
หลักฐานเตรียมการรบัตรวจประจาํป  

เรื่อง  การสงกําลงั สป.ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ.(หนวยสนับสนุน) 

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

 ๑. สําเนา อจย., อสอ. ฉบบัสมบรูณของหนวย หรือ อนุมัติอื่นใดที่มี สป.ในครอบครอง 

 ๒. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวย การสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 

 ๓. ระเบียบ ทบ. วาดวยการตรวจอาวุธและสิ่งของที่จายประจาํตัวทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๘ มิ.ย.๙๗ 

 ๔. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวย การปองกันอัคคภีัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.๐๓ 

 ๕. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวย การปองกันอัคคภีัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘ 

                   ลง ๑๒ ม.ค.๓๘ 

 ๖. ระเบียบ ทบ. วาดวยการสงลายมือชื่อผูมีสิทธิ์เบิกและรบัสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ 

 ๗. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๒๘๙/๒๕๑๑ เรื่อง การติดตามใบเบกิ ลง ๒๘ ส.ค.๑๑ 

 ๘. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวย การรับ-สงหนาที่ในเวลายาย เลื่อน ลดปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐  

                  ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ 

 ๙. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓ เรื่อง การรายงาน สป.สาํคญั และ สป.หลัก งดใชงานประจาํเดือน  

                  ลง ๑๔ ก.ย.๔๓ 

 ๑๐. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๓๘๕/๒๕๓๗ เรื่อง กําหนดรายการ สป.สําคญั ลง ๒๑ พ.ค.๓๗  

                    (ผนวก ก.อนุผนวก ๕) 

 ๑๑. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๓๘๖/๒๕๔๓ เรื่อง อนุมัติใหยืมสิง่อปุกรณ ประเภท ๒ และ ๔ ระหวางหนวยขึ้นตรง  

                     ลง ๒๔ ก.ค.๔๓ 

          ๑๒. คาํสัง่ ทบ.ที่ ๑๗๘/๕๓ เรื่อง ใหใชอัตราสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่อง 

  แตงกาย เครื่องนอน และเครื่องสนาม ลง ๑๗ ส.ค.๕๓ 

 ๑๓. คาํสัง่ ทบ.ที่ ๒๐/๖๒ เรื่อง ใหใชอัตราสิ่งอปุกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย     

                 เครื่องนอน เครือ่งสนาม และของใชประจาํตัว ลง ๒๒ ม.ค.๖๒ 

 ๑๔. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๓๔๓/๒๕๑๕ เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมคาํสั่งกองทัพบก ลง ๒๕ ก.ย.๑๕ 

 ๑๕. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๘๔/๒๕๑๕ เรื่อง แกไขอัตราจายรองเทา ลง ๑ มี.ค.๑๕ 

 ๑๖. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๒๗๕/๒๕๑๕ เรื่อง แกคาํสั่ง ทบ.ลง ๒๐ ก.ค.๑๕ 

 ๑๗. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ เรื่อง ใหกวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณของทางราชการ  

  ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ 

 ๑๘. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๑๕๘/๒๕๒๑ เรื่อง ใหใชอัตราสิ่งอุปกรณประเภทของใชสวนตัวพลทหารเกณฑ 

  ลง ๒๘ มี.ค.๒๑ 

 ๑๙. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๔๔๗/๒๕๔๓ เรื่อง ใหกําหนดอัตราสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่อง 

        เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย เครื่องนอน และของใชสวนตัวสาํหรับพลทหารกองประจาํการ  

        ลง ๓๑ ส.ค.๔๓ 
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 ๒๐. สําเนาคาํสัง่ ทบ.(คําชีแ้จง) ที่ ๕๖/๕๓๗๕ เรื่อง การปองกันสนิมและรา ลง ๑๐ มี.ค.๙๘ 

 ๒๑. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือการประหยัดของ ทบ. ลง ๑๑ ส.ค.๑๔ 

 ๒๒. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๓๑๖/๒๕๔๖ เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ลง ๘ ก.ค.๔๖ 

 ๒๓. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวย การจาํหนายสิ่งอปุกรณ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ 

 ๒๔. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวย การตรวจในหนาที่นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ 

 ๒๕. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๕๙๐/๒๕๖๓ เรื่อง การตรวจในหนาที่นายทหารจเร ประจาํป ๒๕๖๔  

  ลง ๒๓ ก.ย.๖๓ 

 ๒๖. สําเนาหนังสอื พธ.ทบ.ที่ ๒๗๐๓/๐๖ เรื่อง การเบกิจายเครื่องแบบทหารเปนขนาด ลง ๖ ก.พ.๐๖ 

 ๒๗. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๗๐/๒๕๐๙ เรื่อง การดําเนินกรรมวธิีตอทหารใหมทีห่นวยดําเนินการฝกเอง  

  ลง ๒๑ มี.ค.๐๙ 

 ๒๘. ขอบงัคับ ทบ.ที่ ๒/๑๓๕๗ วาดวย การจัดระเบียบภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ.๙๐ 

          ๒๔๙๐ 

 ๒๙. สําเนาคาํสัง่ ทบ.(คําชีแ้จง) ที่ ๒๘/๑๗๙๗๙ เรื่อง ใหความรวมมือในการรักษาความสะอาดและทนุบาํรงุ 

        สถานที่ราชการตลอดจนอาคารบานเรือนของหนวยทหาร ลง ๑๗ ส.ค.๐๒ 

 ๓๐. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๔๘๗/๒๕๔๓ เรื่อง กําหนดภารกิจนโยบาย แนวความคิดและความรบัผิดชอบใน 

  การสงกําลังบาํรุงของกองทัพบก ลง ๓ ต.ค.๔๓ 

 ๓๑. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวย การเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ 

 ๓๒. สําเนาคาํสัง่ ทบ.ที่ ๖๕๓/๒๕๒๗ เรื่อง การควบคุมยุทโธปกรณทีห่นวยตาง ๆ ใน ทบ.จัดหาหรือไดมา 

  หรือจากการไดรับมอบหรือบริจาค ลง ๔ ก.ย.๒๗ 

 ๓๓. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวย การซอมบาํรงุยุทโธปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔ ลง ๒๒ เม.ย.๒๔ 

 ๓๔. สําเนาระเบียบ ทบ.วาดวย ความรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๕ ลง ๑๓ ม.ค.๓๕ 

 ๓๕. สําเนาคาํสัง่ ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ ลง ๘ ม.ิย.๔๗ ตอนที่ ๖ บัญช ี

  รายชื่อยุทโธปกรณสายพลาธิการ 

 ๓๖. สําเนาคาํสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๓/๔๙ เรื่อง บัญชรีายชือ่ยุทโธปกรณ ลง ๙ ก.พ.๔๙ บัญชียุทโธปกรณ 

  เพิ่มเติม สาย พธ. (เพ่ิมเติม ๑๔ รายการ) 

 ๓๗. บัตรบญัชคีมุสิง่อุปกรณ (ทบ.๔๐๐–๐๐๓) 

 ๓๘. ทะเบียนคมุที่ใบเบิก ที่ใบสงซอม ที่ใบสงคืนสิง่อุปกรณ (ทบ.๔๐๐–๐๐๒) 

 ๓๙. ระเบียบการจายเครื่องแตงกายประจาํกาย (ทบ.๔๖๕–๓๐๑) 

 ๔๐. แฟมเอกสารสาํเนาใบเบิก ใบสงซอม ใบสงคืน ใบโอน ใบยืมสิง่อุปกรณ หลักฐานขออนมัุติจาํหนาย  

  สป. หลักฐานการติดตามใบเบิก หลักฐานการติดตามใบสงซอม หลักฐานการติดตามการขออนุมัต ิ

  จําหนาย สป. 

 ๔๑. หลักฐานการรายงานสถานภาพสิ่งอปุกรณ สาย พธ. รอบ ๓ เดือน 
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 ๔๒. หลักฐานการรายงานผลการตรวจสิง่อุปกรณ สาย พธ. โดย ผบ.หนวย ประจาํสปัดาห, ประจาํเดือน 

 ๔๓. สมุดหลักฐานการนําสิ่งอปุกรณเขา-ออก คลัง 

 ๔๔. ระเบียบ ทบ.วาดวย การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ สาย พธ.ของหนวย 

 ๔๕. หลักฐานการรายงานยอด สป.สาํคญั และ สป.หลัก สาย พธ.งดใชงานประจาํเดือน 

 ๔๖. อัตราและยอดกาํลงัพลของหนวย 

 ๔๗. จัดทาํขอมูลตามอนุผนวก ๕, ๕-๑, ๕-๒ (ผบ.หนวยเบกิลงลายมือชื่อตรวจถูกตอง) จาํนวน ๒ ชุด 

 ๔๘. เตรียมแบบการตรวจสอบและประเมินผล ประจาํป (ใชชุดที่ จบ.สงมาให พิมพหวัเรื่อง ผูนําตรวจ  

  ผูรบัตรวจ ลงลายมือชื่อใหเรียบรอย) จาํนวน ๒ ชุด 

 ๔๙. สําเนาบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุด และสาํเนารายงานการแกไขขอบกพรองแนบไวกับขอมูล  

  จํานวน ๒ ชุด 

 

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

 

 

หมายเหตุ   เม่ือหนวยจัดทําอนุผนวก ขอมูลท่ีตองการทราบเสร็จแลวใหสงทาง E-mail ใหผูตรวจ 

        Lt.col.narong1251002@gmail.com   พ.อ.ณรงค  ขยันคิด     โทร 084 -9301989  
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อนุผนวก ๕ – ๓ 

ขอมลูที่ตองการทราบประกอบการรบัตรวจ  

เรื่อง  การสงกําลงั สป.ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ.(หนวยสนับสนุน) 

สถานะสถานภาพสิง่อุปกรณของหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังตามระดับสะสมที่ ทบ.กําหนด 

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

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

ยศ,ชื่อ ผูจัดทาํขอมูล................................................ตําแหนง……...................………….......................................... 

วัน,เดือน,ป ที่จัดทาํขอมูล........................................................………...............................…………........................ 

ยศ,ชื่อ ผูรับตรวจ.......................................……......ตําแหนง.........………........................................…………......... 

ยศ,ชื่อ ผูนําตรวจ................................................…..ตําแหนง..............……...............................…………………… 

ยศ,ชื่อ ผูตรวจ.........................................….......…..ตําแหนง..............……...............................…………… ผูรับขอมูล 

                                                     ตรวจถกูตอง 

       ยศ,ชื่อ............................................ 

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

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

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

ลาํดับ รายการสิ่งอุปกรณ 
ตามระดับ

สะสม 
คงคลัง 

ขาด

อัตรา 
เกินอัตรา คางรับ คางจาย หมายเหต ุ

๑. 

๒. 

๓. 

เครื่องแบบสนาม 

กางเกงกีฬา 

ผาขาวมา 

 

 

 

 

 

๑,๒๕๐ 

๗๕๐ 

๕๐๐ 

๑๕๕๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

- 

๒๕๐ 

- 

๓๐๐ 

- 

- 

- 

๒๕๐ 

- 

- 

- 

- 

- พธ.ทบ.อนุมัติให

สะสมสาํหรบัทหาร

ป ๓ – ป ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 
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วิธบีันทึกขอมูล  (อนุผนวก ๕ – ๓) 

    ๑.  ลาํดับ ใหลงหมายเลขลาํดับของ สป. ใหตรงกับลาํดับหมายเลขที่ ทบ.อนุมติัใหสะสม 

  ๒. รายการสิ่งอุปกรณ  ใหลงชื่อ สป. ตามที่กาํหนด 

  ๓. ตามระดับสะสม  ลงจาํนวน สป.ตามที่ ทบ.อนุมัติใหสะสม 

  ๔. คงคลงั  หมายถึง จาํนวน สป.สาย พธ. ที่หนวยมีอยูจริง 

  ๕. ขาดอัตรา  หมายถึง จํานวน สป.สาย พธ. ที่หนวยขาดอัตราที่ ทบ.อนุมัติใหสะสม 

  ๖. เกินอัตรา  หมายถึง จาํนวน สป.สาย พธ.ที่หนวยเกินอัตราที่ ทบ.อนุมัติใหสะสม 

  ๗. คางรับ หมายถงึ จาํนวน สป.ที่หนวยขอเบิกหรือจัดหาไปแลวแตยังไมไดรับ 

  ๘. คางจาย หมายถึง จาํนวน สป. ที่หนวยใชขอเบกิมา แตยังไมมีจาย 

  ๙. หนวยรับผิดชอบในการจัดทาํขอมูล  ฝายสงกําลังบาํรงุ หรือ ฝายพลาธิการของหนวย  

  ๑๐. ขอมูลที่จะสงมอบใหผูตรวจ จํานวน ๒ ชุด  และผูรับรองจะตองตรวจสอบใหถูกตองตรงกับ 

          อจย., อสอ. ของหนวยซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน 

 

หมายเหตุ 

 ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน  หนวยจะตองจัดทําขึน้ใหม พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตามคําแนะนํา 

   ใหถูกตอง       
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อนุผนวก ๕–๑ 

ขอมลูที่ตองการทราบประกอบการรบัตรวจ  

เรื่อง  การสงกําลงั สป.ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ.(หนวยสนับสนุน) 

สป.ตามสิทธิฯ,เครื่องแตงกาย,สป.ประเภทของใชสวนตัวพลทหารฯ และ เครื่องนอน  

(ทหารป๑, ป๒)  

ที่ดําเนินการเบกิจาก พธ.ทบ./อตม./หนวยสนับสนุนฯ/จัดหาเอง 

ในรอบปงบประมาณ ................ 

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

ยศ,ชื่อ ผูจัดทาํขอมูล................................................ตําแหนง…….............................………............................... 

วัน,เดือน,ป ที่จัดทาํขอมูล........................................................………..................................……….................... 

ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ...............................................ตําแหนง.........………......................................……….......... 

ยศ,ชื่อ ผูนําตรวจ....................................................ตําแหนง..............……..............................................……….. 

ยศ,ชื่อ ผูตรวจ.........................................….......…..ตําแหนง..............……...............................…………… ผูรับขอมูล 

ลําดับ รายการ 
อัตรา 

เต็ม 
ไดรับ 

ขาด

อัตรา 

เกิน

อัตรา 
คางรับ คางจาย หมายเหตุ 

 เคร่ืองแตงกาย (พลทหาร)        

๑. 

 

๒. 

ชุดฝกพราง 

 

ปายชื่อชุดฝก 

๑๒๐๐ ๑๔๐๐ - ๒๐๐ - - - พธ.ทบ.ให

สะสมป๓-ป๘ 

 เคร่ืองนอน (พลทหาร) สป.ประจํากาย        

๒. ปลอกหมอน        

 สป.ประจําหนวย        

๑. ผาหนาปูรองนอน        

 

๑. 

 สป.ประเภทของใชสวนตัว 

กลองสบู 

  

๑๒๐๐ 

 

๑๒๐๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-จัดหาเอง 

๒. สบู ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ - - - - -จัดหาเอง 

      ตรวจถกูตอง 

       ยศ,ชื่อ............................................ 

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

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

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

 

 

ตวัอย่าง 



-	๗	-	
 

อนุผนวก ๕–๒ 

ขอมลูที่ตองการทราบประกอบการรบัตรวจ  

เรื่อง  การสงกําลงั สป.ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ.(หนวยสนับสนุน) 

สป.๒,๔ สาย พธ. ทีห่นวยดําเนินการเบิก จากกรมฝายยุทธบริการ/หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง 

(ทดแทน, เบิกเพ่ิมเติมเพื่อรักษาระดับ, เบิกพิเศษ,เบิกเรงดวน,เบิกใหหนวยใช ฯลฯ) 

 (ในรอบปงบประมาณ ..............) 

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

ยศ,ชื่อ ผูจัดทาํขอมูล................................................ตําแหนง…….............................………............................... 

วัน,เดือน,ป ที่จัดทาํขอมูล........................................................………..................................……….................... 

ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ...............................................ตําแหนง.........………......................................……….......... 

ยศ,ชื่อ ผูนําตรวจ....................................................ตําแหนง..............……..............................................……….. 

ยศ,ชื่อ ผูตรวจ.........................................….......…..ตําแหนง..............……...............................…………… ผูรับขอมูล 

ลาํดับ 
เลขที่ใบเบิก 

ว.ด.ป. 

ประเภทการ

เบิก 
รายการ สป. จํานวน ไดรับ คางรับ หมายเหต ุ

๑ ๑/๕๔,๒๓ ม.ค.๕๔ เบิกทดแทน เปสนาม ๒๐ - ๒๐ - พล.ม.๓ 

๒ ๒/๕๔,๓ ก.พ.๕๔ เบิกรักษาระดับ รองเทาผาใบสีดาํ ๒๕๐ ๒๐๐ ๕๐  

   ถุงเทา 

ผาขาวมา 

๓๐๐ 

๑๕๐ 

๒๗๐ 

๑๕๐ 

๓๐ 

- 

 

        

        

        

         

        

        

        

      ตรวจถกูตอง 

       ยศ,ชื่อ............................................ 

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

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

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

 

ตวัอย่าง 



-	๘	-	
 

อนุผนวก ๕ 

ขอมลูที่ตองการทราบประกอบการรบัตรวจ 

เรื่อง การสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย พธ.(หนวยสนับสนุน) 

 

 ๑. ชื่อหนวยรับตรวจ…………………………………ผบ.หนวย……………………………………………. 

  - ผูรับตรวจ…………………………………………ตําแหนง……………………………………………… 

  - ผูรับตรวจ…………………………………………ตําแหนง……………………………………………… 

ฯลฯ 

  - ผูนําตรวจ…………………………………………ตําแหนง……………………………………………… 

 ๒. หนวยรองของหนวยรบัตรวจระดบักอง/แผนกที่เก่ียวของกับสายงานการสงกําลงั สป.๒ และ ๔ สาย พธ. 

  - หนวย...........(ฝขว.)............................ผบ.หนวย......................................................... 

  - หนวย...........(ฝยก.)............................ผบ.หนวย......................................................... 

  - หนวย...........(ฝกบ.)...........................ผบ.หนวย......................................................... 

  - หนวย...........(ฝพธ.)............................ผบ.หนวย........................................................ 

 

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

      ตรวจถกูตอง 

       ยศ,ชื่อ (ผบ.หนวยหรอืทาํการแทน) 

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

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

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

          วิธบีันทึกขอมูล   (อนุผนวก ๕) 

  ๑. ชื่อหนวยรับตรวจ  ลงชื่อหนวยรับตรวจซึ่งกรมจเรทหารบก กาํหนดใหเปนหนวยรบัตรวจใน 

                                คาํสั่งการตรวจประจาํป พรอมชือ่ผูบงัคบัหนวยรับตรวจ 

- ผูรบัตรวจ  ลงชื่อเจาหนาทีผู่มารับตรวจของหนวยรับตรวจพรอมตาํแหนง 

- ผูนําตรวจ  ลงชื่อ  นายทหารสญัญาบัตรผูนําตรวจ พรอมตําแหนง 

 ๒. หนวยรองของหนวยรบัตรวจ 

- ชื่อหนวย  ลงชื่อหนวยรองของหนวยรับตรวจระดับกอง/แผนกขึ้นไปทุกหนวย  

พรอมชื่อผูบงัคบัหนวยรอง 

  -      ผูรบัตรวจ   ลงชื่อ เจาหนาที่ของหนวยรองที่มารับตรวจพรอมตําแหนง 

            หมายเหตุ 

 ขอมูลนี้เปนเพียงตวัอยางเทาน้ัน   


