจ  ลงนามรับคำสั่ง ผบ.ทบ. 
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๓.๒ การรับสิ่งอุปกรณ์ 
      - การตั้งกรรมการตรวจรับ 
สิ่งอุปกรณ์ 
       - การดำเนินการตรวจรับ 
ถูกต้องครบถ้วน 
       - รายงานผลการตรวจรับ
เรียบร้อย 
       - การจ่ายสิ่งอุปกรณ ์
เป็นไปตามท่ีกำหนด 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิ จารณ าผลการ
ปฏิบัติ 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. 
๓๔ ข้อ ๑๘.๕.๑.๔, ๑๘.๕.๑.๕, 
๑ ๘ .๕ .๑ .๖ ,  ๑ ๘ .๕ .๒ .๔ , 
๑๘.๕.๒.๕, ๑๘.๕.๒.๖, ๓๔.๒.๑, 
๓๔.๒.๒, ๓๖, ๓๖.๑, ๓๖.๓, 
๓๖.๔, ๓๖.๕ และ ๓๖.๖  

- ข้อ ๑๘.๕.๑.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเอง จากหน่วยจ่ายให้นำใบเบิกฉบับที่ ๔ ไป
ตรวจสอบกับจำนวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ 
ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วนำใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๔ กลับ
พร้อมกับสิ่งอุปกรณ ์
- ข้อ ๑๘.๕.๑.๕ ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากสำนักงานขนส่งปลายทาง  ให้
ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๔ กับจำนวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ ที่จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับ
ที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ 
คืนหน่วยจ่าย 
- ข้อ ๑๘.๕.๑.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จเรื่อง แนบใบเบิกฉบับที่ ๔ ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ เพ่ือรายงานหน่วยตามสายการ
บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก ๑ ชั้น 
- ข้อ ๑๘.๕.๒.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเอง จากหน่วยจ่ายให้นำใบเบิกฉบับที่ ๕ ไป
ตรวจสอบกับจำนวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ 
๔  ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ แล้วนำใบเบิกฉบับที่ ๒ และ 
๕ กลับพร้อมกับสิ่งอุปกรณ ์
- ข้อ ๑๘.๕.๒.๕ ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากสำนักงานขนส่งปลายทาง  ให้
ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๕ กับจำนวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ ที่จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับ
ที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๕ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ 
คืนหน่วยจ่าย 
- ข้อ ๑๘.๕.๒.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จเรื่อง แนบใบเบิกฉบับที่ ๕ ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ เพ่ือรายงานหน่วยตามสายการ 
บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งชั้น 
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   - ข้อ ๓๔.๒.๑ หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง 
          ๓๔.๒.๑.๑ ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ดำเนินการตามข้อ ๑๘.๕.๑.๔ หรือ ๑๘.๕.๒.๔ 
แล้วแต่กรณี 
          ๓๔.๒.๑.๒ สำหรับส่งอุปกรณ์ที่ไม่ประสงค์จะเปิดหีบห่อให้ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ตาม
จำนวนที่ระบุไว้และให้ผู้จ่ายบันทึกในใบเบิกไว้ด้วยว่า  “ไม่เปิดหีบ” 
          ๓๔.๒.๑.๓ การนำสิ่งอุปกรณ์ออกจากหน่วยจ่ายให้ผู้ปฏิบัติตามระเบียบและ
คำแนะนำของหน่วยจ่าย 
          ๓๔.๒.๑.๔ เมื่อผู้รับนำสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิกให้ผู้บังคับหน่วยเบิกตั้ง
กรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์จำนวน ๓ นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรอย่าง
น้อย ๒ นาย  โดยเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้น
เข้าร่วมด้วย 
          ๓๔.๒.๑.๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ  
ถ้าปรากฏว่าสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนไปจากใบเบิกหรือมีการชำรุดเสียหาย  ให้
คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแล้วแนบสำเนาการสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย 
          ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก 
ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค. ๓๙ 
          ๓๔.๒.๑.๗ ให้คณะกรรมการตรวจรับ  มอบสิ่งอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่คลัง  
หรอืเจ้าหน้าที่เก็บรักษา 
          ๓๔.๒.๑.๘ เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุม 
- ข้อ ๓๔.๒.๒ หน่วยเบิกรับสิ่งอุปกรณ์จากสำนักงานขนส่งปลายทาง  
          ๓๔.๒.๒.๑ เมื่อหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากสำนักงานขนส่ง 
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              ๓๔.๒.๒.๑ เมื่อหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากสำนักงานขนส่งปลายทาง  ให้
ปฏิบัติตามระเรียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์  พ.ศ. ๒๕๐๐  และคำสั่ง
กองทัพบก(คำชี้แจง) ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖ ลง ๑๑ ต.ค. ๐๔ เรื่องชี้แจงการปฏิบัติการส่งและ
รับสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก (ครั้งที่ ๓) 
           ๓๔.๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่บัญชีคุม  บันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุม
หลังจากคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
- ข้อ ๓๖ การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การดำเนินการตอบสนองความต้องการที่หน่วยเบิก
ได้ส่งคำขอมา 
- ข้อ ๓๖.๑ ข้อพิจารณาในการจ่ายสิ่งอุปกรณ์  หลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาว่า  ควร
จ่ายรายการใด  จำนวนเท่าใดนั้น  ให้คำนึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 
          ๓๖.๑.๑ ความต้องการของหน่วยรับการสนับสนุน 
          ๓๖.๑.๒ สถานการณ์ทางยุทธวิธี 
          ๓๖.๑.๓ ระดับส่งกำลังหรืออัตราของหน่วยรับการสนับสนุน 
          ๓๖.๑.๔ สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง 
          ๓๖.๑.๕ สถานที่เก็บรักษาของหน่วยรับการสนับสนุน 
          ๓๖.๑.๖ ปริมาณสิ่งอุปกรณ์คงคลังของหน่วยจ่าย 
          ๓๖.๑.๗ ขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงของหน่วยรับการสนับสนุน 
- ข้อ ๓๖.๓ วิธีดำเนินการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
          ๓๖.๓.๑ ส่วนบัญชีคุม 
          ๓๖.๓.๑.๑ รับใบเบิก และลงทะเบียนเอกสารโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๒ 
          ๓๖.๓.๑.๒ ตรวจสอบใบเบิกในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 



      หลักฐานการตรวจประจำปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                                       หน้า    ๑๔  ใน  ๖๖  หน้า 

หัวข้อการตรวจ วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

                         ๓๖.๓.๑.๒.๑ ลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก 
                      ๓๖.๓.๑.๒.๒ ความเรียบร้อยและความถูกต้อง ของใบเบิก เช่น การ
อ้างหลักฐานที่ใช้ในการเบิก  รายการและจำนวนที่ขอเบิกเป็นต้น 
                      ๓๖.๓.๑.๒.๓ ความผูกพันระหว่างหน่วยเบิกกับหน่วยจ่าย ค้างรับ
และค้างจ่าย เป็นต้น 
                      ๓๖.๓.๑.๒.๔ ห้วงเวลากำหนดให้ทำการเบิก 
                ๓๖.๓.๑.๓ การดำเนินการทางบัญชี 
                      ๓๖.๓.๑.๓.๑ จำนวนที่ขอเบิกมาอาจเพ่ิมหรือลดก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือความ
เหมาะสมกบัมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ 
                      ๓๖.๓.๑.๓.๒ พิจารณาจ่ายตามลำดับทะเบียนหน่วยจ่ายเว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายให้ดำเนินการเป็นอย่างอ่ืน 
                      ๓๖.๓.๑.๓.๓ ถ้าไม่มีสิ่ งอุปกรณ์จ่าย  ให้บันทึกค้างจ่ายโดยผู้
ตรวจสอบลงนามในใบเบิก ส่งใบเบิกฉบับที่ ๒  คืนหน่วยเบิกส่วนที่เหลือเก็บไว้ในแฟ้ม
รอเรื่อง 
                      ๓๖.๓.๑.๓.๔ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์จ่าย ให้บันทึกการจ่ายผู้ตรวจสอบลง
นามแล้วเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายลงนามอนุมัติเก็บใบเบิกฉบับที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง  
ส่วนใบเบิกที่เหลือส่งให้ส่วนเก็บรักษาดำเนินการต่อไป  เมื่อได้รับใบเบิกฉบับที่  ๑ คืน
แล้วให้สำเนาชื่อ ผู้รับ ผู้จ่าย  ลงในใบเบิกฉบับที่ ๓ แล้วส่งให้ส่วนเก็บรักษาไว้เป็น
หลักฐาน 
       ๓๖.๓.๒ ส่วนเก็บรักษา 
               ๓๖.๓.๒.๑ ลงนามผู้จ่ายในใบเบิก 
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                  ๓๖.๓.๒.๒ จัดเตรียมและคัดแยกสิ่งอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามใบเบิก 
               ๓๖.๓.๒.๓ เขียนป้ายประจำสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๑๐ 
               ๓๖.๓.๒.๔ ในกรณีที่หน่วยมารับสิ่งอุปกรณ์เองให้ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มี
สิทธิรับสิ่งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง 
               ๓๖.๓.๒.๕ มอบสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้รับไปพร้อมกับใบเบิกฉบับที่ ๒ และส่งใบ
เบิกฉบับที่ ๑ คืน ส่วนบัญชีคุม 
               ๓๖.๓.๒.๖ ให้ความช่วยเหลือในการบรรทุกสิ่งอุปกรณ์ 
               ๓๖.๓.๒.๗ ในกรณีที่ผู้รับไม่สามารถรับสิ่งอุปกรณ์ ตามใบเบิกได้ครบใน
ครั้งเดียว ให้ผู้จ่ายและผู้รับทำบันทึกไว้ด้านหลังใบเบิกแล้วลงนามรับรองไว้ 
               ๓๖.๓.๒.๘ ในกรณีที่หน่วยจ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยเบิกผ่านสำนักงาน
ขนส่งให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่ายด้วยการส่งและรับส่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
และระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการทำหีบห่อ และทำเครื่องหมายเพ่ือการขนส่ง 
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๔๙๙ 
- ข้อ ๓๖.๔ การจ่ายสิ่งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ได้แก่ การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยรับการ
สนับสนุน โดยหน่วยที่รับการสนับสนุนนั้นไม่ต้องทำใบเบิก 
        ๓๖.๔.๑ ข้อพิจารณาในการจ่ายอัตโนมัติ 
                ๓๖.๔.๑.๑ เมื่อมีคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งจ่าย 
                ๓๖.๔.๑.๒ เมื่อหน่วยจ่ายพิจารณาเห็นสมควร 
        ๓๖.๔.๒ วิธีดำเนินการจ่ายอัตโนมัติ 
                ๓๖.๔.๒.๑ หน่วยจ่ายทำใบเบิก ๑ ชุด โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ 
หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี 
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หัวข้อการตรวจ วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

                  ๓๖.๔.๒.๑ หน่วยจ่ายทำใบเบิก ๑ ชุด โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ -๐๐๗ 
หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี 
                      ๓๖.๔.๒.๒ ลงทะเบียนเอกสารแล้วบันทึกคำว่า “อัตโนมัติ” ไว้
ด้านบนของใบเบิกด้วยอักษรสีแดง 
                      ๓๖.๔.๒.๓ บันทึกการจ่าย 
                      ๓๖.๔.๒.๔ ผู้ตรวจสอบลงนาม แล้วเสนอผุ้มีอำนาจสั่งจ่ายลงนาม
อนุมัต ิ
                      ๓๖.๔.๒.๕ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง ส่วนที่เหลือ 
ส่งไปให้หน่วยรับการสนับสนุน พร้อมกับสิ่งอุปกรณ์ 
                      ๓๖.๔.๒.๖ หน่วยรับการสนับสนุน ลงที่ใบเบิก ลงนามผู้เบิกและ 
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒, ๔ หรือ ๕ แล้วแต่กรณี ส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน 
หน่วยจ่ายภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ ส่วนใบเบิกท่ีเหลือ 
ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการเบิกปกติ 
                      ๓๖.๔.๒.๗ หากหน่วยรับการสนับสนุนส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหน่วย 
จ่ายช้าเกินกว่ากำหนด ให้หน่วยจ่ายแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับการ 
สนับสนุนนั้นทราบ เพ่ือพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแห่งความล่าช้าต่อไป 
- ข้อ ๓๖.๕ การปลอดเปลื้องค้างจ่าย 
           ๓๖.๕.๑ การปลดเปลื้องค้างจ่าย ได้แก่ การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ท่ีค้างจ่ายให้กับ 
หน่วยเบิกโดยอัตโนมัติ 
           ๓๖.๕.๒ วิธีดำเนินการปลดเปลื้องค้างจ่าย 
                 ๓๖.๕.๒.๑ หน่วยจ่ายทำใบเบิก ๑ ชุด ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี โดยใช้ที่ใบเบิกเดิม 
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หัวข้อการตรวจ วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

                        ๓๖.๕.๒.๒ บันทึกทะเบียนเอกสารในใบเบิก โดยใช้เลขทะเบียนเดิม 
แล้วเพ่ิมจำนวนครั้งที่ปลดเปลื้องท้ายทะเบียนนั้นกับบันทึกว่า “ปลดเปลื้องค้างจ่าย”  
ไว้ด้านบนของใบเบิกด้วยอักษรสีแดง 
                     ๓๖.๕.๒.๓ บันทึกการจ่าย 
                     ๓๖.๕.๒.๔ ตรวจสอบลงนามแล้วเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายลงนามอนุมัติ         
                     ๓๖.๕.๒.๕ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่องส่วนที่เหลือส่งไปให้
หน่วยรับการสนับสนุนพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์ 
                     ๓๖.๕.๒.๖ หน่วยรับการสนับสนุนลงนามผู้เบิก และผู้รับสิ่งอุปกรณ์ใน
ใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒, ๔,  หรือ ๕ แล้วแต่กรณีส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหน่วยจ่ายภายใน ๗ 
วัน นับจากวันที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์  ส่วนใบเบิกท่ีเหลือให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ 
การเบิกตามปกต ิ
                     ๓๖.๕.๒.๗ หากหน่วยรับการสนับสนุนส่งใบเบิกฉบับ ๑ คืนหน่วยจ่าย 
ล่าช้าเกินกว่ากำหนด ให้หน่วยจ่ายแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับการ 
สนับสนุนนั้นทราบ เพ่ือพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแห่งความล่าช้าต่อไป 
- ข้อ ๓๖.๖ อำนาจสั่งจ่ายในใบเบิก 
             ๓๖.๖.๑ การเบิก 
                   ๓๖.๖.๑.๑ สป.สำคัญ และ สป.หลัก เมื่อผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติ
หลักการแจกจ่ายแล้ว ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้ากองตามที่เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ 
และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษกำหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ  
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก เป็นผู้สั่งจ่าย 
                  ๓๖.๖.๑.๒ สป.รอง และชิ้นส่วนซ่อม ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้ากอง 
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๓.๓ การติดตามใบเบิก 
- หลักฐานการติดตามใบเบิก 
- ห้วงเวลาติดตามใบเบิก 
 - หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.
๓๔ ข้อ ๑๙, ๑๙.๑ และ ๑๙.๒ 
 

ตามท่ีเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษกำหนด ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้สั่งจ่าย                    
             ๓๖.๖.๒ การยืม 
                   ๓๖.๖.๒.๑ สป.สำคัญ เมื่อผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติหลักการยืมแล้ว 
ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้ากองตามท่ีเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือ เจ้ากรมฝ่าย 
กิจการพิเศษกำหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 
หรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเป็นผู้สั่งจ่าย           
                   ๓๖.๖.๒.๒ สป. อื่นๆ เมื่อได้รับอนุมัติหลักการจากผู้มีอำนาจให้ยืมแล้ว 
ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้ากองตามที่เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือ เจ้ากรมฝ่าย 
กิจการพิเศษกำหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก  
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้สั่งจ่าย 
 
- ข้อ ๑๙ การติดตามใบเบิก ได้แก่ การสอบถามเพ่ือขอทราบผลการปฏิบัติต่อใบเบิก
ที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน 
         ๑๙.๑ หน่วยเบิก เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนเกิน ๔๕ วันแล้ว ยัง
ไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ให้ติดตามใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑  
         ๑๙.๒ หน่วยสนับสนุน เมื่อได้รับใบติดตามใบเบิกแล้ว ให้ทำการตรวจสอบใบ

เบิก และบันทึกผลการปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แล้วส่งคืนหน่วยเบิกโดยเร็ว 
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   - คำสั่ งกองทัพบก ที่  ๒๘๙/
๒๕๑๑ เรื่องการติดตามใบเบิก 
ลง ๒๙ ส.ค.๒๕๑๑ ข้อ ๑, ๒ 
และ ๔  
 

 - ข้อ ๑ ให้หน่วยเบิกใช้แบบพิมพ์ในการติดตามใบเบิกได้ทุกสายงาน 
- ข้อ ๒ การใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก  ให้ใช้ตามสายการส่งกำลัง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 
๒ สาย คือ 
  ๒.๑ หน่วยใช้ติดตามใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง, หน่วยสนับสนุนโดยตรง
ติดตามใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนรวม หรือคลังสายงานฝ่ายุทธบริการหรือฝ่าย
กิจการพิเศษ 
            ๒.๒ หน่วยใช้ติดตามใบเบิกไปยัง มทบ. หรือ จทบ., มทบ. หรือ จทบ. 
ติดตามใบเบิกไปยังคลังสายงานฝ่ายยุทธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษ 
- ข้อ ๔ ลักษณะ และวิธีการใช้แบบพิมพ์ 
            ๔.๑ ชื่อแบบพิมพ์ “ใบติดตามใบเบิก” 
            ๔.๒ อักษรย่อ และหมายเลขแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑                                
            ๔.๓ แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ให้ใช้ตามแนบท้ายคำสั่งนี้ 
             ๔.๔ วิธีใช้ดูคำอธิบายด้านหลังแบบพิมพ์ประกอบคำสั่ง (คำอธิบาย
วิธีการใช้และการกรอกแบบพิมพ์ ๑.) 
   ๑. วิธีการใช ้
        หน่วยเบิก ส่งหรือวางใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ขึ้นมาแล้ว ๔๕ วัน ต้องสอบทาน ๑ ครั้ง 
(สอบทานทุก ๆ ๔๕ วัน )  ถ้าไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ภายใน ๔๕ วัน ให้ติดตามใบเบิกสิ่ง
อุปกรณ์ ด้วยแบบพิมพ์ แบบ ก. ถ้าเกินกว่า ๙๐ วัน แล้วยังไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ ให้ติด 
ตามใบเบิกด้วยแบบพิมพ์ แบบ ข.  แบบพิมพ์แบบ ก. และ แบบ ข.นี้ หน่วยใช้เขียน
แบบพิมพ์จำนวน ๒ ใบ เพ่ือเสนอหน่วยจ่าย ๑ ใบ และเก็บไว้ที่หน่วยเบิก ๑ ใบ หน่วย 
จ่ายเมื่อได้รับใบติดตามใบเบิกแล้วให้บันทึกชี้แจงหน่วยเบิกในช่องที่ ๖ ของแบบ ก. 
และในช่องที่ ๗ ของแบบ ข. 
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๔. การควบคุมทางบัญชี 
๔.๑ บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ 
        - จัดทำบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ 
        - บันทึกเรียบร้อยถูกต้อง 
        - ใบเบิกครบถ้วน 
        - จำนวนสิ่งอุปกรณ์ถูกต้อง 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่ง
กำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ 
๓๙.๒, ๓๙.๒.๑, ๓๙.๒.๒, 
๓๙.๒.๓, ๓๙.๒.๓.๑ และ ข้อ ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ข้อ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง จะต้อง
รับผิดชอบดำเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสมเพ่ือให้ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ดังนี้ 
- ข้อ ๓๙.๒.๑ มูลฐานการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
             ๓๙.๒.๑.๑ บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตร
บัญชีคุมรวมทั้งประวัติสิ่งอุปกรณ์ 
             ๓๙.๒.๑.๒ สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ 
             ๓๙.๒.๑.๓ ประสบการณ์ในการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ ์
- ข้อ ๓๙.๒.๒ ภารกิจการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
             ๓๙.๒.๒.๑ บันทึก รายงาน แบะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสภาพ และ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ 
             ๓๙.๒.๒.๒ จัดทำแผนการแจกจ่ายหรือเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์
แล้วแต่กรณี 
             ๓๙.๒.๒.๓ พิจารณาจำนวนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยสนับสนุนตามความจำเป็น
ให้น้อยที่สุด 
- ข้อ ๓๙.๒.๓ ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี 
             ๓๙.๒.๓.๑ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง 
                   ๓๙.๒.๓.๑.๑ ดำเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทำสถิติ และข้อมูล  
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- คำสั่งกองทัพบกท่ี ๔๖๑/๒๕๑๗ 
ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ เรื่อง ให้กวดขัน 
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทาง
ราชการ ข้อ ๑ และ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ                                  
                   ๓๙.๒.๓.๑.๒ จัดทำบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ -
๐๐๓ (บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์) และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๒ (บัตรบัญชีคุมสิ่ง
อุปกรณ์ใช้การไม่ได้) 
                   ๓๙.๒.๓.๑.๓ จัดทำบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ที่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยใช้  โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๓-๓ (บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร คุม
เป็นรายการ) และ ทบ๔๐๐-๐๐๓-๔ (บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรคุมเป็นหน่วย) 
- ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบในการควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทาง
ราชการ    
                      
- ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับหน่วย, ผู้บังคับบัญชาคลังสายงาน, ผู้บังคับบัญชาคลังส่วนภูมิภาค 
ควบคุมกำกับดูแล และกวดขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ได้
ตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดบัญชีคุม  โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก 
ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ตลอดจนแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการโดยเคร่งครัด 
- ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ได้ตรวจสอบยอดสิ่ง
อุปกรณ์ให้ตรงกับยอดการควบคุมทางบัญชี ตามระยะเวลาที่แบบธรรมเนียมได้
กำหนดไว้ 
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๔.๒ บัตรบัญชีชิ้นส่วนซ่อมที่
สะสม หรือ บชสส. (ASL) 
         - จัดทำถูกต้องเรียบร้อย 
         - มีการขอปรับ บชสส. 
         - มีการกำหนดเกณฑ์เบิก 
 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

- ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วย
ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด และ
ชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม พ.ศ.๒๕๑๒ 
ลง ๙ มิ .ย .๑๒ ข้อ ๔.๕, ๔.๗, 
๔.๘, ๕.๔, ๕.๕, ๗, ๗.๑, ๗.๑.๑, 
๗.๑.๒, ๗.๒, ๗.๒.๑, ๗.๒.๒, 
๗ .๓ , ๗ .๓ .๑ , ๗ .๓ .๒ , ๗ .๔ , 
๗.๔.๑ และ ๗.๔.๒ 

- ข้อ ๔.๕ บัญชีชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม (บชสส.) คือ เอกสารแสดงรายการชิ้นส่วนซ่อม  
ซึ่งต้องการให้หน่วยสนับสนุนโดยตรง และหน่วยสนับสนุนทั่วไปสะสมไว้  เพ่ือ
สนับสนุนหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุนในสายงานส่งกำลังบำรุง 
- ข้อ ๔.๗ หน่วยสนับสนุนโดยตรง  หมายถึง หน่วยของสายงานฝ่ายยุทธบริการ  ซึ่งมี
ภารกิจสนับสนุนในด้านการส่งกำลัง และ/หรือการซ่อมบำรุง ต่อ 
               ๔.๗.๑ หน่วยในอัตราการจัดของหน่วยระดับกองพล 
               ๔.๗.๒ หน่วยอื่น ๆ ภายในพ้ืนที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้สนับสนุน 
- ข้อ ๔.๘ หน่วยสนับสนุนทั่วไป  หมายถึง หน่วยของสายงานฝ่ายยุทธบริการ  ซึ่งมี
ภารกิจสนับสนุนในด้านการส่งกำลัง และ/หรือการซ่อมบำรุง ต่อ 
               ๔.๘.๑ หน่วยสนับสนุนโดยตรง 
               ๔.๘.๒ หน่วยอื่น ๆ ภายในพ้ืนที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้สนับสนุน 
- ข้อ ๕.๔ หน่วยสนับสนุนโดยตรง 
               ๕.๔.๑ อนุมัติการเปลี่ยนแปลง  บชอพ. ตามเกณฑ์ความต้องการของ
หน่วยใช้ 
               ๕.๔.๒ ทำ บชสส. ของตน  และแก้ไขให้ตรงกับเกณฑ์ความต้องการใน
ปัจจุบัน 
               ๕.๔.๓ สะสมชิ้นส่วนซ่อมตาม บชสส. 
               ๕.๔.๔ เสนอ บชสส. และการแก้ไขให้หน่วยหรือคลังที่สนับสนุนทราบ 
- ข้อ ๕.๕ หน่วยสนับสนุนทั่วไป 
               ๕.๖.๑ ทำ บชสส. ของตน  และแก้ไขให้ตรงกับเกณฑ์ความต้องการใน
ปัจจุบัน 
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                  ๕.๖.๒ สะสมชิ้นส่วนซ่อมตาม บชสส. 
               ๕.๖.๓ เสนอ บชสส. และการแก้ไขให้หน่วยหรือคลังที่สนับสนุนทราบ 
- ข้อ ๗ การปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม (ชสส.) 
- ข้อ ๗.๑ หลักเกณฑ์ในการสะสม  
               ชิ้นส่วนซ่อมรายการใดที่เข้าหลักเกณฑ์ในการสะสมต่อไปนี้ให้จัดไว้เป็น
พวก ชสส. และต้องทำ บชสส. ได้แก่ 
               ๗.๑.๑ ชิ้นส่วนซ่อมที่มีความถี่ของความต้องการประจำตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้น
ไป ในห้วงควบคุม ๑๒ เดือน(๓๖๐ วัน) 
               ๗.๑.๒ ชิ้นส่วนซ่อมที่มีความถ่ีของความต้องการประจำต่ำกว่า ๓ ครั้ง ใน
ห้วงควบคุม ๑๒ เดือน(๓๖๐ วัน) แต่เป็นรายการที่จำเป็นต่อภารกิจ รวมทั้งรายการ
ต่อไปนี้คือ 
                          ๗.๑.๒.๑ ชอพ. ของหน่วยซึ่งตนมีภารกิจให้การสนับสนุน 
                          ๗.๑.๒.๒ ชสส. ของหน่วยซึ่งตนมีภารกิจให้การสนับสนุน 
                          ๗.๑.๒.๓ ชิ้นส่วนซ่อมที่อนุมัติให้สะสมไว้ได้ โดยจำกัดจำนวน
ตามคู่มือส่งกำลัง หรือคู่มือเทคนิคที่มีบัญชีชิ้นส่วนซ่อม เพื่อประกันได้ว่ายุทธภัณฑ์ใน
ความสนับสนุนสามารถนำไปใช้งานได้โดยต่อเนื่อง 
                          ๗.๑.๒.๔ องค์ประกอบของยุทธภัณฑ์  ที่กรมฝ่ายยุทธบริการ
อนุมัติให้หน่วยสนับสนุนในการส่งกำลังสะสมไว้  เพ่ือจ่ายทดแทนองค์ประกอบที่
ชำรุดซ่อมได้ของยุทธภัณฑ์  เมื่อหน่วยสนับสนุนกรซ่อมบำรุงไม่สามารถซ่อม
ยุทธภัณฑ์ที่ชำรุดให้แล้วเสร็จทันความต้องการ 
                          ๗.๑.๒.๕ ชิ้นส่วนซ่อมควบคู่ ที่จัดให้โดยอัตโนมัติที่หน่วยจ่ายส่ง 
ให้เพ่ือสนับสนุนยุทธภัณฑ์รายการใหม่ 
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                             ๗.๑.๒.๖ ชิ้นส่วนซ่อมตามบัญชีแลกเปลี่ยนโดยตรง  ซึ่งกรม
ฝ่ายยุทธบริการอนุมัติให้สะสม 
                          ๗.๑.๒.๗ ชิ้นส่วนซ่อมตามบัญชีสะสมของโรงงานซ่อมบำรุงของ
หน่วยสนับสนุน 
- ข้อ ๗.๒ การจัดทำบัญชีชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม(บชสส.) 
               ๗.๒.๑ หน่วยสนับสนุนโดยตรง และหน่วยสนับสนุนทั่วไปจัดทำ บชสส. 
โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๙ (บัญชีส่วนซ่อมที่สะสม) ตามผนวก ง. ท้ายระเบียบ 
และเสนอให้หน่วยหรือคลังที่สนับสนุนทราบ เพ่ือเป็นหลักฐาน 
               ๗.๒.๒ เมื่อมีการปรับปรุง บชสส. ให้จัดทำใหม่ทุก ๆ ปี และเสนอให้
หน่วยหรือคลังที่สนับสนุนทราบภายใน ม.ค. ของทุกปี 
- ข้อ ๗.๓ การสอบทานความต้องการเพ่ือปรับปรุง บชสส. ให้มีรายการ ชสส. ได้
สมดุลกับความต้องการในการส่งกำลัง และ/หรือการซ่อมบำรุง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
               ๗.๓.๑ ชสส. ที่สะสมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗.๑.๑ กล่าวคือ 
ชิ้นส่วนซ่อมที่มีความถี่ของความต้องการประจำตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ในห้วงควบคุม 
๑๒ เดือน(๓๖๐ วัน) ให้สอบทานบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ในช่องความต้องการ
ประจำทุกรอบเดือน เพื่อให้ทราบความถ่ีของความต้องการประจำในห้วงควบคุม และ
ขีดเส้นสีแดงใต้บันทึกสุดท้าย ของรอบเดือนท่ีสอบทานนั้นทุกครั้ง 
               ๗.๓.๒ ชสส. ที่สะสมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗.๑.๒ และชิ้นส่วน
ซ่อมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ในการสะสมตามข้อ ๗.๑.๑ ให้สอบทานทุกครั้งที่บันทึกความ
ต้องการประจำลงในบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ เมื่อมีความต้องการประจำไม่ถึง ๓ 
ครั้ง ในห้วงควบคุมเม่ือใดให้คำนวณและกำหนดเกณฑ์เบิกด้วย 
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 - ข้อ ๗.๔ การเพ่ิมและตัดรายการใน บชสส. 
               ๗.๔.๑ การเพ่ิมรายการชิ้นส่วนซ่อมที่ไม่ปรากฏใน บชสส. แต่คู่มือส่ง
กำลังหรือคู่มือเทคนิคที่มีบัญชีชิ้นส่วนซ่อมอนุมัติให้เบิกไปสะสมไว้ เพ่ือภารกิจในการ
สนับสนุนได้ ถ้ารายการใดเข้าหลักเกณฑ์สะสมตามข้อ ๗.๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เพ่ิม
รายการนั้น  ใน บชสส. ได้  และให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๖๙ บัญชีชิ้นส่วนซ่อมที่
สะสม (ผนวก ง.)  เสนอให้หน่วยหรือคลังที่สนับสนุนทราบเฉพาะรายการที่เพ่ิม
ภายใน ๑ เดือน 
               ๗.๔.๒ การตัดรายการ 
                           รายการต่อไปนี้ต้องตัดออกจาก บชสส. 
                           ๗.๔.๒.๑ ชสส. ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๗.๑.๑ ถ้าปรากฏ
ว่าในห้วงควบคุมใดไม่มีความต้องการเลย  และไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗.๑.๒ ด้วย 
                           ๗.๔.๒.๒ ชสส. ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ไหนข้อ ๗.๑.๒.๑ ถ้า
หากหน่วยใช้ไม่มีความต้องการอีกต่อไป 
                           ๗.๔.๒.๓ ชสส. ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๗.๑.๒.๒ ถ้าหาก
หน่วยซึ่งตนมีภารกิจให้การสนับสนุนไม่มีความต้องการอีกต่อไป 
                           ๗.๔.๒.๔ ชสส. ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๗.๑.๒.๓ ถ้าหาก
คู่มือส่งกำลังหรือคู่มือเทคนิค มีการแก้ไขโดยตัดรายการนั้นออก 
                           ๗.๔.๒.๕ ชสส. ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๗.๑.๒.๔ ถ้ากรม
ฝ่ายยุทธบริการที่อนุมัติให้สะสมแจ้งการแก้ไขโดยยกเลิกการอนุมัติ 
                           ๗.๔.๒.๖ ชสส. ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๗.๑.๒.๕ เมื่อ
สะสมไว้ครบตามเวลาของห้วงควบคุมแล้ว  และไม่เข้าหลักเกณฑ์อย่างใด ตามข้อ 
๗.๑ 
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๔.๓ แบตเตอรี่และยาง 
       - จัดทำบัญชีคุมเรียบร้อย 
       - ใบเบิกครบถ้วน 
       - จำนวนถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่ง
กำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ 
๓๙.๒, ๓๙.๒.๑, ๓๙.๒.๒, 
๓๙.๒.๓, ๓๙.๒.๓.๑ และข้อ ๔๐ 
 
 
 

                          ๗.๔.๒.๗ ชสส. ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๗.๑.๒.๖ ถ้ากรม
ฝ่ายยุทธบริการที่อนุมัติให้สะสมแจ้งการแก้ไขโดยยกเลิกอนุมัติ 
                          ๗.๔.๒.๘ ชสส. ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๗.๑.๒.๗ ถ้า
โรงงานซ่อมบำรุงของหน่วยสนับสนุนไม่ต้องการอีกต่อไป 
                           การตัดรายการใน บชสส. ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ -๐๖๙ 
บัญชีชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม (ผนวก ง.) เสนอ ให้หน่วยหรือคลังที่สนับสนุนทราบเฉพาะ
รายการที่ตัดออกภายใน ๑ เดือน 
 
- ข้อ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังจะต้อง
รับผิดชอบดำเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสมเพ่ือให้ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ดังนี้ 
- ข้อ ๓๙.๒.๑ มูลฐานการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
                     ๓๙.๒.๑.๑ บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บัตรบัญชีคุมรวมทั้งประวัติสิ่งอุปกรณ์ 
                     ๓๙.๒.๑.๒ สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ 
                     ๓๙.๒.๑.๓ ประสบการณ์ในการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ ์
 - ข้อ ๓๙.๒.๒ ภารกิจการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
                     ๓๙.๒.๒.๑ บันทึก รายงาน แบะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสภาพ 
และสถานภาพสิ่งอุปกรณ ์
                     ๓๙.๒.๒.๒ จัดทำแผนการแจกจ่ายหรือเอกสารการแจกจ่ายสิ่ง
อุปกรณ์แล้วแต่กรณี 
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๕. การเก็บรักษา 
๕.๑ ระเบยีบการเก็บรักษา 
    - มีระเบียบและคำสั่ง 
    - ระเบียบ/คำสั่งมรีายละเอียด 
ครอบคลุมครบถ้วน 
    - เจ้าหน้าที่มีความรู้และ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - สอบถาม 
 - ตรวจสอบเอกสาร 
 - พิจารณาผลการ 
 ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
 ส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ 
 และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๓๕, 
 ๓๕.๑ และ ๓๕.๒ 

                     ๓๙.๒.๒.๓ พิจารณาจำนวนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยสนับสนุนตามความ
จำเป็นให้น้อยที่สุด 
- ข้อ ๓๙.๒.๓ ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี 
                     ๓๙.๒.๓.๑ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง 
                           ๓๙.๒.๓.๑.๑ ดำเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทำสถิติ และ
ข้อมลูสำหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ 
                           ๓๙.๒.๓.๑.๒ จัดทำบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. 
๔๐๐-๐๐๓ (บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์) และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๒ (บัตรบัญชี
คุมสิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้) 
                           ๓๙.๒.๓.๑.๓ จัดทำบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยใช้  โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ -๐๐๓-๓ (บัตรบัญชีคุมสิ่ง
อุปกรณ์ถาวร คุมเป็นรายการ) และ ทบ๔๐๐-๐๐๓-๔ (บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร
คุมเป็นหน่วย) 
- ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบในการควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทาง
ราชการ       
- ข้อ ๓๕ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพ้ืนที ่การนำสิ่งอุปกรณ์เข้า-ออก การเก็บ 
 หรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบำรุงและการ
ซ่อมบำรุงขณะเกบ็ และก่อนจ่ายด้วย 

             ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา 
                 ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ  

 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก  ผู้บังคับการจังหวัด          
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 ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - คำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ 
 ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ เรื่องให้กวดขันการ 
 ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ 
ข้อ ๓ 
  - ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย 
 รถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ ลง 
 ๒๙ ธ.ค.๒๕ ข้อ ๑๗.๒ 
 
- คู่มือเทคนิค ๕๕-๓๐๐ ข้อ ๑๕,   
 ๑๘ และ ๑๙ 
 

  ทหารบก ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวางระเบียบและจัด 
 งานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่ใช้การได ้

                     ๓๕.๑.๒ เจา้หน้าที่เก็บรักษา จะต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไป 
 ตามระเบียบที่ผู้บังคบับัญชาในข้อ ๓๕.๑.๑ กำหนด 

๓๕.๒ ปัจจัยในการเก็บรักษา  เพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดี ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาจะ 
 ต้องคำนึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

                      ๓๕.๒.๑ พ้ืนที่เก็บรักษา 
                      ๓๕.๒.๒ กำลังคน 
                      ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน 
 
- ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษา หรือคลัง ให้จัดเวร-ยาม เฝ้าตรวจ
และระมัดระวังการโจรกรรม การก่อวินาศกรรมตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

   
 
  - ข้อ ๑๗.๒ เก็บรักษารถส่วนกลาง  และรถรับรอง ให้อยู่ในความควบคุม และรับผิดชอบ
ของหน่วยที่ได้รับรถนั้นมาอยู่ในความครอบครอง โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บ  หรือใน
พ้ืนที่ของหน่วยนั้น หากมีความจำเป็นจะนำรถไปเก็บไว้ที่อ่ืนเป็นครั้งคราว  ต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น 
 - ข้อ ๑๕ บริเวณพ้ืนที่รวบรวมควรเป็นพื้นที่  ดังนี้ 

              - พ้ืนที่จอดแข็งแรง 
              - มีการระบายน้ำดี 
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๕.๒ คลังชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม 
          - สะอาด 
          - เป็นระเบียบเรียบร้อย 
          - มีผู้รับผิดชอบ 
          - ชิ้นส่วนซ่อมสะอาด และ 
 ปราศจากสนิม 
        - ชิ้นส่วนซ่อมใช้การได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- สอบถาม 
 - ตรวจสอบเอกสาร 
 - พิจารณาผลการ 

 ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  - ข้อบังคับกองทัพบก ที่ ๒/๑๓๕๗ 
 ว่าด้วยการจัดระเบียบภายในกรม 
 กองทหาร ลง ๑๒ ก.พ.๒๔๙๐ ข้อ    
 ๑๒ 
- ระเบยีบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
 ส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ 
 ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ 
 ๓๕.๑, ๓๕.๓, ๓๕.๔, ๓๕.๕ และ 
๓๕.๗ 
 
 
 
 
 

               - มีขอบถนนสูง 
              - ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ 
- ข้อ ๑๘ การจราจร 
              - เข้าออกได้สะดวก 
              - การจราจรภายในเหมาะสมและควรใช้แบบจราจรทางเดียว 

  - ข้อ ๑๙ เพ่ือกันความสับสนในการนำรถเข้าเก็บเพ่ือสะดวกต่อการตรวจตรา  นอกจาก
จะได้แบ่งพ้ืนที่จอดรถไว้เป็นชนิดๆ แล้วรถแต่ละระดับ แต่ละชนิดก็ควรจะได้กำหนดที่จอด
รถเป็นประจำไว้ด้วย  โดยติดหมายเลขรถไว้ที่ข้างขวารถหรือท่ีเสาโรงรถเป็นเครื่องสังเกต 
  - ข้อ ๑๒ สรรพสิ่งของหลวงที่จ่ายประจำตัวทหาร และประจำหน่วยจะต้องได้รับการ 
 ตรวจตราอันเกี่ยวกับความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ส่วนการที่จะกำหนดให้มีการตรวจ 
 ตรากันอย่างไร เมื่อใดนั้น แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะเห็นสมควร 
  
- ข้อ ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา 
         ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้บัญชาการ 
 กองบัญชาการช่วยรบ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ผู้บังคบั 
หน่วยสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยใช้จะต้องวางระเบียบ และจัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์

ในที่เก็บให้ปลอดภัย  และอยู่ในสภาพใช้การได้ 
         ๓๕.๑.๒ เจ้าหน้าที่เก็บรักษา จะต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ผู้บังคบับัญชาในข้อ ๓๕.๑.๑ กำหนด 
  - ข้อ ๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา 
          ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมทำที่เก็บในพ้ืนที่คลังปิดหรือคลังกลางแจ้ง แบ่งเป็นคลังหรือ 
พ้ืนที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลข ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ 
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  หมายความว่าคลังหรือพ้ืนที่ ๑ แถว ก  ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔ 
            ๓๕.๓.๒ ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามท่ีจัดระบบไว้ในข้อ ๓๕.๓.๑ เพ่ือสะดวก 
 ในการวางแผนนำสิ่งอุปกรณ์เข้าท่ีเก็บ 
 - ข้อ ๓๕.๔ การนำสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ  เจ้าหน้าที่เก็บรักษาดำเนินการดังนี้                
            ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงที่เก็บ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๙ สำหรับหน่วย 
 สนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ สำหรับหน่วยใช ้
            ๓๕.๔.๒ ทำการบำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนนำเข้าเก็บ  
            ๓๕.๔.๓ ผูกปา้ยประจำสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐โดยอนุโลม 
            ๓๕.๔.๔ นำสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่กำหนดให้ 
 - ข้อ ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์ 

         ๓๕.๕.๑ กำหนดทางเดินในพ้ืนที่เก็บรักษา เพ่ือความสะดวกในการใช้แรงงาน 
  หรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้ 

                ๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลักอาจมีทางเดียว ตรงก่ึงกลางตามความยาวของพ้ืนที่
เก็บรักษา หรือมีทั้งสองข้างของพ้ืนที่เก็บรักษาก็ได้  ควรให้มีความกว้างพอที่รถยก ๒ คัน 
สวนทางกันได ้
                ๓๕.๕.๑.๒ ทางเดินตั้งฉากกับทางเดินหลัก  ควรกำหนดให้ตรงกับประต ู
                ๓๕.๕.๑.๓ ทางเดินระหว่างที่เก็บของ ควรให้รถเข็นหรือรถยกเข้าไป 

 ปฏิบัติงานได้ 
     ๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉิน จัดสำรองไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

           ๓๕.๕.๒ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มท่ีว่างทั้งทางดิ่งและทางระดับ 
           ๓๕.๕.๓ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย 
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หัวข้อการตรวจ วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕.๓ การเก็บแบตเตอรี่และยาง 
        - จัดเก็บตามระเบียบ 
        - ใช้การได ้
        - มีผู้รับผิดชอบ 
        - ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - สอบถาม 
 - ตรวจสอบเอกสาร 
 - พิจารณาผลการ 
 ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

 - ระเบยีบกระทรวงกลาโหม ว่า 
 ด้วยการกำหนดมาตรฐานแผ่น 
 ป้ายชื่อส่วนราชการที่ใช้ภายใน 
 อาคารสถานที่ส่วนราชการของ 
 กระทรวงกลาโหม ลง ๒๙ ต.ค.  
 ๑๔ ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ 
 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่ง 
 กำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ 
 ๔  พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
 ข้อ ๓๕.๑, ๓๕.๓.๑, ๓๕.๓.๒,  
 ๓๕.๔, ๓๕.๕.๓, ๓๕.๕.๔ และ 
 ข้อ ๓๕.๗ 
 

          ๓๕.๕.๔ เก็บสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรักษาให้ตรงกับลักษณะ และคุณสมบัติ 
 ของสิ่งอุปกรณ์ 
 - ข้อ ๓๕.๗ การนำสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ 
             ๓๕.๗.๑ การนำสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บต้องมีหลักฐานการนำออก 
             ๓๕.๗.๒ การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ต้องบันทึกการย้ายไว้เป็นหลักฐาน 
             ๓๕.๗.๓ สิ่งอุปกรณ์ใดท่ีนำเข้าเก็บก่อนให้นำออกจ่ายก่อน 
 - ข้อ ๓.๑ ป้ายชื่อส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

             รูปร่างของป้ายพ้ืนที่สี่เหลี่ยมยาวไม่มีกรอบ ขนาดของป้ายส่วนกว้าง ๒๓ 
 เซนติเมตร  ขนาดตัวอักษร สูง ๑๐ เซนติเมตร สีของป้ายสีน้ำตาลไหม้ สีของตัวอักษร 
 สีขาว 
 - ข้อ ๓.๒ ป้ายชื่อส่วนราชการต่ำกว่าระดับกรมลงมา 
                 รูปร่างของป้ายพื้นท่ีสี่เหลี่ยมยาวไม่มีกรอบ ขนาดของป้ายส่วนกว้าง ๑๑ 
 เซนติดเมตร ขนาดตัวอักษร สูง ๕ เซนติเมตร สีของตัวอักษรสีขาว 
 - ข้อ ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา 
         ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้บัญชาการ  
 กองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ผู้บังคับ  
 หน่วยสนับสนุนโดยตรง  ผู้บงัคับหน่วยใช้ จะต้องวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพใช้การได้ 
          ๓๕.๑.๒ เจ้าหน้าที่เก็บรักษา จะต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ทีผู่้บังคับบัญชาในข้อ ๓๕.๑.๑ กำหนด 
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 - ข้อ ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมทำท่ีเก็บในพ้ืนที่คลังปิด  หรือคลังกลางแจ้ง  แบ่งเป็นคลัง 
 หรือพ้ืนที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลข  ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ 
 หมายความว่า คลังหรือพ้ืนที่ ๑ แถว ก ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔ 
 - ข้อ ๓๕.๓.๒ ให้เขียนผนังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไว้ในข้อ ๓๕.๓.๑ เพ่ือสะดวก 
 ในการวางแผนนำสิ่งอุปกรณ์เข้าท่ีเก็บ 
 - ข้อ ๓๕.๔ การนำสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาดำเนินการดังนี้ 
                    ๓.๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงที่เก็บ  โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๙  
 (สำหรับหน่วยสนับสนุน) และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ (สำหรับหน่วยใช้) 
                    ๓.๕.๔.๒ ทำการบำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนนำเข้าเก็บ 
                    ๓.๕.๔.๓ ผูกป้ายประจำสิ่งอุปกรณ์  โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐ 
 โดยอนุโลม 
                    ๓.๕.๔.๔ นำสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่กำหนดไว้ 
 - ข้อ ๓๕.๕.๓ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย 
 - ข้อ ๓๕.๕.๔ เก็บสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรักษาให้ตรงกับลักษณะ และคุณสมบัติของ 
 สิ่งอุปกรณ์                  
 - ข้อ ๓๕.๗ การนำสิ่งอุปกรณ์ออกจากท่ีเก็บ 
                    ๓๕.๗.๑ การนำสิ่งอุปกรณ์ออกจากท่ีเก็บต้องมีหลักฐานการนำออก 
                   ๓๕.๗.๒ การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ต้องบันทึกการย้ายไว้เป็นหลักฐาน 
                   ๓๕.๗.๓ สิ่งอุปกรณ์ใดที่นำเข้าเก็บก่อนให้นำออกจ่ายก่อน 
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   - คำสั่งกองทัพบกท่ี ๕๕๙/ 
 ๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย.๓๗ เรื่อง การ 
 เบิกเปลี่ยนยางและแบตเตอรี่ 
 สำหรับยานพาหนะ ข้อ ๒, ๓  
 และ ๔ 

  - ข้อ ๒ การเบิกเปลี่ยนยาง 
              ๒.๑ ให้เบิกเปลี่ยนโดยถือเกณฑ์อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี และวัด   
 สภาพ 
 การสึกหรอของดอกยางประกอบการเบิกเปลี่ยนด้วย 
              ๒.๒ ในกรณีอายุของยางยังไม่ถึง ๓ ปี การเบิกเปลี่ยนให้วัดสภาพการสึก 
 หรอของดอกเป็นหลัก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่แต่ละสายงานกำหนด 
              ๒.๓ การเบิกเปลี่ยนให้หน่วยนำยางเก่าส่งคืนหน่วยที่ให้การสนับสนุนพร้อม 
 กับเบิกรับยางใหม่ได้ทันที 
              ๒.๔ การเบิกเปลี่ยนเมื่อเกิดการชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ หรือกรณีใดๆ   
 ให้หน่วยตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง โดยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วย    
 การจำหน่าย สป.ที่ใช้บังคับอยู่โดยอนุโลมดังนี ้
                      ๒.๔.๑ หนว่ยใช้ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
                      ๒.๔.๒ ถ้าผลการสอบสวนสรุปได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้เกิดจาก 
 ความประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องในหน้าที่ หรือเป็นเหตุที่พึงเกิดตามปกติวิสัยไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้แนบสรุปรายงานผลผลการสอบสวนประกอบการเบิกเปลี่ยน 
 ได้เช่นเดียวกับการเบิกเปลี่ยนตามข้อ ๒.๓ 
 ๒.๔.๓ ถ้าผลการสอบสวนมิได้เป็นไปตามข้อ ๒.๔.๒ และจะต้องผู้รับชดใช้ ให้แนบ   
 สำเนาสรุปรายงานผลผลการสอบสวนประกอบการเบิกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกับการเบิก 
 เปลี่ยนตามข้อ ๒.๓ โดยไม่ต้องรอผลแห่งการสอบสวน หรือ ผลแห่งการชดใช้ถึงที่สุด 
และให้แยกผลการสอบสวนเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 - ข้อ ๓ การเบิกเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
              ๓.๑ ให้เบิกเปลี่ยนตามเกณฑ์อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี สำหรับยาน 
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๖. การรักษาความปลอดภัย 
๖.๑ ระเบียบ/คำสั่งป้องกันอัคคีภัย 
       - มีระเบียบ/คำสั่งถูกตอ้ง 
       - แผนการป้องกันอัคคีภัย และ
การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยครบถ้วน 
       - ส่งแผนการป้องกันอัคคีภัย ฯ 
ให้หน่วยเหนือทราบ 

      - การฝึก/ซักซ้อมแผนการ
ป้องกันอัคคีภัย ฯ และรายงานผล
การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- สำรวจอาคาร
สถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่า
ด้ วยการรักษาความปลอดภั ย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ 
๓๔(๑)  

  
 - ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ   
 ป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อ 
 เกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.   
 ๐๓ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 พาหนะทุกประเภทและทุกสายงาน โดยให้หน่วยนำแบตเตอรี่เก่าส่งคืนหน่วยที่ให้ 
 การสนับสนุนพร้อมกับเบิกรับแบตเตอรี่ใหม่ได้ทันที  
              ๓.๒ ให้เบิกเปลี่ยนตามสภาพการใช้งาน ในกรณีจำเป็นต้องเบิกเปลี่ยนก่อน 
 ครบเกณฑ์อายุการใช้งานให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเบิกเปลี่ยนยางตามข้อ ๒.๔  
 - ข้อ ๔ ข้อกำหนดอ่ืนๆ 
              ๔.๑ การเบิกเปลี่ยนยางสำหรับยานพาหนะให้หมายรวมถึงยางทั้งชุด คือ 
 ยางนอกและยางใน หรือยางครบชุด (สำหรับยางที่ไม่ใช้ยางใน) 
              ๔.๒ อายุของยางและแบตเตอรี่ให้ถือหลักฐานการจ่ายที่หน่วยสนับสนุนได้ 
 แจกจ่ายยางหรือแบตเตอรี่ให้กับหน่วยใช้เป็นสำคัญ  
              ๔.๓ ให้หน่วยที่มียานพาหนะในความรับผิดชอบสามารถกำหนดระเบียบ 
 ปฏิบัติเพิ่มเติมในการเบิกเปลี่ยนยางและแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะในความ 
 รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อคำสั่งนี้ 
 
 - หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที ่
 - ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้หน่วยงาน
ของรัฐคำนึงถึงภยันตรายดังต่อไปนี้ 
             (๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอุปัทวเหตุ  เช่น พายุ น้ำ
ท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้ 
  - ข้อ ๕ ความรับผิดชอบ 
                 ผบ.หน่วยทุกขนาด มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอัคคีภัย และการ   
 ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคารสถานที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนั้น ๆ 
                 ผบ.หน่วยระดบักองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหารขึ้น ๑ นาย 
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(ฉบับที่ ๒)  ลง ๑๒ ม.ค.๓๘ ข้อ 
๕, ๖, ๗.๓, ๗.๕, ๗.๖ และ ๗.๗   
 
 

เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง มีหน้าที่อำนวยการดับเพลิง ซึ่งเกิดภายในหน่วย ตรวจการ
ป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแก ่ผบ. หน่วยนั้น ๆ  
- ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
           ให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป กำหนดหน้าที่อื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น 
           ๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้ 
           ๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยดับเพลิง 
          ๖.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งอุปกรณ์การดับเพลิง และตรวจสิ่งซึ่งจะเป็นต้นเหตุ 
เพลิงไหม ้
          ๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น 
          ๖.๕ เจ้าหน้าที่ขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณเพลิงไหม้ และควบคุมสิ่งของ 
           ๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่าน  และกีดขวางการดับเพลิง 
           ๖.๗ เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุแทรกแซงอ่ืนๆ เช่น การขโมย ก่อวินาศกรรม ฯลฯ  
           ๖.๘ เจ้าหน้าที่แสงสว่าง จัดขึ้นเพื่อสะดวกการเฝ้ารักษาสิ่งของเวลากลางคืน
หลังจากเกิดเพลิงไหม้ให้พ้นจากการโจรกรรม และเพ่ือสะดวกแก่เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ซ่ึง
จะต้องปฏิบัติงานในเวลากลางคืนด้วย 
                 เจ้าหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้ จะต้องมีคำสั่งกำหนดหน้าที่และการปฏิบัติไว้โดย
แน่นอน 
 - ข้อ ๗.๓ สัญญาณบอกเพลิงไหม้ 
                  หน่วยต่างๆ จะต้องจัดให้มีเครื่องให้สัญญาณบอกเพลิงไหม้  เมื่อเกิด
เพลิงไหม้ขึน้ และได้มีการนัดหมายเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วถึง เครื่องให้สัญญาณนี้อาจ 
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   เป็นไซเรน  แตรเดี่ยว ระฆัง นกหวีด ฯลฯ แล้วแต่ความเหมาะสม 
- ข้อ ๗.๕ แผนกการขนย้ายสิ่งของ 
                ทุกหน่วยจะต้องจัดเตรียมแผนการขนย้ายสิ่งของภายในอาคารสถานที่
ของหน่วยนั้นๆ ไว้แต่เนิ่น ๆ แผนการนี้ควรมีช่องทางออกทุกช่องที่ติดตั้งเครื่อง
อุปกรณ์ในการดับเพลิงทางออกเวลาฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ แต่ละส่วนของอาคาร
สถานที่นั้นๆ ลำดับความสำคัญของการขนย้ายก่อนหลัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการขน
ย้าย เป็นต้น แผนการขนย้ายนี้ควรติดตั้งไว้แต่ละอาคารสถานที่ ณ ที่ซึ่งสามารถเห็น
ได้ชัดทั่วถึง 
- ข้อ ๗.๖ แผนการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
                ทุกหน่วยจะต้องมีแผนป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพ และสิ่งแวดล้อมของหน่วยนั้นๆ ก่อนการวางแผนป้องกัน
อัคคีภัยควรจะได้มีการสำรวจอาคารสถานที่ และสิ่งของต่างๆ ในบริเวณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วย การสำรวจเพ่ือหารายละเอียดในเรื่องปริมาณของอาคาร เพ่ือ
จัดหาเครื่องดับเพลิงให้พอเพียง ตำบลสำคัญๆ ที่จะต้องป้องกันสิ่งก่อให้เกิดเพลิงไหม้ 
ฯลฯ เป็นต้น เมื่อสำรวจแล้วที่เป็นแผนป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
ขึ้นในแผนนี้ควรมีหัวข้อดังนี้ 
                การกำหนดเจ้าหน้าที่ต่างๆ ประจำวัน เพ่ือปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแผนการ
ขนย้ายต่างๆ การกำหนดสัญญาณอัคคีภัย น้ำที่ใช้ในการดับเพลิง ทิศทางลมตาม
ฤดฤูกาล ฯลฯ เป็นต้น 
                แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยนี้ นายทหารซึ่งได้ 
รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการดับเพลิงของหน่วย เป็นผู้กระทำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
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๖.๒ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย 
        - มีการตรวจการป้องกัน
อัคคีภัย 
        - มีรายงานผลการตรวจ ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- สำรวจอาคาร
สถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ ลง 
๑ ก.ค.๐๓ ม.ค.๓๘ ข้อ ๗.๘    
 

ของหน่วยเพ่ือพิจารณาดำเนินการ และสมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่ เสมอและ
แผนนี้ควรจะได้มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะและส่วนราชการ
ข้างเคียงอย่างใกล้ชิด เพ่ือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อหน่วยทำแผนป้องกันอัคคีภัย
ของหน่วยแล้วให้หน่วยส่งสำเนาให้หน่วยเหนือทราบด้วย ตัวอย่างหัวข้อในการทำแผน
ป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยปรากฏตาม ผนวก ก. ซึ่งแนบท้าย
ระเบียบนี้ 
- ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
ให้ทุกหน่วยทำการฝึกเจ้าหน้าที่ที่ได้กำหนดขึ้นเพ่ือปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยตามาแผนที่
จัดวางไว้โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการฝึกนอกเวลาราชการ  และในเวลากลางคืนเป็น
พิเศษโดยให้ดำเนินการฝึกในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ.-พ.ค.) และ
สามารถใช้เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมีอยู่จริงได้จำนวน ๑๐% (เศษให้ปัดเป็น ๑ เครื่อง) 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระเบียบไม่ตื่นตกใจ 
และปฏิบัติการได้ผลโดยแน่นอนเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
- ข้อ ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย 
               ๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน หรือเทียบเท่า จะต้องทำการตรวจการ
ป้องกันอัคคีภัย  ภายในหน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง สำหรับหน่วยกองร้อยหรือเทียบเท่า 
จะต้องทำการตรวจอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง สำหรับหน่วยตั้งแต่กรม หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป  ให้ ผบ.หน่วยนั้นๆ ทำการตรวจการป้องกันอัคคีภัยของหน่วย 
ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
              ๗.๘.๒ ผู้อำนวยการดับเพลิงของกองพัน หรือเทียบเท่าข้ึนไป จะต้องทำการ
ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกผลการ 
ตรวจสอบ เสนอ ผบ.หน่วยนั้น ๆ พร้อมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตามตัวอย่างรายการตรวจ 
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๖.๓ เครื่องมือดับเพลิง 
        - ครบถ้วนและอยู่ในสภาพ 
ใช้การได้ 
       - มีการประสานกับหน่วย
ดับเพลิงใกล้เคียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๔ การเก็บวัตถุอันตราย 
- วัสดุไวไฟห้ามเก็บรวมไว้ใน
อาคาร/หรือคลัง 

 
- ตรวจดูการปฏิบัติ
และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจดูการปฏิบัติ
และอาคารสถานที่ 

 

 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘ 
ลง ๑๒ ม.ค.๓๘ ข้อ ๗.๔ และ ๗.๖ 
วรรค ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.
๐๓ ข้อ ๗.๒.๖ 

สอบในผนวก ข. ซึ่งแนบท้ายระเบียบนี้ 
- ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง 
               เครื่องมือและเครื่องใช้ที่หน่วยสมควรจัดหาไว้โดยใช้งบประมาณของ
หน่วยเอง ได้แก่    
               - เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเคมี                 
               - ถังทราย  และพลั่วตักทราย 
               - ขวานขนาดใหญ่ 
               - ถังน้ำ, แหล่งเก็บน้ำที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา 
               - บันได 
               - ไฟฉาย                
               - ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 
- ข้อ ๗.๖ แผนการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
                (วรรค ๓) แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ เมื่อเกิดอัคคีภัยนี้  
นายทหารซึ่งได้การแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการดับเพลิงของหน่วยเป็นผู้กระทำเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเพ่ือพิจารณาดำเนินการ และสมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่
เสมอและแผนนี้ควรจะได้มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะและส่วน
ราชการข้างเคียงอย่างใกล้ชิด เพ่ือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อหน่วยทำแผนป้องกัน
อัคคีภัยของหน่วยแล้วให้หน่วยส่งสำเนาให้หน่วยเหนือทราบด้วย  
- ข้อ ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลล์ลูลอย, น้ำมันยาง ผ้าหรือด้ายชุดน้ำมัน วัตถุ
เหล่านี้หากเก็บรวมกันไว้เป็นอย่างมากในที่อับเมื่อได้รับความร้อนมากขึ้นอาจเกิดการ
เผาไหม้เองได้  
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๖.๕ เวรยามและแสงสว่าง 
- จัดเวรยามตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
- เวลากลางคืนมีแสงสว่างเพียงพอ 
 
 

- ตรวจดูการปฏิบัติ 
- สอบถาม 

- คำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ 
เรื่ อ งให้ กวดขันการควบคุมสิ่ ง
อุปกรณ์ของทางราชการ ลง ๒๒ 
พ.ย.๑๗ ข้อ ๓ 
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
ข้อ ๔๓.๒ 

- ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษา หรือคลัง ให้จัดเวรยามเฝ้าตรวจ 
และระมัดระวังการโจรกรรม และการก่อวินาศกรรม ตลอดเวลา ๒๔ ชม. 
 
 
- ข้อ ๔๓.๒ การให้แสงสว่าง 
                    การให้แสงสว่างเพ่ือจะให้มองเห็นบริเวณรั้วและเขตหวงห้ามต่างๆ โดย
ชัดเจนในเวลามืดจะได้มองเห็นผู้บุกรุกเข้าในสถานที่ 

๗. การซ่อมบำรุง 
๗.๑ หลักฐานการซ่อมบำรุง 
   - มีหลักฐานการซ่อมบำรุง 
   - ดำเนินการถูกต้องเรียบร้อย 
   - เก็บหลักฐานครบถ้วน 
   - คู่มือครบถ้วนตามชนิดของ 
ยานพาหนะ 

 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 
 

 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔ 
ลง ๒๒ เม.ย.๒๔ ข้อ ๑๐ ๑๐.๓, 
๑๐.๔, ๑๑, ๑๑.๑ -๑๑.๑๐, ๑๒ 
และ ๑๒.๑-๑๒.๓ 

 
- ข้อ ๑๐ การซ่อมบำรุงระดับหน่วย จะต้องจัดให้มีการดำเนินการดังนี้ 
              ๑๐.๓ ถ้ายุทโธปกรณ์ชำรุดหรือจำเป็นต้องปรนนิบัติบำรุงเกินกว่าที่กำหนด
ไว้  ให้ส่งไปรับการซ่อมหรือรับการปรนนิบัติบำรุงที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง 
              ๑๐.๔ ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปดำเนินการตามข้อ ๑๐.๓ ให้หน่วยใช้แจ้งให้
หน่วยสนับสนุนโดยตรงทราบก่อน เมื่อได้รับแจ้งให้ส่งยุทโธปกรณ์ไปทำการซ่อมแล้ว  
จึงจัดส่งไป  ในกรณีที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงสามารถส่งชุดซ่อมยังหน่วยใช้ได้  ก็
อาจจะส่งชุดซ่อมมาทำการซ่อมให้  ทั้งนี้หน่วยสนับสนุนโดยตรงจะต้องพิจารณาถึงการ
ประหยัด  และสถานการณ์ด้วย               
- ข้อ ๑๑ การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง มี
หน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาซ่อมยังหน่วยของตน และมีหน้าที่
รับผิดชอบในการส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อมหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรงต้องให้การ
สนับสนุนโดยใกล้ชิดต่อหน่วยใช้ดังนี้ 
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                ๑๑.๑ ทำการซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีหน่วยใช้ในความรับผิดชอบส่งมาซ่อม 
             ๑๑.๒ พิจารณาจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ไปทำการซ่อม  ณ ที่ตั้งหน่วยใช้ถ้า
สามารถทำได้และประหยัดกว่าการให้หน่วยใช้ส่งยุทโธปกรณ์มาซ่อมที่หน่วยสนับสนุน
โดยตรง  หรือทำการซ่อมโดยการแลกเปลี่ยนโดยตรง 
             ๑๑.๓ ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยใช้  เพ่ือลดข้อขัดข้อง และทำ
ให้เครื่องมือปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
             ๑๑.๔ ช่วยเหลือหน่วยใช้ในการหาสาเหตุข้อขัดข้องของยุทโธปกรณ์ 
             ๑๑.๕ ทำการกู้ซ่อมยุทโธปกรณ์ของหน่วยใช้  เมื่อได้รับการร้องขอ 
             ๑๑.๖ ทำการซ่อมแบบยุบรวมเม่ือจำเป็น  และได้รับอนุมัติแล้ว 
           ๑๑.๗ สนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด และชิ้นส่วนซ่อมตามความ
ต้องการให้แก่หน่วยใช้ 
           ๑๑.๘ ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว  ให้ส่งกลับคืนหน่วยใช้ การส่งคืนให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรับ-ส่งสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๐๐ หรือส่งไปเป็นสิ่ง
อุปกรณ์สำรองการซ่อม (Maintenance Float) ในกรณีที่ ได้ทำการซ่อมโดยการ
แลกเปลี่ยนกับหน่วยใช้ 
           ๑๑.๙ รักษาระดับการสะสมชิ้นส่วนซ่อมตามที่ได้รับอนุมัติ (ASL)  
           ๑๑.๑๐ ขอบเขตการซ่อมบำรุง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ ระเบียบ/คำสั่ง ที่กำหนดไว้
เป็นรายยุทโธปกรณ์ 
- ข้อ ๑๒ การซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป ผู้บังคับหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป   มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  ขอบเขตหน้าที่ของหน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไปมีดังนี้ 
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- ค ำสั่ ง ก อ งทั พ บ ก  ที่  ๓ ๒ ๐ /
๒๓๖๓๐ ลง ๙ พ.ย.๙๘ เรื่อง วิธี
ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สาย สพ. ข้อ 
๑๐ 
 
- คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ 
ลง ๑๑ ส .ค .๑๔ เรื่องแน วทาง
ปฏิบัติเพื่อการประหยัดของกองทัพ 
บก ข้อ ๕.๓ 

               ๑๒.๑ รับยุทโธปกรณ์เพ่ือทำการซ่อม หรือทำการซ่อมใหญ่จากหน่วยซ่อม
บำรุงสนับสนุนโดยตรง  จากตำบลรวบรวมหน่วยส่งกำลังและหน่วยอ่ืนๆ ที่มีความ
รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง 
              ๑๒.๒ ทำการซ่อมใหญ่ 
              ๑๒.๓ ส่งยุทโธปกรณ์ท่ีซ่อมเสร็จแล้ว เขา้สายการส่งกำลัง 
- ข้อ ๑๐ รายงานยุทโธปกรณ์ชำรุด และรายงานการสอบสวนในกรณีนำยุทโธปกรณ์ซึ่ง
ชำรุดตามสภาพส่งซ่อม หน่วยใช้ต้องแนบรายงานยุทโธปกรณ์ที่ชำรุดไปด้วย แต่ถ้าเป็น
การชำรุดผิดปกติหรือสูญหายให้ใช้รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ 
แทน  ทั้งนี้ผู้มีอำนาจสั่งการในการซ่อมบำรุงประจำหน่วยจะต้องลงความเห็นในท้าย
รายงานเสมอ 
- ข้อ ๕.๓ การซ่อมบำรุง 
                 ผู้ที่จะทำให้ทรัพย์สินของกองทัพบก  ดำรงสภาพอยู่ได้นานที่สุด  คือ ตัว
ผู้ใช้นั่นเอง ผู้ใช้นอกจากจะต้องดูแลรักษาให้คงสภาพด้วยการปรนนิบัติบำรุงเป็นแล้วยัง
จะต้องส่งซ่อมเมื่อถึงกำหนดเวลา หรือเมื่อชำรุดถึงขั้นส่งซ่อม  อยู่หวงเอาไว้ใช้จนชำรุด
ต่อไปและในที่สุดทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพซ่อมไม่คุ้มค่า ถึงขั้นต้องซ่อมใหญ่และ
จำหน่ายไปในที่สุด ในเรื่องการซ่อมบำรุงนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่มาก ผู้รับบริการซ่อม
จะต้องเชื่อใจในหน่วยงานที่มีภารกิจการซ่อมบำรุง และหน่วยซ่อมบำรุงจะต้องพัฒนา
ตัวเองทำการซ่อมให้เกิดประสิทธิภาพจนเป็นที่ไว้วางใจของหน่วย หรือผู้ที่มารับบริการ 
ระบบงานซ่อมบำรุงจะดีได้ถ้าผู้ใหญ่ และผู้รับบริการต่างเชื่อถือ และเคารพซึ่งกันและ
กัน มิฉะนั้นระบบงานที่กำหนดขึ้นก็เป็นเพียงแนวความคิดที่ไม่มีผู้เห็นด้วย 
                ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่ แล้วรายงานการซ่อมไปยัง 
หน่วยซ่อมบำรุงตามสายงาน  และถ้าหากพบเห็นทรัพย์สินราชการชำรุดใช้การไม่ได้แต่ 
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๗.๒ การติดตามผลการซ่อมบำรุง 
  - มีหลักฐานติดตามผลการซ่อม 
  - ดำเนินการถูกต้องเรียบร้อย 
  - เก็บหลักฐานครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. การจำหน่าย 
๘.๑ หลักฐานการจำหน่าย 
- ดำเนินการถูกต้องเรียบร้อย 
- ตรวจสอบหลักฐานจำหน่ าย
หน่วยรับการสนับสนุน 
- มีหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบ
เอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 
 

 
- คำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๗๖/ 
๒๕๑๔ ลง ๑๑ ส.ค.๑๔ เรื่องแนว 
ทางปฏิบัติเพื่อการประหยัดของ 
กองทัพบก ข้อ ๕.๓ วรรคท้าย 
 
- คำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๒๒/ 
๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค.๑๖ เรื่องการ 
ตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังของ 
ผู้บังคับบญัชา และกำกับดูแลของ 
ฝ่ายอำนวยการ ข้อ ๑๐ และ 

๑๐.๔ 
 
 

    - ระ เบี ยบ  ท บ .ว่ าด้ ว ย  ก าร
จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ลง ๓๐ ม.ค. ๕๗ ข้อ ๑๗, ๑๗.๑, 
๑๗.๒, ๑๑, ๑๒, ๑๓ , ๑๔ , ๑๘ , 
๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๗ และ ๒๗.๓ 

 

ไม่มีการรายงานหรือติดตามผลการซ่อมให้พิจารณาลงโทษทุกรายเช่นเดียวกัน 
- ข้อ ๕.๓ (วรรคท้าย) 
                ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่  แล้วรายงานการซ่อมไปยัง
หน่วยซ่อมบำรุงตามสายงาน และถ้าหากพบเห็นทรัพย์สินราชการชำรุดใช้การไม่ได้แต่
ไม่มีการรายงานหรือติดตามผลการซ่อมให้พิจารณาลงโทษทุกรายเช่นเดียวกัน 
 
- ข้อ ๑๐ การติดตาม และเร่งรัดผลงานของฝ่ายอำนวยการส่งกำลังบำรุงปฏิบัติ ดังนี้ 
              ๑๐.๔ ใช้วธิีต่อไปนี้ตามลำดับ 
                         ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วยตนเอง (การเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแล
ด้านการส่งกำลังบำรุง) 
                         ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบปะประสานงาน 
                         ๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์ และวิทยุโทรศัพท์ 
                         ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
- ข้อ ๑๗ การรายงานขออนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย  

 - ข้อ ๑๗.๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงานโดย รายงานไป

ตามสายการบังคับบัญชา  

  - ข้อ ๑๗.๒ รายงานทันทีเมื่อทราบว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพที่ต้องจำหน่ายเพื่อตัด
ยอดออกจากบัญชีคุม เว้นแต่การรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ เนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการสนาม ถ้าจำเป็นให้รายงานเป็นคราว ๆ ไป การรายงานและคราวนั้น ให้
รายงานเมื่อจบการปฏิบัติเรื่อง หนึ่ง ๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน ๓ เดือน 
  - ข้อ ๑๑ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับบัญชากองพล  หรือเทียบเท่า มีอำนาจอนุมัติให้ 
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จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีของหน่วยในอัตราของตน  เฉพาะผู้บัญชาการ

กองบัญชาการช่วยรบ ให้มีอำนาจอนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วย

อ่ืน ๆ ซึ่งรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์จากกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บังคับบัญชาตามวรรค

หนึ่งและวรรคสอง มีอำนาจอนุมัติ โดยถือจำนวนเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของสิ่ง

อุปกรณ์ท่ีรายงานขออนุมัติจำหน่วยในคราวหนึ่ง ดังนี้ 

           ๑๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์มีชีวิต และชิ้นส่วน

ซ่อมรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

           ๑๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๑.๑ กรณีจำหน่ายเป็นสูญวงเงินต้องไม่เกิน 

๔๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหารในระหว่างภาวะไม่

ปกติ วงเงินต้องไม ่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

  - ข้อ ๑๒ ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง

ในอัตรามีอำนาจอนุมัติให้จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วยในอัตราของ

ตนและหน่วยในพ้ืนที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ที่ตั้งทางการส่งกำลังของตน  สำหรับ

ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่าที่ไม่มีหน่วยสนับสนุนในอัตรามีอำนาจอนุมัติ

จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ออกจาก บัญชีคุมเฉพาะหน่วยในอัตราของตน ผู้บังคับบัญชาตาม

วรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอำนาจอนุมัติ โดยให้ถือจำนวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของ

สิ่ง อุปกรณ์ท่ีขออนุมัติจำหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้ 

        ๑๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต และชิ้นส่วน

ซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท       

        ๑๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๒.๑ กรณีจำหน่ายเป็นสูญ วงเงินต้องไม่เกิน                                                                                
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   ๘๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางการทหารในระหว่างภาวะ
ไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  - ข้อ ๑๓ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ มีอำนาจอนุมัติให้

จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานออกจากบัญชีคุม ดังนี้ 

           ๑๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต  และชิ้นส่วนซ่อม ให้ถือ

จำนวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจำหน่ายในคราวหนึ่ งรวม 

ทั้งสิ้นไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต หากวงเงินเกินที่กำหนดให้ลง

นามอนุมัติ โดยรับคำสั่ง ผู้บัญชาการทหารบก และรายงานให้กองทัพบกทราบด้วย 

           ๑๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๓.๑ กรณีจำหน่ายเป็นสูญ วงเงินตามราคาซื้อ 

หรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่จำหน่ายเป็นสูญให้เป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ หรือ ข้อ 

๑๒.๒. แล้วแต่ กรณ ี 

  - ข้อ ๑๔ ผู้บัญชาการทหารบก มีอำนาจอนุมัติให้จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทออก

จากบัญชีคุมได้ทุกกรณีโดยไม่จำกัดวงเงิน เว้นแต่การจำหน่ายเป็นสูญ มีอำนาจอนุมัติ

ในวงเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของ สิงอุปกรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 - ข้อ ๑๘ หน่วยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นหน่วยรายงานทั้งนี้
เมือ่ได้รับรายงานข้อ ๑๗ แล้วปฏิบัติตามลำดับ ดังต่อไปนี้             
           ๑๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  

          ๑๘.๒ รายงานขออนุมัติจำหน่าย 

  - ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  

           ๑๙.๑ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีท่ีได้รับรายงาน 

          ๑๙.๒ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงประกอบด้วย ข้าราชการชั้นสัญญา 
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   บัตรอย่างน้อย ๓ นาย เว้นแต่หน่วยในต่างประเทศถ้ามีข้าราชการสัญญาบัตรไม่

เพียงพอ ให้แต่งตั้งข้าราชการต่ำกว่ากว่าสัญญาบัตรหรือข้าราชการจากหน่วยราชการ

การอ่ืนร่วมเป็นกรรมการได้ ๑ นาย 

           ๑๙.๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือหารายละเอียดและสาเหตุ
ของการจำหน่าย โดยให้พิจารณาให้ได้ความว่าการดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่
หรือพลประจำด้วย ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามคำแนะนำหรือคู่มือหรือไม่ การสอบสวน
นั้นให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามความสำคัญของเรื่องในกรณีเป็นสิ่ง
อุปกรณ์ที่มีราคาต่ำหรือ เป็นเรื่องที่ เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม  ให้
คณะกรรมการรายงานผลการสอบสวนโดยสรุป และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวน
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติจำหน่าย เพ่ือประกอบการ
พิจารณาสิ่งการของผู้มีอำนาจอนุมัติก็เป็นการเพียงพอ ข้อสำคัญต้องสอบสวนให้ได้
ความจริงว่าสาเหตุเกิดจากเหตุใด อาทิเช่น จากการทุจริตหรือการจงใจทำให้เสียหาย 
หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอันเป็นการประมาทเลินเล่อหรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดขึ้นตามสภาพการใช้งานปกติหรือจากการกระทำของข้าศึกเป็นต้น 
รวมทั้งต้องให้ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับประเภท ชนิด ราคา จำนวนความเสียหาย ปีที่
ได้รับการแจกจ่าย และประเภทงบประมาณที่จัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย ว่า
จัดหามาจากงบประมาณประเภทใด และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมีผู้รับผิดขอบ
ชดใช้หรือไม่ ถ้าหากผลการสอบสวนส่อไปในทางเป็นความผิดในทางอาญาด้วยให้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แยกสำนวนการสอบสวนดำเนินคดีอาญาต่อไป เมื่อ
สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งแนบสำนวนการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน (ถ้ามี) ส่งถึงผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแตว่ันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ แต่ถ้าการสอบสวน  
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ยังไม่เสร็จ จะขออนุญาตผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการ  เพ่ือขยายเวลาสอบสวนต่อไปอีกคราว                                        
ละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่รวมระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน ๙๐ วัน 
           ๑๙.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย หรือขาดบัญชี ซึ่งต้อง พิจารณาหาตัว

ผู้รับผิดทางละเมิด ให้หน่วยปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อ

เกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องจากการกระทำ

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยให้รายงานตามสายการบังคับบัญชา

ไป ยังกองทพับก (ผ่านสำนักงาน พระธรรมนูญทหารบก) 

  - ข้อ ๒๐ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติ จำหน่าย  

           ๒๐.๑ ใช้แบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐-๐๖๕ (ผนวก ก.แบบรายงานขอ

อนุมัติจำหน่าย) และแนบหลักฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกับรายงานด้วย 

           ๒๐.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งกำลัง (ผนวก ข. ทางเดินเอกสาร)  

           ๒๐.๓ สำเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชา โดยตรงทราบ 

           ๒๐.๔ หน่วยปฏิบัติราชการสนาม รายงานไปยังกองบังคับการควบคุมเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกความเห็นก่อน จึงส่งรายงานไปตามข้อ ๒๐.๒ 

  - ข้อ ๒๑ หลักฐานต่าง ๆ ที่แนบไปพร้อมกับรายงานขออนุมัติ จำหน่าย 

           ๒๑.๑ คำสั่งหรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  

           ๒๑.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  

           ๒๑.๓ คำให้การของบุคคลที่เป็นต้นเหตุ และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้รู้ เห็น

เหตุการณ ์ 

           ๒๑.๔ สำนวนการสอบสวน เว้นกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดย 

 สรุปตามข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒ 
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๘.๒ การติดตามผลการจำหน่าย 
  - มีการติดตามผลการจำหน่าย 
  - เก็บหลักฐานครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ 
ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 - คำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๒๒/ 
๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค.๑๖ เรื่องการ 
ตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังของ 

          ๒๑.๕ รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด 

ทางละเมิด ในกรณีที่ได้ขออนุมัติกองทัพบก  และกองทัพบกได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะ       

กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

           ๒๑.๖ เอกสารแสดงความยินยอมชดใช้สิ่งอุปกรณ์ ของผู้รับผิดชอบชดใช้ ใน

กรณีท่ีต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ หรือในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบชดใช้ไม่ยินยอมชดใช้ ให้หน่วย

รายงานระบุในรายงานขออนุมัติจำหน่ายของหน่วยด้วย  

          ๒๑.๗ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น 

  - ข้อ ๒๔ เมื่อหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว ให้ตัดยอดสิ่ง

อุปกรณ์นั้นออกจากบัญชีคุมของหน่วย และแจ้งผลการอนุมัตินั้นให้หน่วยบังคับบัญชา

โดยตรงทราบ แต่ถ้าในระหว่างการดำเนินกรรมวิธีขออนุมัติจำหน่าย หน่วยรายงานมี

ความจำเป็นต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้นให้หน่วยรายงานทำเบิกทดแทนไปได้ เว้นสิ่ง

อุปกรณ์ประเภท ๔ โดยในการเบิกทดแทน ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าสิ่งอุปกรณ์

ดังกล่าวอยู่ระหว่างการ ดำเนินการกรรมวิธีของอนุมัติจำหน่าย เช่น เอกสารจากหน่วย

ซ่อมบำรุง หรือรายงานการสูญหายเป็นต้น  

  - ข้อ ๒๗ การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระทำได้ ๓ วิธี คือ การแก้ไขให้คงสภาพเดิม การ

ชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ และการชดใช้ด้วยเงิน 

           ๒๗.๓ การชดใช้ด้วยเงิน ให้ชดใช้เป็นเงินตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง

กำหนดรวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

- ข้อ ๑๐ การติดตามและเร่งรัดผลงานของฝ่ายอำนวยการทางการส่งกำลังบำรุงปฏิบัติ  

ดังนี้   
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๘.๓ การปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์และ
ซากสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย 
    - จั ดตั้ งตำบลรวบรวม  สป .
จำหน่าย 
     - ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ถู ก ต้ อ ง
เรียบร้อย 
    - เกบ็หลักฐานครบถ้วน 

 
 
 
 

 
 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาและกำกับดูแลของ 
ฝ่ายอำนายการข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔ 
 

 

 

 

- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย 

สป. พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ 

ตอนที่ ๖ ข้อ ๓๐ , ๓๐.๑, ๓๐.๒ , 

๓๐.๓ , ๓๐.๔ , ๓๒ , ๓๓ , ๓๓.๑ , 

๓๓.๒, ๓๔, ๓๔,๑ ๓๔.๒, ๓๔.๒.๑ 

และ ๓๔.๒.๒ ตอนที่ ๖ การปฏิบัติ

ต่ออุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ที่

ได้รับอนุมัติ ให้จำหน่ายออกจาก

บัญชีคุมแล้ว 

 

 

 

          ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามลำดับ            

               ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วยตนเอง (การเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลด้านการ

ส่งกำลังบำรุง)      

               ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบปะประสานงาน             

               ๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์ และวิทยุโทรทัศน์        

               ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร     
  - ข้อ ๓๐ ผู้บังคับบัญชานั้น ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ
หรือเทียบเท่า เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษหากไม่มีข้อกำหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว ในการอนุมัติจำหน่าย และสั่งการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือ ซากสิ่ง
อุปกรณ์ตาม ข้อ ๒๓.๒ นั้น ให้พิจารณาสิ่งการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          ๓๐.๑ มอบให้แก่ผู้ชดใช้ในกรณีที่มิใช่สิ่งอปุกรณ์หลัก หรือสิ่งอุปกรณ์สำคัญ  

          ๓๐.๒ ส่งให้ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย หรือปฏิบัติตามที่กรมฝ่ายยุทธ

บริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษท่ีรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์นั้นกำหนด  

          ๓๐.๓ ให้หน่วยนำไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  

          ๓๐.๔ ทำลาย                      
- ข้อ ๓๒ สิ่งอุปกรณ์ และซากสิ่งอุปกรณ์ในโครงการให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในข้อ 

๒๓.๔ ของระเบียบนี้  

  - ข้อ ๒๓.๔ เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ  

           ๒๓.๔.๑ ให้รายงานขออนุมัติจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ในโครงการ  ที่อยู่ ใน

ครอบครองของหน่วยตามปกต ิจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติให้จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจาก  

บัญชีคุม        
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- วิทยุ จก.กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/
๒๗๕๐ ลง ๑๑ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒ 

           ๒๓.๔.๒ สำเนารายงานขออนุมัติจำหน่าย ตามข้อ ๒๓.๔.๑ เสนอกรมฝ่ายยุทธ
บริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป  
          ๒๓.๔.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษเมื่อได้รับรายงานแล้ว 
ให้รายงานถึงกองทัพบก เพ่ือแจ้งให้ประเทศผู้มอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ์ทราบ 
และทำข้อตกลงหรือกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวต่อไป  

           ๒๓.๔.๔ ห้ามดำเนินการใดๆ หรือปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ

ให้จำหน่าย ก่อนที่จะได้ข้อยุติจากผลการดำเนินการตามข้อ ๒๓.๔.๓ เรียบร้อยแล้ว  

  - ข้อ ๓๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ ห้ามมอบให้แก่ผู้ชดใช้ 

           ๓๓.๑ สิ่งอุปกรณ์หลัก  

           ๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์สำคัญ  

  - ข้อ ๓๔ การส่งให้ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่าย  

           ๓๔.๑ ส่งให้แก่ตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำหน่ายที่สะดวกในการขนส่ง และ

เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและสิ่ง

อุปกรณ์ท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

           ๓๔.๒ หลักฐานประกอบการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์  

                  ๓๔.๒.๑ สำเนารายงานขออนุมัติจำหน่าย ทบ.๔๐๐-๐๖๕ ที่อนุมัติแล้ว 

                  ๓๔.๒.๒ หลักฐานการส่งคืน ใช้ใบส่งคืน ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือใบส่งคืน
และสิ่งอุปกรณ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ใบเบิกหรือใบส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๐๗-
๑) แล้วแต่กรณี 
 - ข้อ ๒ ทบ. กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อซาก สป.ที่ได้รับ 
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๙.การตรวจและรายงานสถานภาพ 
๙.๑ การรายงานสถานภาพ สป.
ตามระดับที่สะสม 
     - มีหลักฐานการรายงาน 
     - รายงานถูกต้องครบถ้วน 
     - รายงานตรงตามกำหนด 

 
 

 
 
 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่ง
กำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ  
๕๐, ๕๑, ๕๑.๒, ๕๒, ๕๒.๒, ๕๓, 
๕๓.๒, ๕๔, ๕๔.๒ และ ๕๕ 
 
                

อนุมัติให้จำหน่ายและตัดยอดออกจากบัญชีคุมแล้ว โดยให้ปฏิบัติต่อซากที่ยังมีมูลค่า                                                                                                 
ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเป็นหลัก ยกเว้นการปฏิบัติต่อซาก สป. ที่มีชีวิต ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของ ทบ. และเพ่ือให้ ทบ.ได้รับประโยชน์สูงสุด หาก
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ให้พิจารณาขายโดยวิธีทอดตลาดเป็นลำดับถัดไป  โดยการ
ดำเนินการดังกล่าวอยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ทั้งสิ้น 
- ข้อ ๕๐ ความมุ่งหมาย การรายงานสถานภาพเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยส่งกำลัง
บำรุงชั้นเหนือทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุนทางการส่ง
กำลังตามห้วงระยะเวลา 
- ข้อ ๕๑ หน่วยรายงาน 
               ๕๑.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังได้แก่ หน่วยสนับสนุนโดยตรง  
หน่วยสนับสนุนทั่วไป  และคลัง 
- ข้อ ๕๒ ห้วงระยะเวลารายงาน 
               ๕๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง รายงานในรอบ ๖ เดือน ปิด
รายงานในสิ้นมีนาคม  และกันยายน 
- ข้อ ๕๓ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน 
               ๕๓.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง  ให้รายงานสิ่งอุปกรณ์ที่สะสม  
เฉพาะรายการที่กองทัพบกกำหนด 
- ข้อ ๕๔ การดำเนินการรายงาน 
               ๕๔.๒ รายงานของหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง 
                          ๕.๔.๒.๑ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง  ทำรายงานในรอบ ๖  
เดือน โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๑๗ จำนวน ๓ ชุด ส่งรายงานตามสายการส่งกำลัง 
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๙.๒ การรายงานสถานภาพ สิ่ง

อุปกรณ ์ในระบบสารสนเทศ ทบ. 

(LOGSMIS) 

     - มีหลักฐานการรายงาน 
     - รายงานถูกต้องครบถ้วน 
     - รายงานตรงตามกำหนด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบในระบบ 
(LONGSMIS) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- หนังสือ กบ.ทบ. (ด่วนมาก) ที่  

กห ๐๔๐๔/๒๕๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๓ 

เรื่อง อนุมัติหลักการ การใช้ระบบ

สารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุง

(LOGSMIS) และแต่งตั้งคณะกรรม 

การอำนวยการระบบสารสนเทศ

สายงานส่งกำลังบำรุงข้อ ๒.๒.๖.๑,  

๒.๒.๖.๒ และ ข้อ ๒.๒.๖.๔ 
 
 
 

๒ ชุด ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการตามที่กำหนดในข้อ ๕๓.๒ ทั้งสิ้น
มีนาคม และกันยายน 
                          ๕.๔.๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังชั้นเหนือตามลำดับ รบั 
ทราบสถานภาพสิ่งอปุกรณ์  แล้วส่งรายงานจำนวน ๒ ชุด  ให้กรมฝ่ายยุทธบริการ 
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันปิดรายงาน 
                           ๕.๔.๒.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์
แล้วส่งรายงานให้กองทัพบก จำนวน ๑ ชุด เก็บไว้ ๑ ชุด 
- ข้อ ๕๕ ประเภทเอกสาร เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์   ให้
ถือเป็นเอกสาร “ลับ” 
 - ๒.๒.๖.๑ กรมฝ่ายยุทธบริการ เร่งรัดดำเนินการสำรวจคลัง, ตรวจสอบบัญชีคุมและ
บันทึกข้อมูลรายละเอียด สป.ตามความรับผิดชอบเข้าสู่ระบบฯ รวมถึงตรวจสอบความ
ซ้ำซ้อนและปรับปรุงข้อมูล ชื่อรายการ สป.๒ และ ๔ ในระบบฯ ให้ถูกต้องตรงกับชื่อใน
บัญชี อจย. ตอนที่ ๔ เพ่ือเตรียมถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป.
(ระบบ Logsmis) มายังระบบงานควบคุมทางบัญชี อีกทั้งเพ่ือให้หน่วยใช้และหน่วย
สนับสนุนทุกระดับ สามารถดำเนินการเบิก-จ่าย สป.ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
ให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.๖๓ 
 - ๒.๒.๖.๒ ให้ บชร., มทบ.และหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง ตรวจสอบการเบิกและ
ดำเนินการแจกจ่าย สป. ให้หน่วย โดยอ้างอิงกับหลักฐานการเบิก สป.ของหน่วยที่ทำ
การเบิกจากระบบฯ เท่านัน้ 
  - ๒.๒.๖.๔ ให้ จบ. ใช้เอกสารหลักฐานข้อมูลต่างๆ จากระบบฯ ประกอบการตรวจ

ประจำปีของ จบ. เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบ กวดขันการทำงานของหน่วย  บชร.

และ มทบ. ในฐานะหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง รวมถึง นขต.ทบ.ในฐานะหน่วยใช้  
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๙.๒ การรายงาน สป. สำคัญ/สป. 
หลัก งดใช้การประจำเดือน 
         - มีหลักฐานการรายงาน 
         - รายงานถูกต้องครบถ้วน 
         - รายงานตามกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
การรายงานทุกสาย
ยุทธบริการ  
(เว้น สาย ขส.) 
 

 
- วิทยุ กบ.ทบ. (ด่วนมาก) ที่ กห 
๐๔๐๔/๑๑๑๓ ลง ๑ เม.ย.๖๓ 
ข้อ ๓.๔.๑ 
 
- วิทยุ กบ.ทบ. (ด่วนมาก) ที่ กห 
๐๔๐๔/๔๙ ลง ๑๕ ก.พ.๖๔ ข้อ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๒/๒๕๕๓ 
ลง ๑๔ ก.ย. ๔๓ เรื่อง การรายงาน 
สป. สำคัญและ สป. หลักงดใช้งาน
ประจำเดือน ข้อ ๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓, 
๔, ๔.๑, ๔.๒, ๕, ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, 
๕.๔, ๕.๕, และ ๕.๖ 

หากไม่ดำเนินการถือเป็นข้อบกพร่องสำคัญ 
 - ๓.๔.๑ ทุกหน่วย(หน่วยใช้และหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง)ตรวจสอบข้อมูลและ
ยืนยันสถานภาพ สป.ผ่านระบบ LOGSMIS ครั้งแรก ตั้งแต่ ๒๕-๓๑ ก.ค.๖๓ และครั้ง 
ต่อไปให้รายงานในห้วง ๒๕ ถึงสิ้นเดือนพร้อมทั้งพิมพ์รายงานตามแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-
๐๑๖ และ ทบ.๔๐๐-๐๑๗ ผ่านระบบ LOGSMIS เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วย                         
 - ๒ เพ่ือให้การดำเนินการระบบสารสนเทศสายงานส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS)มี
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง สามารถนำมาเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กบ.ทบ.จึงขอให้หน่วย และนขต.ทุก
หน่วย ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพ สป.ในระบบ LOGSMIS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับ
ความเป็นจริงภายใน กพ.๖๔ โดยแนบไฟล์เอกสาร ทบ.๔๐๐ -๐๑๖ (ใบรายราน
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้) และให้ ผบ.หน่วยหรือผู้แทน ลงนามรับรองความ
ถูกต้อง พร้อมทั้งให้นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยยืนยันสถานภาพ 
สป.ในระบบ LOGSMIS ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๘ ก.พ.๖๔ สำหรับเดือนต่อไปให้ดำเนินการ
ยืนยันสถานภาพ สป.ในระบบ LOGSMIS วันที่ ๒๕-สิ้นเดือน และพิมพ์เอกสาร ทบ.
๔๐๐-๐๑๖ (ใบรายรานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ประกอบการรับตรวจของ จบ. และชุดตรวจด้านการส่งกำลังบำรุง ทุกครั้ง 
- ข้อ ๒ การรายงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบสถานภาพ สป. สำคัญ และ 
สป. หลักงดใช้งานประจำเดือนของทุกสายยุทธบริการได้อย่างถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูล
ในการตรวจสอบรายการชำรุด และการซ่อมบำรุง สป. ที่งดใช้งานของหน่วย 
           ๒.๑ หน่วยรายงาน  หน่วยใช้ หน่วยซ่อมบำรุง และกรมฝ่ายยุทธบริการมี
หน้าที่รายงาน 
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                ๒.๒ ห้วงระยะเวลารายงาน  ให้รายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปิดรายงานทุกสิ้น
เดือนโดยกรมฝ่ายยุทธบริการ รวบรวมรายงาน และจัดทำบัญชีรายการยุทโธปกรณ์งด
ใช้งานที่งดใช้งานเพิ่มข้ึนในวงรอบการรายงาน (เปิดงานซ่อม) และรายการท่ีซ่อมเสร็จ 
แล้ว(ปิดงานซ่อม) รายงานให้ ทบ.ทราบ ตามแบบการรายงานที่กำหนด(ผนวก ก) 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
- ข้อ ๓ ประเภท สป. ที่ต้องรายงานคือ สป.สำคัญ และ สป.หลัก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
ระบุไว้ในระเบียบ/คำสั่งฯ ที่เก่ียวข้อง 
- ข้อ ๔ เอกสารการรายงาน 
            ๔.๑ บัญชสีรุปรายงาน สป. สำคัญ และ สป.หลักงดใช้งาน (ผนวก ก)           
            ๔.๒ สำเนาใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘-๓๑๑) 
- ข้อ ๕ การดำเนินการรายงาน 
            ๕.๑ ให้หน่วยซ่อมบำรุงที่เปิดงานซ่อม สป.หลัก และ สป. สำคัญ สำเนาใบส่ง 
ซ่อม(แบบ ทบ. ๔๖๘-๓๑๑) ที่ออกเลขงานซ่อม และตรวจสภาพแล้วส่งตามสายงาน 
ส่งกำลังบำรุง ภายในวันเดียวกันหน่วยที่รับรายงานส่งผ่านรายงานไปจนถึงกรมฝ่าย 
ยุทธบริการ ทั้งนี้ยกเว้นรายการที่เป็นการซ่อมที่ส่งต่อไม่ต้อง  รายงาน 
            ๕.๒ เมื่อหน่วยซ่อมบำรุงได้ปิดงานซ่อมแล้ว ให้รายงาน หมายเลขงาน นาม 
หน่วยซ่อมบำรุง และวันที่ปิดงาน ให้กรมฝ่ายยุทธบริการทราบ ตามสายงานส่งกำลัง 
บำรุง 
            ๕.๓ ในกรณีที่ไม่มีการเปิด หรือ ปิดงานซ่อมในรอบเดือน ให้ปิดการรายงาน 
ทุกสิ้นเดือน และให้หน่วยซ่อมบำรุงยืนยันให้ กรมฝ่ายยุทธบริการทราบ ภายในวันที่ ๕ 
ของเดือนถัดไป        
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๑๐. เครื่องหมายพิเศษ และป้าย 
ทะเบียน 
      ๑๐.๑ การใช้เครื่องหมาย 
พิเศษ, เลขทะเบียนรถ , การพ่น 
นามหน่วย, หมายเลขเครื่อง 
และหมายเลขแคร่ 
    - ดำเนินการถูกต้องเรียบร้อย 
    - ครบถ้วนตามระเบียบ 
    - ป้ายทะเบียนวงจักรตามที่
กำหนด 
     - การพ่นนามหน่วยถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบและ
พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยความ
รับผิดชอบ ในสิ่ งอุปกรณ์  พ .ศ .
๒๕๓๕ ลง ๑๓ ม.ค.๓๕ ข้อ ๖, 
๖.๑ และ ๖.๑.๒ 
 
- กฎกระทรวง ฉบับที่  ๕ พ.ศ.
๒ ๕ ๐ ๒  (อ อ ก ต าม ค ว าม ใน  
พ.ร.บ.รถยนต์ทหาร ๒๔๗๖) ข้อ 
๓ (๑), (๒) ข. และ ๕ (๑) 
 

             ๕.๔ กรมฝ่ายยุทธบริการ รวบรวมรายงาน และจัดทำบัญชีสรุปรายงาน
ยุทโธปกรณ์งดใช้งานเพ่ิมขึ้นในวงรอบการรายงาน(เปิดงานซ่อม) และรายการซ่อม
เสร็จแล้ว(ปิดงานซ่อม) รายงานให้ ทบ.ทราบ ตามแบบการ รายงนที่กำหนด(ผนวก 
ก) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป             

              ๕.๕ การรายงานตามที่กำหนดให้ ผนวก ก นั้นให้แยกแบบการรายงาน 
ระหว่างการเปิดงานซ่อม และการปิดงานซ่อม          
              ๕.๖ ในกรณียุทโธปกรณ์งดใช้งานแล้วทำการซ่อมในข้ันหน่วยใช้ ให้หน่วย 
ใช้รายงาน ตามแบบการรายงานที่กำหนด (ผนวก ก) ถึงกรมฝ่ายยุทธบริการตามสาย 
งานส่งกำลังบำรุง 
 
- ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษ 
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ตามรายการต่อไปนี้ 
           ๖.๑ กรมสรรพาวุธทหารบก 
                  ๖.๑.๒ รถยนต์สงคราม 
 
- ข้อ ๓ (๑) มีเครื่องหมายพิเศษ และเลขทะเบียนสีแดงบนพ้ืนสีขาว ให้เครื่องหมาย
พิเศษอยู่หน้าเลขทะเบียน 
            (๒) เครื่องหมาย 
                   ข. จักร  สำหรับกองทัพบก 
 - ข้อ ๕ (๑) รถยนต์สงครามที่ต้องเขียนเลขทะเบียนแทนแผ่นป้ายนั้น ให้เขียนเลข
ทะเบียนที่มีเลขหมายตรงกับทะเบียนและประวัติรถยนต์ไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายแต่ไกล ที่
หน้ารถหนึ่งแห่งและท่ีท้ายรถหนึ่งแห่ง 
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  - ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการใช้
รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ลง ๑ 
มี.ค.๘๐  มาตรา ๓ ข้อ ๒ และ
มาตรา ๑๒ ข้อ ๓ 

- มาตรา ๓ ข้อ ๒ การจดทะเบียนรถ ให้หน่วยที่ขอกรอกข้อความในใบทะเบียน แล้ว
ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒ ฉบับ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รับขึ้นทะเบียน 
และกำหนดเลขหมายทะเบียน ในทะเบียน ๒ ฉบับนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ ยึดถือไว้เป็น 
หลักฐาน ๑ ฉบับ อีกหนึ่งฉบับส่งคืนไปยังหน่วยขอจดทะเบียน  
- มาตรา ๑๒ ข้อ ๓ รถสงครามนั้น ทางราชการจัดหาไว้สำหรับใช้ในการสงคราม
โดยตรง ในเวลาปกติให้ใช้รถประเภทนี้แทนเฉพาะในการซ้อมรบ ตรวจสอบภาคการฝึก 
หรือในเหตุการณ์พิเศษบางอย่างเท่านั้น ห้ามใช้อย่างรถยนต์ปกติ  เช่น ขนของ หรือ
รับ-ส่งคน  เป็นต้น 

  - คำสั่ง กองทพับก ที่ ๒๖/
๒๐๓๘๒ ลง ๒ ก.ย.๐๓ เรื่อง
เครื่องหมายรถยนต์ทหาร 
(ข้อความ) 
 
 

 
 

- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/
๓๐๑๒  ลง ๒๒  พ .ย .๓๒  เรื่อ ง
กวดขันการใช้ยานพาหนะทาง
ราชการ และการปฏิบัติของพลขับ 
พ.ศ.๒๕๓๒ ข้อ ๓.๓ 

(ข้อความ)  
- การทำเครื่องหมายแสดงว่าเป็นรถยนต์ทหารโดยชัดเจนนั้นปรากฏว่ายังมีการปฏิบัติ
บกพร่องในเรื่องนี้อยู่เสมอ เช่น หมายเลขทะเบียน และอักษรบอกนามหน่วยลบเลือน 
เขยีนไม่ได้ขนาด  หรือไม่เขียนอักษรนามหน่วยไว้เลย การปฏิบัติเช่นนี้ จะทำให้ผู้ที่ 
ใช้รถยนต์ซึ่งกระทำความผิด มีโอกาสทุจริตได้ง่าย ทั้งเป็นการยากแก่เจ้าหน้าที่ที่จะ
สังเกตและจดจำ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้ผู้ใช้รถยนต์เอกชนปลอมแปลงเป็น
รถยนต์ทหารได้โดยง่าย เป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่เกียรติทหาร ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้หน่วยที่มีรถยนต์อยู่ในความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด 
- ข้อ ๓.๓ ป้ายทะเบียนกงจักรจะต้องเป็นป้ายที่ ขส.ทบ.จัดทำ และประทับตรา                
ขส.ทบ. รับรองเอาไว้เท่านั้น หากประสงค์จะทำป้ายทะเบียนใหม่  เนื่องจากป้ายเดิม
ชำรุดจะต้องแจ้งให้ ขส.ทบ.เพื่อทำลายป้ายเดิมก่อน หากป้ายเดิมสูญหายจะต้องแจ้ง 
ความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนดำเนินการขอป้ายทะเบียนใหม่ การที่หน่วยต้องแปลง 
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หรือจัดทำป้ายทะเบียนกงจักรโดยพลการนอกจากเป็นการกระทำผิดกฎระเบียบของ
ทางราชการแล้ว ยังเป็นช่องทางให้ผู้อ่ืนสวมรอยกระทำตามและเมื่อไปกระทำผิด กว่า
จะตรวจสอบว่ามิใช่รถของหน่วยทหารกองทัพบกก็เสื่อมเสียไปเสียก่อนแล้ว 

  - ระเบียบ ขส.ทบ.ว่าด้วยแผ่นป้าย 
ทะเบียนประจำรถยนต์สาย ขส. 
พ.ศ.๒๕๔๖ ลง ๒๗ พ.ย.๔๖ ข้อ 
๕, ๖.๑, ๖.๒, ๑๒, ๑๕, ๑๗, ๑๘ 
และ ๑๙ 

- ข้อ ๕ หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยราชการทุกหน่วยที่ได้รับรถยนต์ สาย ขส. ไว้ใช้
ราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  
- ข้อ ๖.๑ แผ่นป้ายเลขทะเบียนประจำรถยนต์ 
              ๖.๑.๑ ทำด้วยแผน่โลหะ ขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๔๙ เซนติเมตร 
บริเวณขอบปั๊มนูน  หนา ๑.๕ เซนติเมตร พ้ืนทาหรือพ่นสีดำ 
๖.๑.๒ เลขหมายทะเบียนเป็นเลขไทย ปั๊มนูนสีขาว ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร สูง ๖ 
เซนติเมตร หนา ๑ เซนติเมตร ข้างหน้าเลขทะเบียนมีเครื่องหมาย “จักร” ปั๊มนูนสีขาว  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ เซนติเมตร 
             ๖.๑.๓ บริเวณด้านบนทางขวา ปั๊มเลขรหัสทีที่ทำการผลิต   และบริเวณ
ด้านล่างทางขวาของเครื่องหมายจักรมีเครื่องหมาย “เหล่า ขส.” ขนาดเล็กปั๊มนูน ตาม
ด้วยเลขทะเบียนคุมทางบัญชี 
- ข้อ ๖.๒ แผ่นป้ายทะเบียนประจำรถจักรยานยนต์ 
             ๖.๒.๑ ทำด้วยแผน่โลหะพ้ืนทา หรือพ่นสีดำมีขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร 
ยาว ๓๐ เซนติเมตร  
             ๖.๒.๒ เลขหมายทะเบียนเป็นเลขไทย ปั๊มนูนสีขาวขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร 
สูง ๓.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๕ เซนติเมตร  ข้างหน้าเลขทะเบียนมีเครื่องหมาย “จักร” 
ปั๊มนูนสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร 
              ๖.๒.๓ บริเวณด้านบนทางขวา ปั๊มเลขรหัสที่ทำการผลิต และบริเวณด้าน 



      หลักฐานการตรวจประจำปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                                       หน้า    ๕๗  ใน  ๖๖  หน้า 
 

หัวข้อการตรวจ วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

   ล่างทางขวาของเครื่องหมายจักรมีเครื่องหมาย “เหล่า ขส.” ขนาดเล็กปั้มนูน ตามด้วย
เลขทะเบียนคุมทางบัญชี 
- ข้อ ๑๒ หน่วยที่มีหน้าที่แจ้งขอเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียน เมื่อเกิดการชำรุดหรือสูญ
หาย ในกรณีที่หน่วยใช้แจ้งขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนเพ่ือทดแทนแผ่นป้ายเลข
ทะเบียนที่สูญหาย  จะต้องมีหลักฐานซึ่งผู้บังคับหน่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจแจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  พร้อมด้วยผลการสอบสวนของคณะกรรมการของหน่วยมา
แสดงด้วย 
- ข้อ ๑๕ ถ้าไม่มีหลักฐาน  ซึ่งผู้บังคับหน่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยผลการสอบสวนของคณะกรรมการของหน่วยมาแสดง 
หรือไม่มีแผ่นป้ายเลขทะเบียนเก่ามาส่งคืนให้เรียบร้อยก่อน  ห้ามมิให้จ่ายแผ่นป้าย
ทดแทนให้หน่วยใช้ในทุกกรณ ี
- ข้อ ๑๗ การรายงานขออนุมัติจำหน่ายหรือการขอความเห็นชอบเพ่ือขออนุมัติ
จำหน่ายรถยนต์สาย ขส. จากกรมการขนส่งทหารบกทุกกรณี  ให้หน่วยส่งคืนแผ่นป้าย
ทะเบียนของรถยนต์คันดังกล่าวมาพร้อมเอกสารการรายงานขออนุมัติจำหน่ายด้วยทุก
ครั้ง  เพื่อกรมการขนส่งทหารบกจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 
- ข้อ ๑๘ หน่วยซ่อมบำรุงที่รับรถยนต์ สาย ขส. เข้าซ่อมเป็นเวลานานหรือมีหน้าที่ใน
การนำรถยนต์ไปดำเนินการจ้างซ่อมต้องรับผิดชอบในการถอดแผ่นป้ายเลขทะเบียน
เก็บไว้ที่หน่วย และจัดให้มีท่ีเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 
- ข้อ ๑๙ เมื่อพิจารณาเห็นว่ารถยนต์สาย ขส. ที่หน่วยใช้ส่งมาซ่อมควรเปลี่ยนป้ายเลข
ทะเบียนใหม่  หน่วยซ่อมต้องแจ้งให้กองคลัง  กรมการขนส่งทหารบกทราบ  เพ่ือทำ
การผลิตแผ่นป้ายเลขทะเบียนทดแทนให้ต่อไป 
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  -  หนังสือ กบ.ทบ. ต่อ ที่  กห      
๐๔๐๔/๔๑๑ ลง ๓๑ ม.ค. ๔๕ 
เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงการ
เขี ย น น า ม ห น่ ว ย ล ง บ น
ยานพาหนะของกองทัพบก ข้อ 
๑, ๒ และ ๓ 

- ข้อ ๑ การเขียนนามหน่วยลงบนยานพาหนะ ให้ใช้คำย่อท้ังหมด  

  - ข้อ ๒ สีที่ใช้ในการเขียนตัวเลข และตัวอักษรให้ใช้สีขาว ยกเว้น ยานพาหนะสีขาวให้

ใช้สีน้ำเงินแทน และยานพาหนะสีเหลืองให้ใช้สีดำแทน สำหรับยานพาหนะที่กำหนดให้

ใช้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ รวมทั้งเครื่องหมายกาชาดให้ใช้ สีแดง 

  - ข้อ ๓ ยานพาหนะที่ด้านข้างตัวรถเป็นผิวนูน ลูกคลื่น หรือลักษณะอ่ืนใด เป็นเหตุให้

ไม่สามารถเขียนตัวเลข ตัวอักษร ตามขนาดที่กำหนดได้ชัดเจนได ้

ให้เขียนที่ก่ึงกลางประตูหน้าทั้ง ๒ ข้างแทนโดยอนุโลม 

              การพ่นนามหน่วยบนยานพาหนะ สาย สพ. 

          ชนิดยานพาหนะ                                ขนาดตัวหนังสือ  

๑. เหล็กรองกระจกด้านหน้า  

    ๑.๑ รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ ทุกชนิด                      ขนาด ๖ ซม.  

๒. กึ่งกลางประตูด้านนอกข้างห้องพลขับ  

    ๒.๑ รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔  เมอร์ซิเด็สเบนซ์           ขนาด ๖ ซม.  

    ๒.๒ รยบ. ๓/๔ ตัน ๔ x ๔ ทุกชนิด                      ขนาด ๖ ซม. 

    ๒.๓ รยบ. ๑ ตัน ๔ x ๔ ทุกชนิด                         ขนาด ๖ ซม. 

    ๒.๔ รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ ทุกชนิด                   ขนาด ๖ ซม.  

    ๒.๕ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ ทุกชนิด                   ขนาด ๑๕ ซม.  

    ๒.๖ รยบ. ๕ ตัน ๖ x ๖ ทุกชนิด                         ขนาด ๑๕ ซม. 

    ๒.๗ รยบ. ๗ ตัน ๖ x ๖ ทุกชนิด                         ขนาด ๑๕ ซม. 

    ๒.๘ รยบ. ๑๐ ตัน ๖ x ๖ ทุกชนิด                       ขนาด ๑๕ ซม. 
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       ๒.๙ รยบ. ๑๗ ตัน ๖ x ๖ ทุกชนิด                       ขนาด ๑๕ ซม.  

    ๒.๑๐ รถลากจูงยุทโธปกรณ์หนัก ๘ x ๖                ขนาด ๑๕ ซม.  

๓. ขอบตัวถังรถเหนือล้อหลัง  

    ๓.๑ รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ พยาบาล                  ขนาด ๖ ซม.  

    ๓.๒ รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ บรรทุกสัมภาระ          ขนาด ๖ ซม. 

๔. ขอบถังน้ำมัน และถังน้ำข้างตัวรถ  

     ๔.๑ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ บรรทุกน้ำมัน/น้ำ      ขนาด ๑๕ ซม.  

๕. กึ่งกลางด้านล่างข้างตัวรถ  

    ๕.๑ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ โรงงาน                   ขนาด ๑๕ ซม. 

๖. ขอบบนด้านข้างตัวรถเหนือล้อยางหลัง  

    ๖.๑ รถเกราะลำเลียงพล วี-๑๕๐                        ขนาด ๑๕ ซม. 

๗. กึ่งกลางด้านข้างของป้อมปืน  

    ๗.๑ รถเกราะ วี-๑๕๐ ติดตั้ง ป. ขนาด ๙๐ มม.       ขนาด ๘ ซม. 

    ๗.๒ รถถังเบา ๒๑ (สกอร์เปี้ยน)                         ขนาด ๑๕ ซม.  

    ๗.๓ รถถัง เอ็ม.๔๑ เอ.๓                                  ขนาด ๑๕ ซม 

     ๗.๔ รถถัง ๓๐ ที ๖๙-๒                                   ขนาด ๑๕ ซม. 

    ๗.๕ รถถัง เอ็ม.๖๐ เอ.๑, เอ.๓                          ขนาด ๑๕ ซม. 

       ๗.๖ รถถัง เอ็ม.๔๘                                        ขนาด ๑๕ ซม.  

    ๗.๗ รถสายพานลำเลียงพล แบบ ๘๕                   ขนาด ๘ ซม. 
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   ๘. กึ่งกลางด้านข้างของตัวรถ  

    ๘.๑ รถถังเบา ๓๒ (สตริงเรย์)                             ขนาด ๑๕ ซม. 

    ๘.๒ รถ ปตอ.อัตราจร ขนาด ๑๕๕ มม.                 ขนาด ๘ ซม.  

    ๘.๓ รถสายพานกู้ซ่อม เอ็ม.๘๘                          ขนาด ๑๕ ซม.  

    ๘.๔ รถสายพานลำเลียงกระสุนเอ็ม.๙๙๒               ขนาด ๘ ซม. 

    ๘.๕ รสพ. เอ็ม.๑๑๓                                       ขนาด ๘ ซม.  

    ๘.๖ รถสายพานติดตั้ง ค. ขนาด ๑๐๗ มม.             ขนาด ๘ ซม. 
    ๘.๗ รถสายพานติดตั้ง ค. ขนาด ๘๑ มม.               ขนาด ๘ ซม.  

    ๘.๘ รถสายพานบังคับการ เอ็ม.๕๗๗                    ขนาด ๘ ซม. 

    ๘.๙ รถ ปตอ.อจ.(วัลแคน) ขนาด ๒๐ มม.              ขนาด ๘ ซม.  

                                           - ฯลฯ – 

การพ่นนามหน่วยบนยานพาหนะ สาย สพ. 

          ชนิดยานพาหนะ                                ขนาดตัวหนังสือ  

๑. กึ่งกลางประตูด้านข้างห้องพลขับ 

     ๑.๑ รถยนต์ประจำหน่วยฯ                               ขนาด ๖ ซม.  

     ๑.๒ รถยนต์นั่งตรวจการฯ                                ขนาด ๖ ซม. 

     ๑.๓ รยบ. ขนาดเล็ก (จี๊ป ซูซูกิ)                          ขนาด ๖ ซม. 

     ๑.๔ รยบ. บรรทุกขนาดเล็ก (ปิกอัพ)                   ขนาด ๖ ซม.  

     ๑.๕ รถดับเพลิง, รถบรรทุกขยะ,  

           รถดูดสิ่งปฏิกูล, รถตู ้และรถลากจูง ๕ ตัน       ขนาด ๑๕ ซม 
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   ๒. กึ่งกลางด้านข้างตัวรถ  

       ๒.๑ รถตรวจการณ์พิเศษ, ตรวจการณ์                

           นอกเมือง และทั่วไป                                ขนาด ๖ ซม. 

       ๒.๒ รยบ.ปกติขนาดกลาง                              ขนาด ๖ ซม. 

       ๒.๓ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก/ขนาดกลาง          ขนาด ๖ ซม.  

        ๒.๔ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ        ขนาด ๑๕ ซม.  

        ๒.๕ รยบ.ปกติขนาดใหญ่                              ขนาด ๑๕ ซม.  

        ๒.๖ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่                       ขนาด ๑๕ ซม.  

        ๒.๗ รถเอกซเรย์/รถทันตกรรม/ 

              รถศัลยกรรม เคลื่อนที่                           ขนาด ๑๕ ซม.  

        ๒.๘ รถยนต์บรรทุกเทท้าย                            ขนาด ๑๕ ซม.      
        ๒.๙ รถพ่วงบรรทุกน้ำ/  

              รถพ่วงสัมภาระ/รถกวาดถนน                  ขนาด ๖ ซม. 

        ๒.๑๐รถพยาบาล                                      ขนาด ๖ ซม. 

๓. ใต้ขอบกระจกบังลมหน้าด้านขวา 

        ๓.๑ รยบ. ปกติขนาดเล็ก (จี๊ป มิตซูบิชิ)             ขนาด ๖ ซม.  

        ๓.๒ รยบ.ปกติขนาดเล็ก (จี๊ป วิลลี่)                  ขนาด ๖ ซม.  

 ๔. ขอบถังน้ำและถังน้ำมันด้านข้างตัวรถ 

        ๔.๑ รถบรรทุกป้า/รถบรรทุกน้ำมัน/ 

              รถเติมน้ำมันอากาศยาน                        ขนาด ๑๕ ซม.   
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๑๐.๒ ยุทโธปกรณ ์ที่ได้มาจาก
การบริจาคจากเอกชน พลเรือน
โดยทั่วไป 

 
 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ

ปฏิบัติ 

 
 
- คำสั่ง ทบ. ที่ ๑๕๖/๒๕๕๗ ลง 
๒๖ พ.ค. ๕๗ เรื่อง การขึ้นบัญชี
คุม สป. ของ ทบ. ข้อ ๓, ๓.๑ , 
๓.๓ , ๓.๓.๑ , ๓.๓.๒ , ๓.๕ , ๔ , 
๔.๑ , ๔.๒ , ๔.๓ , ๔.๗ , ๔.๘ , ๕, 
๕.๑, ๕.๙, และ ๖ 

๕. ด้านข้างกึ่งกลางเหนือล้อยางหลัง  

        ๕.๑ รถลากเครื่องบิน                                  ขนาด ๖ ซม.  

- ข้อ ๓ การขึ้นบัญชีคุม สป. ที่ได้จากการจัดจ้างโดยเงินราชการใด ๆ การแลกเปลี่ยน 

การรับโอนจากส่วนราชการอื่น การรับบริจาค หรือการดำเนินการอ่ืนใด ยกเว้น สป. ที่

ได้รับจากการซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้ดำเนินการดังนี้      

         ๓.๑ เมื่อหน่วยที่ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง แลกเปลี่ยน รับโอน หรือรับ

บริจาค ได้ดำเนินการจนถึงขึ้นตรวจรับ สป. เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ในราชการแล้ว  ให้

รายงานรายละเอียดของ สป. ที่ได้รับแยกตามสายงาน ที่รับผิดชอบ สป. ไปตามสาย

การบังคับบัญชาจนถึง นขต. ทบ. ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ตรวจรับ สป. เรียบร้อย 

๓.๓ การขออนุมัติและการบันทึกข้ึนบัญชีคุม 

                 ๓.๓.๑ กรณีเป็น สป. ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเงินราชการใด ๆ การ
แลกเปลี่ยนการรับโอนจากส่วนราชการอ่ืน หรือการดำเนินการอ่ืนใดในการรับ สป. ไว้
ใช้ในราชการซึ่ง ทบ. ได้มีอนุมัติหลักการ ให้ดำเนินการต่อ สป. ดังกล่าวไว้แล้ว ให้กรม
ฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน สป. ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลและบันทึกในบัญชีคุมของ ทบ. โดยเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการหรือ
เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน สป. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีคุม 
จากนั้นให้กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน สป. แจ้ง นขต.
ทบ. ที่รายงานขออนุมัติขึ้นบัญชีคุมทราบผลการอนุมัติภายใน ๓๐ วัน 
             ๓.๓.๒ กรณีเป็น สป. ที่ได้จากการบริจาค หรือการดำเนินการอ่ืนใดในการ
รับ สป. ไว้ใช้ในราชการ ซึ่ง ทบ. ยังมิได้มีอนุมัติหลักการหรือให้ความเห็นชอบในการ
ดำเนินการต่อ สป. ดังกล่าว 
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   ๓.๕ สำหรับ สป. ใช้สิ้นเปลือง ให้หน่วยที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแลกเปลี่ยน รับโอน

จากส่วนราชการอ่ืน หรือรับบริจาค บันทึกบัญชีคุมในบัญชีคุมของหน่วย ทั้งนี้ให้อยู่ใน

อำนาจอนุมัติของผู้บังคับหน่วยที่เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว 

 - ข้อ ๔ การขึ้นบัญชีคุม สป. ที่ได้รับจากการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ให้ดำเนินการดังนี้ 

          ๔.๑ ก่อนการสร้างให้ ยย.ทบ. จัดทำรายละเอียดในรูปแบบรายการงาน

ก่อสร้างรวมทั้งประสานกรมฝ่ายยุทธบริการ และกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน 

สป. แต่ละรายการซึ่งปรากฏในรูปแบบรายการงานก่อสร้างให้ชัดเจนว่า สป. ที่จะได้รับ

จากการก่อสร้าง  ซ่อมแซมอาคารรายการใดเป็น สป. ในความรับผิดชอบของสายงาน

ใด  

           ๔.๒ เมื่องานก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อย ให้ผู้ควบคุมงานของ

หน่วยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง รวบรวมหลักฐานประกอบการขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม 

สป. ที่ได้รับจากการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างแต่ละสายงาน พร้อมทั้ง

จัดทำประวัติ สป.  

           ๔.๓ ให้หน่วยที่ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง เป็นหน่วยรับผิดชอบในการ
รายงานขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม สป. ที่ได้รับจากการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง โดยแยกรายงานตามสายงานที่รับผิดชอบ สป. ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง 
นขต.ทบ. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย  
           ๔.๗ กรณีปรากฏ สป. ที่หน่วยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อ จัดจ้างไม่อาจพิจารณา
สายงานทีร่ับผิดชอบได้ให้หน่วยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างรายงานขออนุมัติขึ้นบัญชี 
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   คุมเป็นสาย ยย. ไว้ก่อน ทั้งนี้หาก ยย.ทบ. ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น สป. ในความ

รับผิดชอบของสายงานอ่ืน ให้เสนอขอรับความเห็นชอบจาก กบ.ทบ. ก่อนที่จะ

ดำเนินการปรับโอน ความรับผิดชอบให้กับสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

           ๔.๘ สำหรับ สป. ใช้สิ้นเปลือง ให้หน่วยที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง บันทึกขึ้น

บัญชีคุม  ในบัญชีคุมของหน่วย ทั้งนี้   อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้บังคับหน่วยที่เป็นผู้

ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อ จัดจ้าง 

  - ข้อ ๕ หลักฐานประกอบการขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม  

           ๕.๑ สำเนาอนุมัติแผนจัดหา สำเนาอนุมัติให้ดำเนินการแลกเปลี่ยน สำเนา

อนุมัติให้รับโอน หรือสำเนาอนุมัติให้รับบริจาคแล้วแต่กรณี  

           ๕.๒ สำเนาสัญญาจ้าง สำเนาใบสั่งจ้าง สำเนาสัญญาซื้อ หรือสำเนาใบสั่งซื้อ

แล้วแต่กรณี  

           ๕.๓ หลักฐานการได้มาซึ่ง สป. ของผู้บริจาค (กรณี เป็น สป. ที่ได ้รับบริจาค)           

           ๕.๔ สำเนาวัตถุประสงค์ (เฉพาะการก่อสร้างซ่อมแซม  อาคารและสิ่งปลูก

สร้าง)  

           ๕.๕ สำเนาใบเสนอราคา (เฉพาะการก่อสร้างซ่อมแซม อาคารและสิ่งปลูก

สร้าง)  

           ๕.๖ หลักฐานการตรวจรับ (กรณีการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ให้ใช้หลักฐานการตรวจรับงานงวดสุดท้าย)ซ่ึงต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย 
                 ๕.๖.๑ ยี่ห้อ แบบ/รุ่น ราคา  
                 ๕.๖.๒ ภาพถ่าย ด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง กรณีเป็นยานพาหนะจะ 
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๑๐.๓ การขอใช้ป้ายทะเบียน
ส่วนบุคคล 
- มีการรายงานขออนุมัติ 
- ดำเนินการเรียบร้อย 
- ถูกต้องครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบเอกสาร 
- พิจารณาผลการ
ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่า
ด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ 
ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕ ข้อ ๓๑, ๓๑.๑, 
๓๑.๒ และ ๓๑.๓ 

ต้องมีภาพถ่ายในตัวรถด้วย 

                 ๕.๖.๓ กรณีเป็น สป. ที่มีการกำหนดหมายเลขเฉพาะโดยผู้ผลิต เช่น 

เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้น จะต้องมีการแสดงหมายเลขดังกล่าวใน

หลักฐานการตรวจรับด้วย  

                  ๕.๖.๔ กรณีเป็นยานพาหนะจะต้องมีหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลข

ตัวรถแถบลอก หมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวรถ และภาพถ่าย หมายเลข

เครื่องยนต์และหมายเลขตัวรถ 

           ๕.๗ หลักฐานการแจกจ่าย สป. ให้กับหน่วยอื่นใช้ (ถ้ามีการแจกจ่าย)  

           ๕.๘ คู่มือการใช้งาน (ถ้ามี 

           ๕.๙ หลักฐานเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี หรือตามท่ี กบ.ทบ.หรือกรมฝ่าย

ยุทธบริการ และกรมฝ่ายกิจการพิเศษท่ีรับผิดชอบใน สป. กำหนด) 

  - ข้อ ๖ ให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติขึ้นบัญชีคุมตามคำสั่งนี้ สามารถมอบอำนาจช่วงใน
การดำเนินการดังกล่าวได้ และผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจและจะมอบ
อำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 
 
 
- ข้อ ๓๑ การยกเว้นไม่ใช้เครื่องหมายนามหน่วย/เครื่องหมายพิเศษ ตามที่ กห.กำหนด
ส่วนราชการใดที่มีเหตุผลความจำเป็นจะไม่ใช้เครื่องหมายนามหน่วยและเครื่องหมาย
พิเศษกับรถยนต์ปกติ  ตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ลง ๑ 
มี.ค.๘๐ และประสงค์จะใช้ป้ายทะเบียนเช่นเดียวกับรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป ให้ขอ
อนุมัติตามสายการบังคับบัญชา จนถึงปลัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือขอยกเว้นการใช้ 



      หลักฐานการตรวจประจำปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                                       หน้า    ๖๖  ใน  ๖๖  หน้า 

หัวข้อการตรวจ วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง 

   เครื่องหมายนามหน่วย และเครื่องหมายพิเศษได้เท่าที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง รถที่
ขอใช้ป้ายทะเบียนเช่นเดียวกับรถส่วนบุคคลได้ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้         
               ๓๑.๑ รถประจำตำแหน่ง (ยกเลิก) 
               ๓๑.๒ รถส่วนกลางซึ่งจัดไว้ใช้ภารกิจราชการลับ การรักษาความปลอดภัย 
หรือปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย 
               ๓๑.๓ รถรับรอง 

  -หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/
๙๔๔๓ ลง ๑๕ ก.ค.๑๙ เรื่องการ
ขอใช้ป้ายทะเบียนส่วนบุคคล ข้อ 
๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ 
 

- ข้อ ๓.๒.๑ ให้หน่วยที่มีรถส่วนกลาง เสนอความต้องการผ่าน นขต.ทบ. ตามสายการ
บังคับบัญชาพร้อมด้วยเหตุผลที่ต้องการใช้ 
- ข้อ ๓.๒.๒ ให้ นขต.ทบ. พิจารณาความเหมาะสมขั้นต้น แล้วเสนอ ขส.ทบ.  
เพ่ือพิจารณาร่วมกับ กบ.ทบ.และดำเนินการขออนุมัติต่อไป 
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