
                    หนาที่ 1 

 
 

หลักฐานการตรวจ 

เรื่อง    การสงกําลัง สป.๒ และ๔ สาย พธ. (หนวยสนับสนุน) 

 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๑. การเตรียมการรับ

ตรวจ    

    

    ๑.๑ การดําเนินการ

ตามบันทึกผลการตรวจ

ของชุดตรวจ จบ.ครั้ง

สุดทาย 

๑. แกไขขอบกพรองเรียบรอย 

๒. รายงานการแกไขใหผูบังคับบัญชา

ทราบ     

๓. จัดทําสําเนาบันทกึผลการตรวจ ฯ 

และรายงานการแกไขแนบไวกับขอมูล 

๔. อื่น ๆ  

- ดูเอกสาร 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย

การตรวจในหนาที่นายทหาร

จเร พ.ศ.๒๕๕๒ลง ๑๐ ก.ย.

๕๒ขอ ๑๕.๒,๒๑,๒๑.๑และ

๒๓ 

- คําสั่ง ทบ.เรื่อง

กําหนดการตรวจในหนาที่

นายทหารจเร ประจําปที่ทํา

การตรวจ 

-๑๕.๒ ผูรับตรวจ เมือ่ไดรบับันทึกผลการตรวจแลวใหแกไข

ขอบกพรองที่อยูในอํานาจของตนทนัทีโดยไมตองรอให

ผูบงัคับบัญชาสัง่การ สําหรับ   เรื่องที่เกินขีดความสามารถและ/

หรือนอกเหนืออํานาจของตนที่จะแกไขไดเองใหรายงานหนวย

เหนือเพื่อดําเนินการตอไป และใหเก็บบันทกึผลการตรวจและ

การดําเนินการแกไขขอบกพรองไวเปนหลักฐานในการรับตรวจ

ครั้งตอไป  

ขอ ๒๑ รายงานการตรวจทั่วไป 

๒๑.๑ นายทหารจเร รายงานตรงตอผูบงัคับบัญชาของตน 

และผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเหนือข้ึนไปอีกหน่ึงระดับ และ

กรณีผูสั่งการตรวจมิใชบุคคลขางตน ตองรายงานใหผูสั่งการ

ตรวจทราบดวย ทั้งน้ีตองดําเนินการโดยเร็วที่สุดหลงัเสรจ็สิน้

การตรวจ สําหรับการรายงานที่กลาวน้ีใหสิ้นสุดเพียงระดับผู

บังคับหนวยข้ึนตรงกองทัพบก 

ขอ ๒๓ การปฏิบัติตอรายงานผลการตรวจเพื่อให

ผูบังคับบญัชาตามลําดับช้ันของหนวยรบัตรวจไดทราบ 

ขอบกพรองและสัง่การแกไขขอบกพรองตางๆ เหลาน้ันตาม



                    หนาที่ 2 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

อํานาจหนาที่ของตนจงึกําหนดใหปฏิบัติตอรายงานการตรวจ

ของนายทหารจเรดังน้ี 

๒๓.๑ รายงานการตรวจของกรมจเรทหารบกใหแยกเปนสอง

กรณีดังน้ี 

๒๓.๑.๑ การรายงานการตรวจทั่วไป 

๒๓.๑.๑.๑ กรมจเรทหารบก รายงานการตรวจตอผูบญัชาการ

ทหารบกผานกรมกาลังพลทหารบก โดยแยกเปนเรื่องๆ ตาม

สายงานทีเ่กี่ยวของ 

๒๓.๑.๑.๒ กรมกาลังพลทหารบก พิจารณาเสนอรายงานน้ัน

ไปยังหนวยข้ึนตรงกองทัพบกที่เปนหนวยบังคับบัญชาของ

หนวยรับตรวจน้ัน เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขขอบกพรองของ

หนวยตางๆ ที่ปรากฏในรายงานตามอํานาจหนาที่ของตน 

๒๓.๑.๑.๓ หนวยข้ึนตรงกองทัพบก แกไขขอบกพรอง แลว

รายงานผลพรอมปญหาที่เกินขีดความสามารถ และ/หรืออยู

นอกเหนืออํานาจ กลับมายังกรมกาลังพลทหารบกภายใน ๓๐ 

วัน นับจากวันที่หนวยข้ึนตรงกองทัพบกไดรับรายงานตามขอ 

๒๓.๑.๑.๒ 

๒๓.๑.๑.๔ กรมกาลังพลทหารบก แยกเรื่องเฉพาะสายงานกา

ลังพล สรุปรายงานใหผูบญัชาการทหารบกทราบและ/หรือสัง่

การสําหรบัเรื่องที่เกี่ยวของกับสายงานอื่น ใหสงไปใหกรมฝาย

เสนาธิการที่เกี่ยวของกับปญหาน้ันๆ พิจารณาแกไขและสรปุ

รายงานตามสายงานของตนใหผูบัญชาการทหารบกทราบ
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

และ/หรือสั่งการ แลวกรมฝายเสนาธิการที่เกี่ยวของกับเรื่อง

น้ันๆ สงผลการสั่งการของผูบงัคับบญัชาตามสายงานกลบัมา

ใหกรมกาลงัพลทหารบก 

๒๓.๑.๑.๕ เมือ่ผูบัญชาการทหารบกทราบและ/หรือสัง่การ

แลว ใหกรมกาลงัพลทหารบกแจงใหกรมจเรทหารบก และ

หนวยรับตรวจทราบเพื่อดาเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

๒๓.๒ รายงานการตรวจของนายทหารจเร  

๒๓.๒.๑ ผูสั่งการตรวจ พจิารณาสั่งการใหหนวยรับตรวจแกไข  

๒๓.๒.๒ ผูรบัตรวจแกไข ขอบกพรอง แลวรายงานผลพรอม

ปญหาที่เกินขีดความสามารถ และ/หรอือยูนอกเหนืออํานาจ 

ข้ึนไปตามสายการบังคับบญัชาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่

รับทราบคาสั่งตามขอ ๒๓.๒.๑  

๒๓.๒.๓ ผูบงัคับบัญชาตามลาดับช้ัน พิจารณาแกไข

ขอบกพรอง แลวรายงานผลพรอมปญหาที่เกินขีด

ความสามารถ และ/หรืออยูนอกเหนืออํานาจ แลวบันทึก

ความเห็นและความตองการในสวนที่แกไขเองไมไดข้ึนไป

ตามลําดับจนถึงผูที่สัง่ทําการตรวจ 

๒๓.๒.๔ ถาผูสัง่การตรวจ เห็นวาขอบกพรองเกิน ขีด

ความสามารถ และ/หรืออยูนอกเหนืออํานาจที่ตนจะแกไขได 

ใหรายงานข้ึนไปตาม สายการบังคับบัญชาเพื่อใหหนวยเหนือ

พิจารณาดําเนินการตอไป 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

     ๑.๒ ขอมูลที่ตองการ

ทราบประกอบการรับ

ตรวจตามอนุผนวก 

๑. ครบถวนตามที่ จบ.กําหนด 

๒. ถูกตองเรียบรอย 

๓. อื่นๆ 

- ดูเอกสาร 
-ระเบียบกองทัพบกวาดวย

การตรวจในหนาที่นายทหาร

จเร พ.ศ.๒๕๕๒ลง ๑๐ก.ย.

๕๒ ขอ ๑๒ 

- คําสั่ง ทบ.เรื่องกําหนด 

   การตรวจในหนาที่   

   นายทหารจเร ประจําป 

   ที่ทําการตรวจ 

- หนังสื่อที่ จบ. แจงให   

   หนวยรับตรวจตรียม 

   การรับตรวจลวงหนา 

ขอ ๑๒ การแจงใหหนวยรบัการตรวจทราบ 

           กอนออกทําการตรวจใหกรมจเรทหารบกหรือหนวยที่สั่ง

การตรวจ แจงเรื่องและกําหนดเวลาในการตรวจ การ

เตรียมการรับตรวจ และคําขอตางๆ ที่จําเปนตอการอํานวย

ความสะดวกในการตรวจ หรอืเรื่องอื่นๆทีเ่ห็นวามีความสําคัญ

ใหหนวยรบัตรวจทราบ 

       ๑๒.๑หนังสอืแจงกําหนดเวลาในการตรวจทั่วไป ควรสงให

หนวยรับตรวจทราบลวงหนาเพื่อเตรียมการกอน การตรวจไม

นอยกวา ๓๐ วัน 

        ๑๒.๒ หนังสือแจงกําหนดเวลาในการตรวจพิเศษ จะแจงให

ทราบลวงหนา หรอืจะใหนายทหารจเรทีเ่ปนหัวหนาชุดตรวจนําไป

เสนอตอผูบังคับหนวยที่รบัตรวจก็ได 

๑.๓ การเตรียมเอกสาร

รับตรวจ  

๑. ครบถวนตามที่ จบ.กําหนด 

๒. ถูกตองเรียบรอย 

๓. ใสแฟมเก็บเปนระเบียบ  

๔. จัดวางอยางเหมาะสม 

๕. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร - เชนเดียวกับขอ ๑.๒  

    ๑.๔ การจัดผูนําตรวจ, 

ผูรบัตรวจและ

ยานพาหนะนําตรวจ 

 

 

๑. เจาหนาที่รบัตรวจมีความรู    

๒. ครบถวน 

๓. เหมาะสม 

๔. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร - เชนเดียวกับขอ ๑.๒  

 

 

 

 



                    หนาที่ 5 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    ๑.๕ การจัดสถานทีร่ับ

ตรวจ 

๑. มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรบัการ

ตรวจ 

๒. จัดสถานทีเ่ปนระเบียบเรียบรอย   

๓. แสงสวางเพียงพอ 

๔. อื่น ๆ  

- ดูเอกสาร - เชนเดียวกับขอ ๑.๒  

๒. การรับ – สงหนาท่ี          

    ๒.๑ หลักฐานการรบั 

– สงหนาที ่

๑. จัดทําเอกสารหลักฐานครบถวน 

๒. เอกสารหลักฐานถูกตองเรียบรอย 

๓. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพับก วาดวย

การรบั-สงหนาที่ในเวลา 

ยาย เลื่อน ลด ปลดและ

บรรจ ุพ.ศ.๒๕๔๐   ลง ๑๘ 

ก.ย.๔๐ ขอ ๑๑  

- ขอ ๑๑ การปฏิบัติตอเอกสารทีเ่กี่ยวของกบัการรบั-สงหนาที่ 

              ๑๑.๑ ใหผูสงจัดทําบญัชีสงหนาทีเ่ฉพาะในกอง

บังคับการหรือเฉพาะในสวนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เชน บญัชี

กําลังพล บญัชีอาวุธ บัญชีการเงิน บัญชีสิง่อุปกรณตามสาย

ยุทธบริการตาง ๆ และบัญชีอื่น เฉพาะที่จําเปนตามจํานวนซึ่ง

เปนจริงในวันทีร่ับ-สงหนาที่สําหรบัเงินผูสงที่มีอํานาจสัง่การ

เบิกจายเงินกับผูมหีนาทีร่ักษาเงนิตองทําบัญชีรบัสงและ

ตรวจสอบเงินในบญัชีดวย 

    ๒.๒ หลักฐานการ

รายงาน 

 

 

 

 

 

 

๑. มีการรายงานใหผูบงัคับบญัชา

ทราบ     

๒. รายงานตามกําหนดเวลา 

๓. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพับก วาดวย

การรบั-สงหนาที่ในเวลา 

ยาย เลื่อน ลด ปลดและ

บรรจ ุพ.ศ.๒๕๔๐   ลง ๑๘ 

ก.ย.๔๐ ขอ๗และ  ๑๒ 

ขอ.๗ เมื่อมีคําสั่งยายขาราชการหรือใหขาราชการออกจาก

ราชการ  ใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีการรบั-สงหนาที่กันโดยเรว็ 

โดยใหเริ่มออกเดินทางไปรบั-สงหนาทีซ่ึ่งกันและกันภายใน ๗ 

วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งอยางเปนทางการ ตอจากน้ัน

ใหทําการรับ-สงหนาที่ตอกันใหแลวเสรจ็ตามกําหนดเวลา ดังน้ี

  

 

 ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแตผูบงัคับหมวด หรือ
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียบเทาลงไป ภายใน ๒ วัน 

 ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแตผูบงัคับกองรอย หรือ

เทียบเทา  ภายใน  ๓  วัน 

 ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแตผูบงัคับกองพัน          

ผูบังคับการกรม หรอืเทียบเทา  

ภายใน  ๕  วัน               

 ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแตผูบญัชาการกองพลข้ึน

ไปหรือเทียบเทา  ภายใน  ๗  วัน 

 เวนแตผูครองตําแหนงดังกลาวเปนเจาหนาที่คลงัซึ่ง

รับผิดชอบบญัชีพัสดุและพสัดุ 

ในคลังโดยตรง  จึงใหยืดเวลาในการรบั-สงหนาที่ออกไปไดไม

เกิน ๑๕ วัน 

 ถารายใดมีความจําเปนจะตองใชเวลาในการรบั-สง

หนาที่เกินกําหนดในขอน้ี  ก็ใหรายงานขออนุมัติตอผูสั่งยายเปน

ราย ๆ ไป  ถาผูสั่งยายมีตําแหนงสงูกวาผูบัญชาการทหารบก ให

รายงานขออนุมัติถึงผูบัญชาการทหารบก โดยในรายงานจะตอง

แจงกําหนดเวลาในการรบั-สงหนาที่วาจะแลวเสรจ็เมื่อไร 

- ขอ ๑๒ บัญชีรับ-สงหนาที่ใหทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ที่ทําการ

เปนหลักฐาน ๑ ชุด ผูสงเกบ็รกัษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรบั

นําเสนอผูบงัคับบญัชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่

รับ-สงหนาที่แลวเสรจ็  

       การรับ-สงหนาที่ในระดับหนวยข้ึนตรงกองทัพบก เมื่อ
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ผูรบัไดรับหนาที่ใหมแลว ใหรายงานถึงกองทัพบกผานกรม

กําลังพลทหารบก     ภายใน ๗ วัน พรอมทั้งแนบบัญชีกําลงั

พล บัญชีเงิน บัญชีสิ่งอปุกรณสายตาง ๆ หรือบญัชีอื่น ๆ ที่

จําเปน  เมือ่ผูบัญชาการทหารบกทราบแลว ใหแยกบัญชีตาง 

ๆ ใหหนวยที่เกี่ยวของ คือ กรมสารบรรณทหารบก กรมการ

เงินทหารบก  และกรมสงกําลังบํารงุทหารบก ตรวจสอบ

ความถูกตองและเก็บไวเปนหลักฐานตอไป 

    ๒.๓ การสํารวจพิเศษ ๑. มีรายงานขออนุมัติสํารวจพิเศษ 

๒.ดําเนินการถูกตอง 

๓. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร -ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง

กําลังสิ่งอปุกรณ ประเภท ๒ 

และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ 

ธ.ค.๓๔ ตามความในขอ 

๕.๗๒, ๔๑.๑, ๔๒, ๔๒.๓, 

๔๒.๓.๖,๔๓.๑.๓, ๔๔, ๔๕ 

, ๔๖,๔๗และ๔๘ 

 

ขอ๕.๗๒ การสํารวจสิ่งอปุกรณ หมายถึง การนับจํานวนและ

การตรวจสภาพสิง่อปุกรณในทีเ่กบ็ใหตรงกบัหลักฐานบัญชีคุม  

 ขอ ๔๑.๑ การสํารวจสิ่งอปุกรณ ไดแก การนับจํานวนและ

การตรวจสภาพสิง่อปุกรณในทีเ่กบ็ใหตรงกบัหลักฐานบัญชีคุม 

 ขอ ๔๒.๓ การสํารวจพเิศษ ไดแก การสํารวจสิง่อุปกรณเปน

ครั้งคราวตามความจําเปน โดยปดการเบิกจายเฉพาะรายการที่

สํารวจน้ัน เวนกรณีเรงดวน การสํารวจประเภทน้ีจะสํารวจสิง่

อุปกรณจําพวกใด ชนิดใด หรือรายการใดน้ัน ข้ึนอยูกับกรณี

ดังตอไปน้ี    ๔๒.๓.๖เมื่อมีการรบั-สงหนาที ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ๔๓.๑.๓ วิธีปฏิบัติในการสํารวจ 

                           ๔๓.๑.๓.๑ เจาหนาที่บัญชีคุม กรอก

หมายเลข ช่ือ และที่เก็บสิ่งอปุกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.

๔๐๐-๐๑๑  และบันทึกคําวา "สํารวจ วัน เดือน ป �" ที่ทําการ

สํารวจ   ลงในบัตรบญัชีคุม ขีดเสนใตดวยหมกึสีแดง เสร็จแลว

สงแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ใหคณะกรรมการหรือชุดสํารวจ 
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                            ๔๓.๑.๓.๒ คณะกรรมการหรือชุด

สํารวจ ทําการสํารวจสิ่งอปุกรณ ตามแบบพมิพ ทบ.๔๐๐-

๐๑๑ เสรจ็แลวสงแบบพิมพดังกลาวคืนเจาหนาทีบ่ัญชีคุม 

                           ๔๓.๑.๓.๓ เจาหนาที่บัญชีคุม   บันทกึ

ผลการสํารวจลงในใบรายงานผลการเปรียบเทียบการ

ตรวจสอบยอดสิ่งอปุกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 

                           ๔๓.๑.๓.๔ เจาหนาที่บัญชีคุม  เสนอใบ

รายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอปุกรณตอผูมี

อํานาจสัง่ปรับยอดในบัตรบัญชีคุม ตามขอ ๔๘ 

                           ๔๓.๑.๓.๕ เจาหนาที่บัญชีคุม ทําการปรับ

ยอดในบัตรบัญชีคุม เมื่อไดรับอนุมัติ 

ขอ ๔๓.๓ การสํารวจพิเศษ 

 

                    ๔๓.๓.๑ เมื่อมีเหตุทีจ่ะตองทําการสํารวจ

พิเศษ    อันเน่ืองมาจากกรณีใดกรณีหน่ึง  ตามที่กลาวในขอ 

๔๒.๓ ใหผูรับผิดชอบโดยตรงรายงานขออนุมัติทําการสํารวจ

ตอผูมีอํานาจสัง่สํารวจ 

                    ๔๓.๓.๒ ใหทําการจายสิ่งอปุกรณเฉพาะ

รายการที่ทําการสํารวจ  ใหเสรจ็สิ้นกอนวันเริม่สํารวจ 

                    ๔๓.๓.๓ ระงับการเบิกจาย เฉพาะรายการที่

ทําการสํารวจ    โดยไมตองแจงใหหนวยรบัการสนับสนุนทราบ 

                    ๔๓.๓.๔ วิธีปฏิบัติในการสํารวจ ดําเนินการ
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เชนเดียวกับการสํารวจเบ็ดเสรจ็ ตามที่กลาวในขอ ๔๓.๑.๓  

  ขอ ๔๔ ผูมีอํานาจในการสัง่สํารวจสิ่งอปุกรณ 

               ๔๔.๑ คลังกรมฝายยุทธบริการ หรือฝายกจิการ

พิเศษ ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ หรอืฝายกจิการพิเศษ 

               ๔๔.๒ คลังกองบญัชาการชวยรบ ไดแก ผู

บัญชาการกองบัญชาการชวยรบ 

               ๔๔.๓ คลังมณฑลทหารบก ไดแก ผูบัญชาการ

มณฑลทหารบก 

 

 

               ๔๔.๔ คลังจงัหวัดทหารบก หนวยสนับสนุน

โดยตรง หรือหนวยใช ไดแก ผูบังคับบัญชาช้ันผูบัญชาการกอง

พล หรอืเทียบเทา 

                    ผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิง่อุปกรณตามที่

กลาวแลวขางตน จะมอบอํานาจใหผูใต-บังคับบัญชาเปนผูสัง่

สํารวจสิ่งอปุกรณแทนก็ได 

 ขอ ๔๕ การต้ังกรรมการหรือชุดสํารวจสิง่อุปกรณ 

               ใหผูมีอํานาจในการสัง่สํารวจสิ่งอปุกรณ ตามขอ 

๔๔  ต้ังคณะกรรมการหรือชุดสํารวจสิ่งอปุกรณ อยางนอย ๓ 

นาย (ประธานกรรมการ หรือ หัวหนาชุดตองเปนนายทหาร

สัญญาบัตร) เพื่อทําการสํารวจสิ่งอุปกรณตามทีก่ลาวแลว ใน

ขอ ๔๓ ขอ ๔๖ วิธีสํารวจสิ่งอุปกรณ  ใหคณะกรรมการหรือ
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ชุดสํารวจสิ่งอปุกรณ    ใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑  ซึ่งมีอยู 

๓ สวน ดําเนินการสํารวจตามลําดับดังตอไปน้ี 

               ๔๖.๑ คนที่ ๑ สํารวจสิง่อุปกรณ แลวบันทึกผลลง

ในใบสํารวจสิง่อุปกรณสวนที่ ๑ 

               ๔๖.๒ คนที่ ๒ สํารวจสิง่อุปกรณรายการเดียวกบั

คนที่ ๑ แลวบันทึกผลลงในใบสํารวจสิ่งอุปกรณสวนที่ ๒ 

 

 

               ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการหรือหัวหนาชุด) 

ตรวจสอบผลการสํารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถาตรงกัน ให

บันทึกผลในใบสํารวจสิง่อุปกรณสวนที่ ๓ ถาผลของการสํารวจ

ของคนที่ ๑ และ ๒ ไมตรงกัน ใหคนที่ ๓ ทําการสํารวจใหม 

ผลการสํารวจของคนที่ ๓ ตรงกบัคนใดคนหน่ึง  ใหเอาผลน้ัน

บันทึกลงในใบสํารวจสิง่อุปกรณสวนที่ ๓ ถาผลการสํารวจของ

คนที่ ๓ ไมตรงกับคนใดคนหน่ึงเลย ใหสํารวจใหมพรอมกันทั้ง

สามคน 

 ขอ ๔๗ การรายงานการสํารวจสิง่อุปกรณ 

               ๔๗.๑ เมื่อเจาหนาที่บญัชีคุมไดรับใบสํารวจสิง่

อุปกรณจากคณะกรรมการหรอืชุดสํารวจแลว ทําการ

เปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอปุกรณ โดยใชแบบพิมพ 

ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 

               ๔๗.๒ ถาผลการตรวจนับสิ่งอปุกรณคลาดเคลือ่น
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จากยอดในบัตรบญัชีคุม  กอนเสนอรายงาน ใหปฏิบัติดังน้ี 

                    ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ 

และหลักฐานการนําสิ่งอุปกรณเขาที่เก็บ 

                    ๔๗.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการจายสิง่

อุปกรณ และหลักฐานการนําสิง่อุปกรณออกจากที่เก็บ 

                    ๔๗.๒.๓ สํารวจที่เก็บสิ่งอปุกรณ 

 

               ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการ

ตรวจสอบสิ่งอปุกรณตอผูมอีํานาจในการสัง่สํารวจ และบันทึก

จํานวนสิ่งอปุกรณตามที่ไดรบัอนุมัติ ใหปรบัยอดแลวดวยหมึก

สีแดงในบัตรบญัชีคุม 

ขอ ๔๘ การปรบัยอดในบัตรบัญชีคุม 

               ๔๘.๑ ถาจํานวนสิ่งอปุกรณขาดจากยอดในบัตร

บัญชีคุม         ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการ

จําหนายสิ่งอปุกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  ลง ๓๐ ก.ย.๒๔ 

               ๔๘.๒ ถาจํานวนสิ่งอปุกรณเกินกวายอดในบญัชี

คุม      ใหผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณสั่งแกไขในบัตร

บัญชีคุมไดแลวแจงใหสายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณน้ัน

ทราบดวย 
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๓. การเบิก - รับสิ่ง

อุปกรณ   

 ๓.๑ การสงลายมือช่ือผูมี

สิทธิเบิกและรบั สป.  

๑. ดําเนินการสงลายมือช่ือผูมีสทิธิเบกิ 

รับ สป. 

๒. สงลายมือช่ือผูมสีิทธิเบิก - รับ สป.

ถูกตอง 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

ตรวจ

หลกัฐาน 

การสง

ลายมือ

ช่ือผูมี

สิทธิเบิก

และผูรับ 

สิ่งอปุกรณ 

 

 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย

การสงลายมือช่ือผูมีสทิธิ

เบิกและรบัสิ่งอปุกรณ  

พ.ศ.๒๕๑๐ลง ๒๐ ม.ค.๑๐  

   ขอ ๓, ๔ และ ๕ 

 

 

 

 

- ขอ ๓ ใหผูบังคับบญัชา ต้ังแตช้ันผูบัญชาการกองพลข้ึนไป

ของหนวยที่มสีิทธิเบิกสิ่งอปุกรณสงลายมอืช่ือของตน และ

บุคคลอื่นซึง่ตองการใหเบกิสิง่อุปกรณแทนไปยังสถานการณ 

สงกําลังที่สนับสนุนแหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ.๑๖ ชุด 

เพื่อยึดถือเปนหลักในการตรวจสอบลายมือช่ือ 

  ถาผูมีสทิธิเบกิสิง่อุปกรณที่ตําแหนงตํ่ากวา

ผูบังคับบญัชาช้ัน ผบ.พล ใหผูบังคับบัญชาของผูน้ันเปนผูสง

ลายมือช่ือ  

 

- ขอ ๔ เมื่อตองการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งไดสงลายมือขอ ๓ จะ

ทั้งหมดหรือไม  ก็ตามใหสงลายมือช่ือใหมทั้งชุดไปแทน ทั้งน้ี

เพื่อสะดวกแกการเกบ็รักษา และการแจกจายของเจาหนาที ่

- ขอ ๕ เมื่อผูมสีิทธิเบิกสิ่งอปุกรณ ประสงคจะใหผูอื่นรับสิ่ง

อุปกรณแทนไปยังสถานการณสงกําลังที่สนับสนุน แหงละ ๑๐ 

ชุด เฉพาะ สพ.ทบ.  ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคลใหปฏิบัติ

ทํานองเดียวกบัขอ ๔ 

 

 



                    หนาที่ 13 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    ๓.๒ การเบิก 

สป. 

(ผานระบบ 

LOGSMIS)  

๑. จัดทําใบเบิกตามแบบ

พิมพถูกตอง๒. เบิกทดแทน

สิ่งอปุกรณตามอัตราที่

จําหนายไปเรียบรอย 

๓. อื่น ๆ 

-  ตรวจ

หลักฐาน

ใบเบกิที่

เบิก 

     สิ่ง

อุปกรณ 

(เบกิผาน

ระบบ 

LOGSMIS) 

- ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสง

กําลัง   สิ่งอปุกรณ 

   ประเภท ๒ และ 

๔ พ.ศ.๒๕๓๔  ลง 

๓๐ ธ.ค.๓๔ 

 ขอ๕.๔๑, ๑๗, ๑๗.๑, 

๑๗.๒, ๑๘.๗, 

๑๘.๗.๑ 

    และ  ๑๘.๗.๒ 

- หนังสือ กบ.ทบ. 

(ดวนมาก) ที่ กห 

๐๔๐๔/๒๕๑ ลง ๒๓ 

ม.ค. ๖๓  ขอ ๒.๒.๕.๑ 

(๑) ขอ ๒.๒.๖.๓ , ขอ 

๒.๒.๖.๔ 

ขอ ๕.๔๑ หนวยเบิกหมายถึง หนวยใชต้ังแตระดับกองพันหรือเทียบเทา หรอื

กองรอยอิสระข้ึนไป หรือหนวยอิสระที ่ทบ.อนุมัติ หรือหนวยสนับสนุนทางการ

สงกําลังทุกระดับที่ขอเบกิสิง่อุปกรณไปยังหนวยจาย  

 ขอ ๑๗ หนวยเบิก  

               ๑๗.๑ ผูบงัคับหนวยเบิก ตองรับผิดชอบในการขอเบิกสิ่งอปุกรณ 

เพื่อใหหนวยสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสทิธิภาพ  

               ๑๗.๒ ผูบงัคับหนวยเบิก จะตองสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิก และผูรับ

สิ่งอปุกรณ ตามระเบียบกองทพับก วาดวยการสงลายมือช่ือผูมสีิทธิเบกิ  และ

ผูรบัสิง่อุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๐  

ขอ ๑๘.๕ วิธีทําใบเบิก  

         ๑๘.๕.๑ ใบเบิกหลายรายการ ไดแก แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ และ ทบ.

๔๐๐-๐๐๗ ใชเบิก สป. ในใบเบิกชุดเดียวกันไดหลายรายการดําเนินการดังน้ี  

              ๑๘.๕.๑.๑ ทําใบเบิกโดยแยกประเภท สป.และสายงานที่รับผิดชอบ ๑ 

ชุด ๔ ฉบับ (ชมพ ูฟา เขียว ขาว ตามลําดับ) 

               ๑๘.๕.๑.๒ ใบเบิก ฉบับที ่๑, ๒ และ ๓ เสนอไปยังหนวยจาย  

               ๑๘.๕.๑.๓ ใบเบิก ฉบับที ่๔ เก็บไวในแฟมรอเรือ่ง  

              ๑๘.๕.๑.๔ ถาหนวยเบิกไปรับของเองจากหนวยจายใหนําใบเบิก 

ฉบับที่๔ ไปตรวจสอบกบัจํานวนและประเภท สป.ที่ไดจายจริง ตามใบเบิก

ฉบับที ่๑ และ ๒  ลงนามรบั สป.ในใบเบกิฉบบัที ่๑, ๒ และ ๔ แลวนําใบเบิก

ฉบับที ่๒ และ ๔ กลับพรอมกับ สป. 

                       ๑๘.๕.๑.๕ ถาหนวยเบิกไดรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงาน
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

ขนสงปลายทาง ใหตรวจสอบใบเบิกฉบบัที่ ๔  กับจํานวนและประเภทสิง่

อุปกรณที่จายจรงิตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบกิ

ฉบับที่ ๑,๒ และ ๔ แลวสงใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหนวยจาย  

                      ๑๘.๕.๑.๖ เก็บใบเบกิฉบับที่ ๒ ในแฟมเสรจ็เรื่องแนบใบเบิก

ฉบับที่ ๔ ไปกับรายงานการรบัสิ่งอปุกรณใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ เพือ่

รายงานหนวยตามสายการบังคับบญัชาเหนือข้ึนไปอีก ๑ ช้ัน  

     ๑๘.๕.๒ ใบเบิกรายการเดียว ไดแก แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ใชเบิกสิ่ง

อุปกรณในใบเบกิชุดเดียวกันเพียงรายการเดียว ดําเนินการดังน้ี  

                           ๑๘.๕.๒.๑ ใบเบิก ๑ ชุด มี ๕ ฉบับ (ชมพู ฟา เขียว ขาว 

ขาว ตามลําดับ)  

                           ๑๘.๕.๒.๒ ใบเบิกฉบับที่ ๑,๒,๓ และ ๔ เสนอไปยัง

หนวยจาย                             

                           ๑๘.๕.๒.๓ ใบเบิกฉบับที่ ๕ เกบไวในแฟมรอเรื่อง  

                           ๑๘.๕.๒.๔ ถาหนวยเบิกไปรับของเองจากหนวยจายให

นําใบเบิกฉบับที่ ๕ ไปตรวจสอบกบัจํานวนและประเภทสิ่งอปุกรณที่ไดจายจริง 

ตามใบเบกิฉบบัที่ ๑.๒ และ ๔  ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบิกฉบบัที่ ๑,๒,๔ 

และ ๕ แลวนําใบเบกิฉบับที่ ๒ และ ๕ กลับพรอมสิง่อุปกรณ  

                           ๑๘.๕.๒.๕ ถาหนวยเบิกไดรบัสิง่อุปกรณจากสํานักงาน

ขนสงปลายทาง ใหตรวจสอบใบเบิกฉบบัที่ ๕ กับจํานวนและประเภทสิ่ง

อุปกรณที่จายจรงิตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบกิ

ฉบับที่ ๑,๒ และ ๕ แลวสงใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหนวยจาย  

                           ๑๘.๕.๒.๖ เก็บใบเบกิฉบับที่ ๒ ในแฟมเสรจ็เรื่องแนบใบ
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

เบิกฉบับที่ ๕ ไปกบัรายงานการรับสิ่งอปุกรณใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ เพือ่

รายงานหนวยตามสายการบังคับบญัชาเหนือข้ึนไปอีก ๑ ช้ัน  

- ขอ ๑๘.๗ ขอกําหนดในการใชแบบพิมพ 

                     ๑๘.๗.๑ ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ๑ ในการเบกิสิง่

อุปกรณประเภทและทุกกรณี เวนสิง่อุปกรณทีก่ําหนดในขอ ๑๘.๗.๒ 

                     ๑๘.๗.๒ ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณีที่หนวยเบิก

ตองไปรบัของเองหรอืแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ในกรณีที่หนวยเบิกตองการ

ใหหนวยจายสงสิ่งอปุกรณผานสํานักงานขนสงในการเบกิสิง่อุปกรณ

ดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑๘.๗.๒.๑ เครื่องแตงกาย 

                ขอ ๑๘.๗.๒.๒ เครื่องนอน 

                ขอ ๑๘.๗.๒.๓ เครื่องสนาม 

                ขอ ๑๘.๗.๒.๔ เครื่องเขียน  

                ขอ ๑๘.๗.๒.๕ แบตเตอรี่แหง 

                            ขอ ๑๘.๗.๒.๖ สิ่งอุปกรณสิ้นเปลืองสายทหารชาง 

   ขอ ๑๘.๗.๒.๗ สิ่งอุปกรณสิ้นเปลืองสายแพทย 

 ขอ ๑๘.๗.๒.๘ สิ่งอุปกรณสิ้นเปลืองสายการสัตว 

                ขอ ๑๘.๗.๒.๙ สิ่งอุปกรณประเภท ๔ จําพวก สารเคมี

ชนิดตาง ๆ กาซ นํ้ากรด และนํ้ากลั่นสายวิทยาศาสตร 

                ขอ ๑๘.๗.๒.๑๐ สิ่งอุปกรณประเภท ๔ จําพวก วัสดุ

กอสราง และสิ่งอปุกรณที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคสายยุทธโยธา 

                ขอ ๑๘.๗.๒.๑๑ วัสดุทําความสะอาดและปรนนิบัติบํารงุ
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

สายสรรพาวุธ และเปา 

                                                ขอ ๑๘.๗.๒.๑๒ แบบพิมพ 

 

- ขอ ๒.๒.๕.๑ (๑) ระบบงานบญัชีคุม (เบกิ-จาย) สป.๒ และ ๔ เปนระบบที่

พัฒนาข้ึนเพื่อใชทดแทน การเบิก - จาย สป. และควบคุมทางบัญชีในรปู

แบบเดิม 

- ขอ ๒.๒.๖.๓ หนวยใชทุกหนวยตรวจสอบความถูกตองของจํานวนและ

สถานภาพ สป. ของหนวย เพื่อบันทึกขอมลูรายละเอียด สป.ที่ถือครอบตาม

บัญชีคุมตามคุมเขาสูระบบ LOGSMIS และดําเนินการเบิก สป.ทุกประเภท ผาน

ระบบตามขอ ๒.๒.๕.๑ (๑) - ๒.๒.๒.๕ (๓) พรอมทั้งพิมพใบเบกิผานระบบ

เทาน้ัน 

- ขอ ๒.๒.๖.๔ ให จบ.ใชเอกสารหลกัฐานขอมลูตาง ๆ จากระบบ ประกอบการ

ตรวจประจําปของ จบ. เพือ่ใหสามารถติดตามตรวจสอบกดขันการทํางานของ

หนวยในฐานะหนวยสนับสนุนและหนวยใช หากไมดําเนินการถือเปน

ขอบกพรองสําคัญ 

    

 ๓.๓ การติดตามใบ

เบิก  

 

๑.การติดตามใบเบกิตามหวง

ระยะเวลา 

๒. บันทึกหลักฐานการติดตาม

ใบเบกิถูกตอง 

๓. อื่น ๆ 

 

 

- ดูลักฐาน  

   การ

ติดตาม 

   ใบเบิก 

 

- คําสั่งกองทัพบก 

   ที่ ๒๘๙/๒๕๑๑ 

เรื่อง การติดตามใบ

เบิก ลง ๒๘ ส.ค. ๑๑   

ขอ ๑, ๒ และ ๔และ 

คําอธิบายดานหลัง

 

- ขอ ๑ ใหหนวยเบิกใชแบบพิมพในการติดตามใบเบกิไดทุกสายงาน 

- ขอ ๒ การใชแบบพิมพติดตามใบเบิก ใหใชตามรายการสงกําลังซึ่งแบงออกได

เปน ๒ สาย คือ 

           ๒.๑ หนวยใช ติดตามใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนโดยตรง หนวยสนับ

สนับสนุนโดยตรงติดตามใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนรวม หรือคลงัสายงาน 

ฝายยุทธบริการ หรือฝายกจิการพิเศษ 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบพิมพ ขอ ๑ 

 

 

- ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสงกําลงั   

สิ่งอปุกรณ 

   ประเภท ๒ และ 

๔ พ.ศ.๒๕๓๔  ลง 

๓๐ ธ.ค.๓๔ 

    ขอ๑๙, 

๑๙.๑,๑๙.๒ 

- บันทึกขอความ  

   กบ.ทบ.ดวนมาก ที่ 

กห ๐๔๐๔/๔๓๘๕ 

เรื่อง การปรับปรงุ

ระยะเวลา 

   ในการเบิก-รับ และ

จัดสง สป. ลง ๑๒ 

พ.ย.๔๔       ขอ 

๒.๒.๑ 

 

 

           ๒.๒ หนวยใช ติดตามใบเบิกไปยัง มทบ.หรือ จทบ., มทบ.หรือ จทบ. 

ติดตามใบเบกิไปยังคลังสายงาน ฝายยุทธบริการ หรือฝายกจิการพเิศษ 

- ขอ ๔ ลักษณะและวิธีการใชแบบพิมพ 

         ๔.๑ ช่ือแบบพิมพ “ใบติดตามใบเบิก” 

           ๔.๒ อักษรยอและหมายเลขพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ 

         ๔.๓ แบบพิมพติดตามใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ใหตามแบบ ทายคําสั่งน้ี 

        \๔.๔ วิธีใชดูคําอธิบายดานหลังแบบพิมพ ประกอบคําสั่ง (แบบ ก.การ

เบิกต้ังแต ๔๙-๕๐ วัน, แบบ ข.การเบิกเกินกวา ๙๐ วัน)         

- ขอ ๑๙ การติดตามใบเบิก ไดแก การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติตอ

ใบเบกิที่ไดเสนอไปยังหนวยสนับสนุน  

               ๑๙.๑ หนวยเบิก   เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนเกิน ๔๕ 

วันแลว   ยังไมไดรับสิ่งอุปกรณ ใหติดตามใบเบกิโดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-

๐๗๑   

            ๑๙.๒ หนวยสนับสนุน เมื่อไดรับใบติดตามใบเบิกแลว   ใหทําการ

ตรวจสอบใบเบกิและบันทึกผลการปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แลวสงคืนหนวยเบิก

โดยเร็ว  

       คําอธิบายวิธีการใชและการกรอกแบบพิมพ 

๑.วิธีการใช หนวยเบิก สง หรือ วางใบเบกิ สป. ข้ึนมาแลว ๔๕ วัน ตองสอบ

ทาน ๑ ครั้ง (สอบทานทุกๆ ๔๕ วัน)  ถาไมไดรับ สป.ภายใน ๔๕ วัน ใหติดตาม

ใบเบกิ สป. ดวยแบบพมิพ แบบ ก. ถาเกินกวา ๙๐ วัน แลวยังไมไดรับ สป. ให

ติดตามใบเบกิดวยแบบพมิพ แบบ ข. แบบพมิพแบบ ก และ แบบ ข น้ี หนวย

ใชเขียนแบบพิมพ จํานวน ๒ ใบ เพื่อเสนอหนวยจาย ๑ ใบ และเก็บไวทีห่นวยเบกิ 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๑ ใบ หนวยจายเมื่อไดรับใบติดตามใบเบิกแลวใหบันทึกช้ีแจงหนวยเบิกในชองที่ ๖ 

ของแบบ ก  และในชองที่ ๗ ของแบบ ข  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ ๒.๒.๑ ใหปรับปรงุตนแบบ/แบบจําลองกระบวนการเบกิรับและจัดสง สป.

ตามขอ ๒.๑.๑ และการใชระยะเวลาในการเบิกรับและจัดสง สป.ตามขอ 

๒.๑.๒ ใหเหลือเพียง ๔ ข้ันตอน และใชระยะเวลาในการเบกิรับและจัดสง สป.

ดังตอไปน้ี 

        ๒.๒.๑.๑ ข้ันตอน ที่ ๑ หนวยสนับสนุนโดยตรงดําเนินกรรมวิธี 

                         - ใหหนวยเบิก/หนวยใช สงหลักฐานทีใ่ชในการเบิกรับ 

สป.โดยทางโทรสาร(FAX) ใหกับหนวยสนับสนุนโดยตรง เพือ่ใหหนวย

สนับสนุนโดยตรงใชในการตรวจสอบในสวนทีเ่กี่ยวของในข้ันตนและใหหนวย

สนับสนุนโดยตรงใชระยะเวลาในการตรวจสอบไมเกิน ๑ วันทําการ นับจากที่

ไดรับโทรสาร(FAX) 

- กรณีทีห่นวยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบแลวมี สป.คงคลัง          ที่สามารถ

แจกจายใหกับหนวยเบกิ/หนวยใชได ใหหนวยเบิก/หนวยใชเรงรัดจัดสง

หลักฐานการเบิกรับ สป.ตัวจริงใหกบัหนวยสนับสนุนโดยตรง เพื่อใหหนวย

สนับสนุนโดยตรงใชเปนหลกัฐานในการดําเนินกรรมวิธี และอนุมัติจาย สป.

ใหกับหนวยเบกิ/หนวยใช ภายในอีก ๓ วันทําการแลวใหเรงรัดจัดสง สป.ใหกับ

หนวยเบิก/หนวยใชภายในระยะเวลาอีกไมเกิน ๓ วันทําการ รวมระยะเวลาที่ใช

ในการเบิกรบัและจัดสง สป.ไมเกิน ๗ วันทําการ(หนวยสนับสนุนโดยตรงใชเวลา

ตรวจสอบไมเกิน ๑ วันทําการ อนุมัติจายไมเกิน ๓ วันทําการ) 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

๓.๔ การต้ัง

กรรมการตรวจรับ 

สป. 

 

 

 

 

 

๑. การแตงต้ังกรรมการ

ตรวจรบั สป.ถูกตอง 

๒. มีการรายงานผลการ

ตรวจรบัเรียบรอย 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

-ดูเอกสาร

การแตงต้ัง

กรรมการ

ตามใบเบกิ 

 

 

 

 

 

- ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสงกําลงั   

สิ่งอปุกรณ 

   ประเภท ๒ และ 

๔ พ.ศ.๒๕๓๔  ลง 

๓๐ ธ.ค.๓๔ขอ

๓๔.๒.๑.๔ 

 

 

 

 

 

 

 

   ขอ ๓๔ การรับสิ่งอปุกรณ ไดแก การดําเนินกรรมวิธีเพื่อเขาครอบครองสิง่

อุปกรณที่ไดมา        

 ๓๔.๑ การเตรียมการรับสิ่งอุปกรณ 

                    ๓๔.๑.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอปุกรณ 

                    ๓๔.๑.๒ เตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการรับสิ่ง

อุปกรณ 

               ๓๔.๒ การรบัสิง่อปุกรณจากการเบิก 

                    ๓๔.๒.๑ หนวยเบิกไปรับสิ่งอปุกรณเอง 

                     ๓๔.๒.๑.๑ ผูรับสิง่อปุกรณดําเนินการตามขอ ๑๘.๕.๑.๔ หรือ 

๑๘.๕.๒.๔ แลวแตกรณี 

                     ๓๔.๒.๑.๒ สําหรับสิ่งอุปกรณที่ไมประสงคจะเปดหบีหอ         

ใหผูรับรับสิ่งอปุกรณตามจํานวนทีร่ะบุไว และใหผูจายบันทกึในใบเบกิไวดวยวา 

"ไมเปดหีบ" 

                       ๓๔.๒.๑.๓ การนําสิ่งอปุกรณออกจากหนวยจาย ใหผูปฏิบัติ

ตามระเบียบและคําแนะนําของหนวยจาย 

              ๓๔.๒.๑.๔ เมื่อผูรบันําสิง่อุปกรณไปถึงหนวยเบกิ   ใหผูบังคับหนวย
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

เบิกต้ังกรรมการตรวจรบัสิง่อุปกรณ จํานวน ๓ นาย ประกอบดวย นายทหาร

สัญญาบัตร อยางนอย ๒ นาย  โดยเฉพาะควรจะต้ังเจาหนาที่ในสายงานที่

รับผิดชอบตอสิ่งอปุกรณน้ันเขารวมดวย 

 

 

              ๓๔.๒.๑.๕ ใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรบัใหผูบังคับ

หนวยเบิกทราบ ถาปรากฏวาสิง่อุปกรณคลาดเคลื่อนไปจากใบเบกิ หรือมีการ

ชํารุดเสียหาย ใหคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแลวแนบสําเนาการสอบสวนไป

พรอมกับรายงานดวย 

                           ๓๔.๒.๑.๖ ถามีสิ่งอปุกรณชํารุด หรอืสูญหาย   ให

ปฏิบัติตามระเบียบ กองทัพบกวาดวยการจําหนายสิง่อุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔   

ลง ๓๐ ก.ย.๒๔ 

                           ๓๔.๒.๑.๗ ใหคณะกรรมการตรวจรบั   มอบสิ่งอุปกรณ

ใหแกเจาหนาที่คลัง หรือเจาหนาที่เก็บรักษา 

                           ๓๔.๒.๑.๘ เจาหนาที่บัญชีคุมบันทึกการรบัสิง่อุปกรณใน

บัตรบญัชีคุม 

                    ๓๔.๒.๒ หนวยเบิกรบัสิง่อุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทาง 

                           ๓๔.๒.๒.๑ เมื่อหนวยเบิกไดรับสิ่งอปุกรณจากสํานักงาน

ขนสงปลายทาง ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรับสิ่ง

อุปกรณ พ.ศ.๒๕๐๐    และคําสั่งกองทัพบก (คําช้ีแจง) ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖  ลง 

๑๑ ต.ค.๒๕๐๔ เรื่อง ช้ีแจงการปฏิบัติการสงและรับสิ่งอปุกรณของ ทบ.(ครั้งที่ 

๓) 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

                           ๓๔.๒.๒.๒ เจาหนาที่บัญชีคุม  บันทกึการรับสิ่งอปุกรณ

ในบัตรบญัชีคุมหลังจากคณะกรรมการตรวจรบัไดตรวจรับเรยีบรอยแลว 

๓๔.๓ การรบัสิง่อุปกรณจากกรณีอื่น ใหถือปฏิบัติดังน้ี 

          ๓๔.๓.๑ ตรวจรับสิ่งอปุกรณ 

          ๓๔.๓.๒ ข้ึนบัญชีคุมสิ่งอปุกรณ 

 

          ๓๔.๓.๓ รายละเอียดการดําเนินการใหปฏิบัติตามระเบียบ    หรือคําสั่ง

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัที่มาของสิง่อปุกรณน้ัน ๆ 

 

 

๓.๕  สป. เกินอัตรา ๑. มีหลกัฐานรายงานเพื่อขอ

อนุมัตินําสงคืน 

๒. นํา สป.สงคืนตาม

ระเบียบเรียบรอย 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

-ดูเอกสาร

และจํานวน 

สป.ในคลัง 

- ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสงกําลงั   

สิ่งอปุกรณ 

   ประเภท ๒ และ 

๔ พ.ศ.๒๕๓๔  ลง 

๓๐ ธ.ค.๓๔ขอ 

 

ขอ ๒๙ การสงคืน  ไดแก การสงสิ่งอุปกรณกลบัคืนหนวยจาย หรือหนวย

สนับสนุนทางการสงกําลัง   มิไดหมายถึงการสงซอมหรือสงสิ่งอปุกรณที่ซอม

เสร็จแลวกลบัคืนหนวยสงซอม       

         ขอ ๓๐ มูลเหตุการสงคืน  

               ๓๐.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ไดรบัอนุมัติ  

               ๓๐.๒ ลาสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช  

               ๓๐.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติใหยืม  

               ๓๐.๔ เมื่อไดรบัอนุมัติใหจําหนาย  

               ๓๐.๕ กรณีอื่น ๆ   

ขอ ๓๑ ประเภทสิ่งอปุกรณที่สงคืน  

               ๓๑.๑ สิ่งอปุกรณใชการได ไดแก สิ่งอุปกรณทีม่ีคุณภาพใชงานได

ตามความมุงหมายเดิม  
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ๓๑.๒ สิ่งอปุกรณใชการไมได ไดแก สิ่งอุปกรณที่สึกหรอ ชํารุดไม

สามารถนําไปใชไดตามความมุงหมายเดิมจําเปนตองซอม ปรับสภาพ กอน

นําเขาเก็บรักษาเพื่อแจกจาย หรือในกรณีที่หนวยซอมบํารุงพิจารณาแลวเห็นวา

ซอมไมคุมคาซึง่จะตองดําเนินการขอจําหนายตอไป   หรอืซากสิ่งอปุกรณ ตาม

ระเบียบกองทพับกวาดวยการจําหนายสิ่งอปุกรณ หรือสัตวพาหนะทีป่ลด

จําหนายออกจากทะเบียน ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยกจิการสัตวพาหนะ  

         ขอ ๓๒ การดําเนินการสงคืน  

               ๓๒.๑ สิ่งอปุกรณใชการได  

                    ๓๒.๑.๑ หนวยสงคืน เมื่อมมีูลเหตุที่จะตองสงคืน ตามขอ ๓๐ 

ใหปฏิบัติดังน้ี  

 

                           ๓๒.๑.๑.๑ ทําการปรนนิบัติบํารงุสิง่อุปกรณกอนนํา

สงคืน  

                           ๓๒.๑.๑.๒ ตรวจสอบใหมีสิง่อุปกรณครบชุด  

                           ๓๒.๑.๑.๓ ผูกปายประจําสิง่อปุกรณ โดยใชแบบพิมพ 

ทบ.๔๐๐-๐๑๐   

                           ๓๒.๑.๑.๔ ทําใบสงคืน โดยใชแบบพมิพ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ 

หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี จํานวน ๑ ชุด 

ทางเดินของใบสงคืนตามเอกสารที่แนบทายระเบียบ  

                           ๓๒.๑.๑.๕ สงสิง่อปุกรณพรอมใบสงคืนไปยังหนวยรบั

คืนภายใน ๗ วัน เวนแตจะไดรับคําสั่งเปนอยางอื่น  

                           ๓๒.๑.๑.๖ ตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุม  เมื่อไดรับใบ
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

สงคืนจากหนวยรับคืน  

                    ๓๒.๑.๒ หนวยรับคืน ปฏิบัติดังน้ี  

                           ๓๒.๑.๒.๑ ลงทะเบียนใบสงคืน  

                           ๓๒.๑.๒.๒ ตรวจรบัสิง่อุปกรณตามใบสงคืน  

                           ๓๒.๑.๒.๓ ลงนามรับสิ่งอปุกรณในใบสงคืน และสงใบ

สงคืน คืนหนวยสงคืน จํานวน ๑ ฉบับ  

                           ๓๒.๑.๒.๔ บันทึกการรบัสิง่อุปกรณในบัตรบญัชีสงคืน  

            ๓๒.๒ สิ่งอุปกรณใชการไมได  

                    ๓๒.๒.๑ สิ่งอุปกรณชํารุดไมสามารถนําไปใชไดตามความมุง

หมายเดิม จําเปนตองซอม ปรับสภาพ กอนนําเขาเก็บรักษาเพื่อแจกจาย เมือ่

ไดรับคําสั่งใหสงคืนใหปฏิบัติดังน้ี  

 

                           ๓๒.๒.๑.๑ หนวยสงคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 

๓๒.๑.๑  

                           ๓๒.๒.๑.๒ หนวยรับคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 

๓๒.๑.๒  

                    ๓๒.๒.๒ สิ่งอุปกรณชํารุด   ในกรณีที่หนวยซอมบํารุงพิจารณา

แลวเห็นวาซอมไมคุมคา และไดดําเนินการจําหนายตามระเบียบแลว ใหปฏิบัติ

ดังน้ี  

                           ๓๒.๒.๒.๑ หนวยสงคืน ทําใบสงคืนโดยใชแบบพิมพ ทบ.

๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี จํานวน 

๑ ชุด สวนสิ่งอุปกรณน้ันไมตองนําสงคืน เพราะอยูกบัหนวยซอมซึง่เปนหนวย
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

เดียวกันกับหนวยรับคืนอยูแลว  

                           ๓๒.๒.๒.๒ หนวยรับคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 

๓๒.๑.๒   

                    ๓๒.๒.๓ ซากสิ่งอปุกรณ ตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการ

จําหนายสิ่งอปุกรณ พ.ศ.๒๕๓๔ ใหปฏิบัติดังน้ี  

                           ๓๒.๒.๓.๑ หนวยสงคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 

๓๒.๑.๑  

                           ๓๒.๒.๓.๒ หนวยรับคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 

๓๒.๑.๒  

         ขอ ๓๓ ผูมีอํานาจสั่งใหสงคืนสิง่อุปกรณ  

               ๓๓.๑ สิ่งอปุกรณเกินระดับสะสม ไดแก ผูบงัคับหนวยเกบ็รกัษา  

               ๓๓.๒ สิ่งอปุกรณที่ครบกําหนดยืมแลวยังไมสงคืน ไดแก ผูมีอํานาจ

อนุมัติสั่งใหยืม  

               ๓๓.๓ สิ่งอปุกรณหรอืซากสิ่งอปุกรณที่ไดรบัอนุมัติใหจําหนาย 

ไดแก ผูมีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอปุกรณใหออกจากบัญชีคุม  

               ๓๓.๔ สิ่งอปุกรณเกินอัตรา ลาสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช ไดแก 

เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกจิการพิเศษ  

               ๓๓.๕ เหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวแลว ไดแก ผูบัญชาการ

ทหารบก      
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๓.๖  การยืม สป.

(กรณีหนวยอื่นยืม 

สป. ไปปฏิบัติ

ราชการ) 

 

๑. หลักฐานครบถวนถูกตอง

เรียบรอย๒. ผูมีอํานาจ

อนุมัติถูกตอง 

๓. กําหนดวันสงคืนถูกตอง

เรียบรอย 

๔. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ดูเอกสาร - ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสงกําลงั   

สิ่งอปุกรณ ประเภท 

๒ และ ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.

๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ขอ ๒๑ การยืมสิ่งอปุกรณ ไดแก วิธีดําเนินการขอรบัการสนับสนุนสิ่ง

อุปกรณเปนการช่ัวคราว (เวนช้ินสวนซอม) สําหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกจิ 

หรือสําหรับการทรงชีพของหนวยใช  ซึ่งหนวยไมไดรับอนุมติัใหมีสิง่อุปกรณ

ดังกลาวไวในครอบครอง หรืออนุมัติใหมีไวแลว แตไมเพียงพอ  

         ขอ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิง่อุปกรณ  

               ๒๒.๑ หนวยใช  

                    ๒๒.๑.๑ ทํารายงานขอยืมสิง่อุปกรณเปนลายลักษณอักษร

เสนอตามสายการสงกําลัง ในรายงานใหแจงเหตุผลและรายละเอียดในการใชสิง่

อุปกรณใหชัดเจนพอทีจ่ะเปนขอมลูในการพิจารณาตกลงใจของผูมอีํานาจ

อนุมัติสั่งใหยืมได ทั้งน้ีใหกําหนดวันสงคืนในรายงานน้ันดวย  

                    ๒๒.๑.๒ ทําใบเบิกตามขอ ๑๘.๕ แนบไปพรอมกันรายงาน 

                    ๒๒.๑.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรบัอนุมติั  ใหยืมตามที่บงไว

ในใบเบิก    ตองนําสงคืนภายใน ๗ วัน  

 

                    ๒๒.๑.๔ ถาสิ่งอปุกรณที่ยืมไปเกิดการชํารุด สูญหาย ใหปฏิบัติ

ตามระเบยีบกองทพับก วาดวยการจําหนายสิง่อุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  

                    ๒๒.๑.๕ เมื่อมีการโยกยายหรือสับเปลี่ยนตําแหนงผูเบกิยืม ให

แจงยกเลิกใบเบิกเดิม พรอมกับทําใบเบิกเสนอไปใหม  

๓๖.๖.๒ การยืม 

                           ๓๖.๖.๒.๑ สิ่งอปุกรณสําคัญ เมือ่ผูบญัชาการทหารบก

อนุมัติหลักการยืมแลว ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง ตามที่เจากรมฝายยุทธ

บริการ และ/หรือเจากรมฝายกจิการพิเศษ กําหนด  ผูบญัชาการกองบัญชาการ
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คําสั่ง ทบ.ที่ ๓๘๖/

๒๕๔๓ ลง ๒๔ ก.ค.

๔๓  เรือ่ง อนุมัติใหยืม

สิ่งปกรณ ประเภท ๒ 

และ ๔ ระหวางหนวย

ข้ึนตรง ขอ ๒, ๓   

และ ๔ 

 

ชวยรบ  ผูบัญชาการมณฑลทหารบก    หรือผูบงัคับการจงัหวัด-ทหารบก เปนผู

สั่งจาย 

                           ๓๖.๖.๒.๒ สิ่งอปุกรณอื่น ๆ เมื่อไดรบัหลักการจากผูมี

อํานาจใหยืมแลว ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากอง ตามที่เจากรมฝายยุทธ

บริการ และ/หรือเจากรมฝายกจิการพิเศษ กําหนด ผูบัญชาการกองบญัชาการ

ชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัดทหารบก หรือผูที่ไดรบั

มอบหมายเปนผูสั่งจาย                          

-ตามที่ไดมอบอํานาจใหหนวยข้ึนตรง ตําแหนงช้ันผูบัญชาการกองพล หรือ

เทียบเทาข้ึนไปมอีํานาจอนุมัติใหยืมอาวุธ ระหวางหนวยข้ึนตรง และจายยืม

ยุทโธปกรณเพื่อใชในงานปราบปราม ผกค. สําหรบัเพิม่พูนการปฏิบัติภารกจิ

หรือสําหรับการทรงชีพของหนวยใช     ซึ่งหนวยไมไดรับอนุมัติใหมี          สิ่ง

อุปกรณไวในครอบครอง  หรืออนุมัติใหมีไวแลวแตไมเพียงพอไวแลวน้ัน บัดน้ี

เพื่อใหการอนุมัติใหยืมสิ่งอปุกรณประเภท ๒ และ ๔ ระหวางหนวยข้ึนตรง

เปนไปดวยความเรียบรอย รัดกุม และเหมาะสมจึงใหปฏิบัติ ดังน้ี 

 

ขอ ๒. ใหผูบงัคับบญัชาช้ันผูบญัชาการกองพลหรือเทียบเทาข้ึนไป มีอํานาจ

อนุมัติใหยืมสิ่งอปุกรณประเภท ๒ และ ๔  ระหวางหนวยภายในหนวยข้ึนตรงของ

ตนได 

ขอ ๓. การยืมสิง่อปุกรณประเภท ๒ และ ๔  ระหวางหนวยข้ึนตรง ใหหนวยยืม

ไปใชได  เฉพาะกรณีมีความจําเปนเรงดวนทางยุทธการ ถาหากไมปฏิบัติแลวจะ

ทําใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบกอยางรายแรง  เชน  การปฏิบัติภารกจิ

ปองกันชายแดน, การปฏิบัติภารกจิรกัษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญและการ
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ปฏิบัติภารกจิปราบปรามยาเสพติดเปนตน สําหรบัการปฏิบติัภารกิจทีห่นวยมี

แผนงานรองรับเปนที่แนนอนอยูแลว  เชน  การฝกตามวงรอบประจําป  การยืม

สิ่งอปุกรณประเภท ๒ และ ๔ ใหหนวยปฏิบัติตามระเบียบ/คําสั่ง ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๔. การสัง่การในนาม ผบ.ทบ. ตามที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาวแลวใหผู

บังคับหนวยช้ัน ผบ.พล หรอืเทียบเทาข้ึนไปที่ไดรบัมอบอํานาจลงนาม  รับคําสัง่ 

ผบ.ทบ. 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๔. การควบคุมทาง

บัญชี   

    

   ๔.๑ บัญชีคุมสิ่ง

อุปกรณถาวร ทบ.

๔๐๐-๐๐๕ 

๑. จัดทําบญัชีคุม สป.ทุก

รายการ และบันทกึหลักฐาน

การไดมาของ สป. ครบถวน 

๒. จํานวน สป. มีครบถวน

ตามบัญชีคุม 

๓. อื่น ๆ 

-ดูเอกสาร

บัญชีคุม

ของหนวย 

- ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสงกําลงั   

สิ่งอปุกรณ 

   ประเภท ๒ และ ๔ 

พ.ศ.๒๕๓๔  ลง ๓๐ 

ธ.ค.๓๔ 

 ขอ ๓๕ การเก็บรกัษา ไดแก  การเตรียมพื้นที่   การนําสิ่งอปุกรณเขา-ออก   

การเกบ็  หรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอปุกรณในทีเ่กบ็ รวมทั้งการปรนนิบัติ

บํารุง และการซอมบํารงุขณะเกบ็และกอนจายดวย 

 ขอ ๓๙ ประเภทการควบคุม แบงเปนสองประเภท คือ การควบคุมทางการสง

กําลัง และการควบคุมทางบญัชี 

               ๓๙.๑ การควบคุมทางการสงกําลงั หนวยในสายการสงกําลังระดับ

ตํ่ากวา ตองอยูในความควบคุมของหนวยระดับเหนือกวาในสายการสงกําลงั

เดียวกัน โดยถือวามูลฐาน ภารกิจ และความรับผิดชอบในการควบคุม 

ดังตอไปน้ี 

                    ๓๙.๑.๑ มูลฐานการควบคุมทางการสงกําลงั มีดังน้ี 

                           ๓๙.๑.๑.๑ นโยบายการสงกําลังของหนวยเหนือ 

                           ๓๙.๑.๑.๒ หลักฐานการควบคุมสิ่งอปุกรณ 

                           ๓๙.๑.๑.๓ การพยากรณความตองการสิ่งอุปกรณใน

อนาคต ตามหวงระยะเวลาทีก่ําหนด 

                           ๓๙.๑.๑.๔ปจจัยทัง้มวลทีอ่าจเปนอปุสรรค     และขัด

ตอสถานภาพทางการสงกําลัง 

 

                    ๓๙.๑.๒ ภารกิจการควบคุมทางการสงกําลงั มีดังน้ี 

                           ๓๙.๑.๒.๑ สํารวจการทําบัญชีรายการสิง่อุปกรณ 

                           ๓๙.๑.๒.๒ คํานวณความตองการ 

                           ๓๙.๑.๒.๓ อํานวยการจัดหา 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

                           ๓๙.๑.๒.๔ จัดงานการแจกจาย 

                           ๓๙.๑.๒.๕ อํานวยการซอมสราง 

                           ๓๙.๑.๒.๖ อํานวยการจําหนาย 

                    ๓๙.๑.๓ ความรับผิดชอบในการควบคุมทางการสงกําลัง 

                           ๓๙.๑.๓.๑ กองทัพบกกําหนดระดับสงกําลัง 

                           ๓๙.๑.๓.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลงั 

                                    ๓๙.๑.๓.๒.๑ คํานวณปริมาณสิ่งอปุกรณตามวัน

สงกําลัง  ที่กองทัพบกกําหนด 

                                    ๓๙.๑.๓.๒.๒ รักษาระดับสงกาํลัง 

                                    ๓๙.๑.๓.๒.๓ รวบรวมขอมลูที่มีผลกระทบ

กระเทือนตอสถานภาพการสงกําลัง แลวเสนอขออนุมัติเปลีย่นแปลงระดับสง

กําลัง 

               ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผูบังคับหนวยสนับสนุนทางการสง

กําลัง และหนวยใชจะตองรบัผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอสิง่อุปกรณ 

ใหเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม เพื่อใหทราบสถานภาพสิ่งอปุกรณได

ตลอดเวลา โดยถือมลูฐาน ภารกจิและความรับผิดชอบในการควบคุม 

ดังตอไปน้ี 

                    ๓๙.๒.๑ มูลฐานการควบคุมทางบญัชี มีดังน้ี 

                           ๓๙.๒.๑.๑ บัตรบญัชีคุมสิ่งอุปกรณและขอมลูตาง ๆ    

ที่เกี่ยวของกบับัตรบญัชีคุม รวมทั้งประวัติสิ่งอปุกรณ 

                           ๓๙.๒.๑.๒ สถานภาพสิ่งอปุกรณ 

                           ๓๙.๒.๑.๓ ประสบการณในการรับ-จายสิ่งอปุกรณ 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

                    ๓๙.๒.๒ ภารกิจการควบคุมทางบญัชี มีดังน้ี 

                           ๓๙.๒.๒.๑ บันทึก รายงาน และจัดทาํขอมูลเกี่ยวกับ

จํานวนสภาพ และสถานภาพสิ่งอปุกรณ 

                           ๓๙.๒.๒.๒ จัดทําแผนการแจกจายหรือเอกสารการ

แจกจายสิ่งอปุกรณ  แลวแตกรณี 

                           ๓๙.๒.๒.๓ พิจารณาจํานวนสิ่งอปุกรณใหหนวย

สนับสนุนตามความจําเปนใหนอยทีสุ่ด 

                    ๓๙.๒.๓ ความรับผิดชอบการควบคุมทางบญัชี 

                           ๓๙.๒.๓.๑ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลงั 

                                    ๓๙.๒.๓.๑.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐาน    

จัดทําสถิติและขอมลูสําหรบัสิง่อปุกรณแตละรายการ 

                                    ๓๙.๒.๓.๑.๒ จัดทําบัญชีคุมสิง่อุปกรณโดยใช

แบบพิมพ  ทบ.๔๐๐-๐๐๓ และแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๒ 

                                    ๓๙.๒.๓.๑.๓ จัดทําบัญชีคุมสิง่อุปกรณถาวรที่อยู

ในความครอบครองของหนวยใช โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๓ และ ทบ.

๔๐๐-๐๐๓-๔ 

                           ๓๙.๒.๓.๒ หนวยใช 

                                    ๓๙.๒.๓.๒.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐานจัดทํา

สถิติ    และขอมูลสําหรับสิ่งอุปกรณแตละรายการ 

                                    ๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดทําบัญชีคุมสิง่อุปกรณถาวรโดย

ใชแบบพิมพ  ทบ.๔๐๐-๐๐๕ สําหรบับญัชีคุมช้ินสวนซอมและสิง่อปุกรณใช

สิ้นเปลอืงน้ัน ใหใชแบบพมิพ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

         ขอ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผูบงัคับบญัชาทุกระดับช้ัน ตองรบัผิดชอบใน

การควบคุมสิง่อปุกรณใหเปนไปโดยเรียบรอยเหมาะสม ถูกตองตามความมุง

หมายของทางราชการ 

    ๔.๒ บัญชีคุม 

สป.สิ้นเปลอืง ทบ.

๔๐๐-๐๖๘ 

๑. จัดทําเรียบรอยถูกตองทุก

รายการ  ๒. จํานวน สป.มี

ครบถวนตามบัญชีคุม 

๓. อื่น ๆ 

-ดูเอกสาร

บัญชีคุม

ของหนวย 

- ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสงกําลงั   

สิ่งอปุกรณ ประเภท 

๒ และ ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.

๓๔ 

 

- ตอนที่ ๗  การควบคุม 

ฯลฯ 

- ขอ ๓๙.๒.๓.๒ หนวยใช 

           ๓๙.๒.๓.๒.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทําสถิติ และขอมูล

สําหรับสิ่งอปุกรณแตละรายการ 

                    

๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดทําบัญชีคุมสิ่งอปุกรณถาวรโดยใช       แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-

๐๐๕ สําหรบับญัชีช้ินสวนซอมและสิ่งอปุกรณใชสิ้นเปลืองน้ัน ใหใชแบบพิมพ 

ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 

    ๔.๓  สป.ที่ไดรับ

จากการจัดหาหรือที่

ไดรับบริจาคมาใช

สําหรับทางราชการ 

๑. รายงานถูกตองตาม

ระเบียบกําหนด   ๒. 

รายงานภายในระยะเวลา

กําหนด 

๓. บันทึกบญัชีคุมถูกตอง

เรียบรอย 

๔. เก็บรักษาควบคุมเปน

ระเบียบเรียบรอย 

๕. อื่น ๆ 

-ดูเอกสาร

และสป.๔

ของหนวย 

คําสั่งกองทัพบก(คําสั่ง

ช้ีแจง) 

ที่ ๖๕๓/๒๕๒๗ลง๔

ก.ย.๒๗เรื่อง   การ

ควบคุมยุทโธปกรณที่

หนวยตาง ๆ ใน ทบ.

จัดหาหรือไดมา 

หรือจากการไดรับมอบ

หรือบรจิาค 

ผนวก ก  บัญชี

-เพื่อใหการควบคุมยุทโธปกรณซึง่หนวยตาง ๆ จัดหาหรือไดมาหรอืจากการ

ไดรับมอบหรือบรจิาคจากบริษัท หางราน และ/หรอื หนวยงานตาง ๆ ของทาง

ราชการและเอกชนพลเรือนโดยทั่วไป  ทั้งในและนอกประเทศรวมถึงสถานทูต 

สถานกงศุล องคการระหวางประเทศหรอืองคการอื่นทีเ่ปนของรัฐบาล

ตางประเทศ     ซึ่งใหไวใชราชการเปนไปดวยความเรียบรอย  

จึงใหดําเนินการดังน้ี 

๑. ใหหนวยตาง ๆ ใน ทบ. ที่ไดรบัยุทโธปกรณรายงานรายละเอียดของ

ยุทโธปกรณที่ไดรับตามแบบฟอรม  ผนวก ก. ตามสายการบงัคับบญัชาตอ ทบ. 

ผานกรมฝายยุทธบรกิารหรือกรมฝายกจิการพิเศษ  ที่มีความรับผิดชอบในสิ่ง

อุปกรณตามระเบียบ ทบ.วาดวยความรับผิดชอบในสิ่งอปุกรณ   พ.ศ.๒๕๑๘  
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

ยุทโธปกรณที่ไดรับ

มอบหรือบรจิาค 

 

ภายใน ๓๐ วัน     นับจากวันที่ไดจัดหาหรอืไดมาหรือจากการไดรับมอบหรือ

บรจิาค   เพื่อใหกรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกจิการพิเศษข้ึนบัญชีคุม 

และ/หรือทะเบียนไวเปนหลักฐาน    โดยดําเนินการตามหนาที่  และความ

รับผิดชอบทีม่ีอยูตอไป    สวนยุทโธปกรณซึ่งกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝาย

กิจการพิเศษดังกลาวจัดหาหรือไดมาเองน้ันคงถือปฏิบัติในการควบคุมตาม

ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่ ทบ.กําหนดไว 

๒. หากยุทโธปกรณใดทีห่นวยใดไดมาและอยูในความครอบครองกอนออกคําสัง่

ฉบับน้ีคงใหหนวยเหลาน้ันถือปฏิบัติตามขอ ๑  ภายใน ๓๐ วัน   นับแตวันที่

ออกคําสั่งฉบับน้ี 

เปนตนไป 

 

 

    ๔.๔ การนําสิ่ง

อุปกรณเขาที่เก็บ 

๑. บันทึกบัตรแสดงทีเ่ก็บ

ถูกตองเรียบรอย 

๒. การบํารุงรักษาสิง่อุปกรณ

กอนนําเขาเกบ็ 

๓. ผูกปายประจําสิง่อปุกรณ 

๔. การเกบ็หรือการวางสิง่

อุปกรณเรียบรอย 

๕. อื่น ๆ 

-ดูเอกสาร - ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสงกําลงั   

สิ่งอปุกรณ ประเภท 

๒ และ ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.

๓๔ 

 

๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเกบ็รักษา 

                    ๓๕.๑.๑ เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรอื เจากรมฝาย

กิจการพิเศษ ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบญัชาการมณฑลทหารบก ผู

บังคับการจงัหวัดทหารบก ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรง ผูบังคับหนวยใช 

จะตองวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิง่อุปกรณในทีเ่ก็บใหปลอดภัย และอยู

ในสภาพที่ใชการได 

                    ๓๕.๑.๒ เจาหนาทีเ่ก็บรักษา    จะตองเกบ็รักษาสิง่อุปกรณให

เปนไปตามระเบียบที่ผูบังคับบัญชา ในขอ ๓๕.๑.๑ กําหนด 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

               ๓๕.๒ ปจจัยในการเก็บรักษา เพื่อใหการเกบ็รกัษาไดผลดี ผูบงัคับ

หนวยเก็บรักษาจะตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปน้ี 

                    ๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา 

                    ๓๕.๒.๒ กําลังคน 

                    ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน 

               ๓๕.๓ การเตรียมทีเ่กบ็รักษา 

                    ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมทําทีเ่กบ็ในพื้นที่คลงัปด หรือคลัง

กลางแจง แบงเปนคลัง หรือพื้นที่ แถว ตอน และชอง โดยใชตัวอักษรผสมกับ

ตัวเลข ตัวอยางเชน ๑-ก-๒-๔ หมายความวา คลังหรือพื้นที ่๑ แถว ก ตอนที่ ๒ 

และ 

ชองที่ ๔ 

                    ๓๕.๓.๒ ใหเขียนผังแสดงทีเ่ก็บตามทีจ่ัดระบบไวในขอ 

๓๕.๓.๑ เพื่อสะดวกในการวางแผนนําสิ่งอปุกรณเขาเกบ็ 

            ๓๕.๔ การนําสิ่งอปุกรณเขาที่เก็บ เจาหนาทีเ่กบ็รกัษาดําเนินการดังน้ี 

                    ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงที่เกบ็ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-

๐๐๙ สําหรบัหนวยสนับสนุน และแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ สําหรบัหนวยใช 

                    ๓๕.๕.๒ ทําการบํารงุรกัษาสิ่งอปุกรณกอนนําเขาเก็บ 

                    ๓๕.๕.๓ ผูกปายประจําสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-

๐๑๐ โดยอนุโลม 

                    ๓๕.๕.๔  นําสิ่งอุปกรณเขาเกบ็ในที่ที่กําหนดให 

               ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอปุกรณ 

                    ๓๕.๕.๑ กําหนดทางเดินในพื้นที่เกบ็รกัษา เพื่อความสะดวก
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

ในการใชแรงงานหรอืเครือ่งทุนแรง ดังตอไปน้ี 

                           ๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลัก   อาจมทีางเดียวตรงกึง่กลาง

ตามความยาวของพื้นทีเ่ก็บรักษา หรือมีทั้งสองขางของพื้นที่เก็บรักษาก็ได ควรใหมี

ความกวางพอที่ รถยก ๒ คัน สวนทางกันได 

 

                           ๓๕.๕.๑.๒ ทางเดิน ต้ังฉากกบัทางเดินหลักควร

กําหนดใหตรงกบัประตู 

 

                           ๓๕.๕.๑.๓ ทางเดินระหวางที่เกบ็ของ ควรใหรถเข็น 

หรือรถยกเขาไปปฏิบัติงานได 

                           ๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉินจัดสํารองไวสําหรบัใชในกรณี

ฉุกเฉิน 

                    ๓๕.๕.๒ เก็บสิง่อุปกรณใหเต็มที่วางทั้งทางด่ิงและทางระดับ 

                    ๓๕.๕.๓ เก็บสิง่อุปกรณใหพนจากอันตราย 

                    ๓๕.๕.๔ เก็บสิง่อุปกรณในทีเ่ก็บรักษา    ใหตรงกับลักษณะ

และคุณสมบัติของสิ่งอปุกรณ 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    ๔.๕ การนําสิ่ง

อุปกรณออกจากที่

เก็บ 

๑. มีหลกัฐานการนํา สป.

ออกถูกตอง 

๒. สป.นําเขาเกบ็กอน ใหนํา

ออกจายกอน 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 - ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสงกําลงั   

สิ่งอปุกรณ ประเภท 

๒ และ ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.

๓๔ 

 

- ตอนที่ ๕ การแจกจาย 

            ๓๕.๗ การนําสิ่งอปุกรณออกจากที่เก็บ 

                    ๓๕.๗.๑ การนําสิ่งอปุกรณออกจากทีเ่ก็บ ตองมีหลักฐานการ

นําออก 

                    ๓๕.๗.๒ การยายที่เกบ็สิง่อุปกรณ ตองบันทึกการยายไวเปน

หลักฐาน 

                    ๓๕.๗.๓ สิ่งอุปกรณใดที่นําเขาเก็บกอน ใหนําออกจายกอน 

    ๔.๖ การแจกจาย

สิ่งอปุกรณ 

๑. มีหลกัฐานอนุมัติการ

แจกจาย 

๒. ผูอนุมัติการจายสิ่ง

อุปกรณถูกตอง        

 ๓. การปบ. สป.กอนจาย

และหลังจาย   

๔. บันทึกหลักฐานการจาย

ถูกตอง 

๕. อื่น ๆ     

 - ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสงกําลงั   

สิ่งอปุกรณ ประเภท 

๒ และ ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.

๓๔ 

 

- ตอนที่ ๕ การแจกจาย 

ขอ ๓๖ การจายสิง่อุปกรณ  ไดแก การดําเนินการตอบสนองความตองการที่

หนวยเบิกไดสงคําขอมา 

               ๓๖.๑ ขอพิจารณา ในการจายสิง่อุปกรณ หลักเกณฑที่จะตอง

พิจารณาวาควรจายรายการใด จํานวนเทาใดน้ัน ใหคํานึงถึงปจจัยดังตอไปน้ี 

                    ๓๖.๑.๑ ความตองการของหนวยรับการสนับสนุน 

                    ๓๖.๑.๒ สถานการณทางยุทธวิธี 

                    ๓๖.๑.๓ ระดับสงกําลงั หรอือัตราของหนวยรับการสนับสนุน 

                    ๓๖.๑.๔ สิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสง 

                    ๓๖.๑.๕ สถานที่เก็บรักษาของหนวยรับการสนับสนุน 

                    ๓๖.๑.๖ ปริมาณสิ่งอุปกรณคงคลงัของหนวยจาย 

                    ๓๖.๑.๗ ขีดความสามารถในการซอมบํารุงของหนวยรบัการ

สนับสนุน 
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

               ๓๖.๒ การเตรียมการจายสิ่งอุปกรณ 

                    ๓๖.๒.๑ จัดทําแผนการแจกจายหรือเอกสารการแจกจายสิ่ง

อุปกรณแลวแตกรณี 

                    ๓๖.๒.๒ ดําเนินการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอปุกรณกอนจาย ถา

จําเปน 

                    ๓๖.๒.๓ จัดสถานที่เตรียมจายโดยแบงสวนออกดังน้ี 

                           ๓๖.๒.๓.๑ สวนจายและคัดแยก 

                           ๓๖.๒.๓.๒ สวนบรรจหุีบหอและจัดสง 

               ๓๖.๓ วิธีดําเนินการจายสิ่งอปุกรณ 

                    ๓๖.๓.๑ สวนบัญชีคุม 

                           ๓๖.๓.๑.๑ รับใบเบิกและลงทะเบียนเอกสารโดยใชแบบ

พิมพ� ทบ.๔๐๐-๐๐๒  

                           ๓๖.๓.๑.๒ ตรวจสอบใบเบิกในเรื่องตอไปน้ี 

                                    ๓๖.๓.๑.๒.๑ ลายมือช่ือผูมสีทิธิเบิก 

                                    ๓๖.๓.๑.๒.๒ ความเรียบรอยและความถูกตอง

ของใบเบิก เชน การอางหลักฐานที่ใชในการเบิก รายการและจํานวนที่ขอเบิก 

เปนตน 

                                    ๓๖.๓.๑.๒.๓ ความผูกพันระหวางหนวยเบิกกบั

หนวยจาย เชน คางรับและคางจาย เปนตน 

                                    ๓๖.๓.๑.๒.๔ หวงเวลากําหนดใหทําการเบกิ 

                           ๓๖.๓.๑.๓ การดําเนินการทางบัญชี 

 



                    หนาที่ 37 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

                                    ๓๖.๓.๑.๓.๑ จํานวนที่ขอเบกิมาอาจเพิ่มหรอืลด

ก็ได    ทั้งน้ีเพื่อความเหมาะสมกบัมาตรฐานการบรรจุหบีหอ 

                                    ๓๖.๓.๑.๓.๒ พิจารณาจายตามลําดับทะเบียน

หนวยจาย เวนแตจะไดรบัอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายใหดําเนินการเปน

อยางอื่น 

                                    ๓๖.๓.๑.๓.๓ ถาไมมีสิ่งอุปกรณจาย ใหบันทึก

คางจาย โดยผูตรวจสอบลงนามในใบเบกิ สงใบเบิกฉบบัที่ ๒ คืนหนวยเบิก สวน

ที่เหลือเก็บไวในแฟมรอเรื่อง 

                                    ๓๖.๓.๑.๓.๔ ถามีสิ่งอุปกรณจาย   ใหบันทึกการ

จาย    ผูตรวจสอบลงนามแลวเสนอผูมีอํานาจสัง่จายลงนามอนุมัติ เก็บใบเบิก

ฉบับที่ ๓ ไวในแฟมรอเรื่อง สวนใบเบิกทีเ่หลือสงใหสวนเก็บรักษาดําเนินการ

ตอไป เมื่อไดรบัใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนแลว  ใหสําเนาช่ือผูรบัผูจายลงในใบเบิก

ฉบับที่ ๓ แลวสงใหสวนเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน                

 

๕. การเก็บรักษา  ( 

คลัง สป. ๒และ๔ ) 

    

    ๕.๑ ระเบียบการ

เก็บรักษา   

๑. มีระเบียบการเก็บรักษา

ของหนวยและหนวยเหนือ

ตามสายการบังคับบญัชาที่

ถูกตองและทันสมัย 

๒. มีรายละเอียดครอบคลุม

ในการปฏิบัติ 

-ดูบัญชีคุม

และคลังสป.

ของหนวย 

- ระเบียบกองทัพบก

วาดวย การสงกําลงั   

สิ่งอปุกรณ ประเภท 

๒ และ ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.

๓๔ 

- ขอ ๓๕.๑.๑ เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ เจากรมฝายกิจการพิเศษ ผู

บัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบญัชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการ

จังหวัดทหารบก ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรง ผูบงัคับหนวยใช จะตองวาง

ระเบียบและจัดงานเกบ็รกัษาสิ่งอุปกรณในที่เก็บใหปลอดภัย และอยูใน

สภาพที่ใชการได 

 



                    หนาที่ 38 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๓. เจาหนาที่มีความรูใน

ระเบียบอยางถูกตอง 

๔. มีการปฏิบัติตามระเบียบ

อยางเครงครัด 

๕. อื่น ๆ 

 - ขอ ๓๕.๑.๒ เจาหนาที่เก็บรักษา จะตองเกบ็รกัษาสิ่งอุปกรณใหเปนไปตาม

ระเบียบทีผู่บังคับบัญชา ในขอ ๓๕.๑.๑ กําหนด   -ขอ ๔๐ ความรับผิดชอบ 

ผูบังคับบญัชาทุกระดับช้ัน ตองรบัผิดชอบในการควบคุมสิ่งอุปกรณใหเปนไป

โดยเรียบรอยเหมาะสม ถูกตองตามความมุงหมายของทางราชการ 
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    ๒๔๙๑ 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

     ๕.๒ การเกบ็ สป. ใน

คลังฯ  

๑. มีผังการเก็บ แยกเก็บเปน

ประเภท / ชนิด 

๒. การจัดเก็บตามผงัเปนระเบียบ

เรียบรอย 

๓. มีผูรบัผิดชอบ สป.ที่มีคาสูงโดย

แนชัด 

๔. อื่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

-ดูสป.ในคลัง - ระเบียบกองทัพบกวา

ดวย การสงกําลัง   สิ่ง

อุปกรณ ประเภท ๒ และ 

๔ พ.ศ.๒๕๓๔  ลง ๓๐ 

ธ.ค.๓๔ 

ขอ๓๕ 

- ขอบังคับทหาร ที่  

    ๓/๖๗๑๓        

  

   วาดวยกิจการกอสราง ลง 

๔ มิ.ย.๙๑ ขอ ๑๔   

๕.๗๐ การเก็บรักษา หมายถึง การเตรียมพื้นที่ การนําสิง่

อุปกรณเขา-ออก การเก็บหรอืการวาง การระวังรักษาสิ่ง

อุปกรณในที่เกบ็ รวมทัง้การปรนนิบัติบํารุง และการซอม

บํารุงขณะเก็บและกอนจายดวย  

ขอ ๓๕ การเก็บรักษา ไดแก  การเตรียมพื้นที่   การนํา

สิ่งอปุกรณเขา-ออก   การเกบ็  หรือการวาง การระวัง

รักษาสิง่อุปกรณในทีเ่ก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํารงุ และ

การซอมบํารุงขณะเก็บและกอนจายดวย 

๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเกบ็รักษา 

                    ๓๕.๑.๑ เจากรมฝายยุทธบริการ และ/

หรือ เจากรมฝายกิจการพเิศษ ผูบัญชาการกองบญัชาการ

ชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัด

ทหารบก ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรง ผูบังคับหนวย

ใช จะตองวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิง่อปุกรณใน

ที่เกบ็ใหปลอดภัย และอยูในสภาพที่ใชการได 

                    ๓๕.๑.๒ เจาหนาทีเ่ก็บรักษา จะตองเก็บ

รักษาสิง่อุปกรณใหเปนไปตามระเบียบทีผู่บงัคับบญัชา ใน

ขอ ๓๕.๑.๑ กําหนด 

               ๓๕.๒ ปจจัยในการเก็บรักษา เพื่อใหการเกบ็

รักษาไดผลดี ผูบังคับหนวยเก็บรักษาจะตองคํานึงถึง

ปจจัยดังตอไปน้ี 

 



                    หนาที่ 40 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

                    ๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา 

                    ๓๕.๒.๒ กําลังคน 

                    ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน 

               ๓๕.๓ การเตรียมทีเ่กบ็รักษา 

                    ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมทําทีเ่กบ็ในพื้นที่

คลังปด หรือคลังกลางแจง แบงเปนคลัง หรือพื้นที่ แถว 

ตอน และชอง โดยใชตัวอักษรผสมกบัตัวเลข ตัวอยางเชน 

๑-ก-๒-๔ หมายความวา คลังหรือพื้นที่ ๑ แถว ก ตอนที่ 

๒ และชองที่ ๔ 

                    ๓๕.๓.๒ ใหเขียนผังแสดงทีเ่ก็บตามที่

จัดระบบไวในขอ ๓๕.๓.๑ เพื่อสะดวกในการวางแผนนํา

สิ่งอปุกรณเขาเกบ็ 

               ๓๕.๔ การนําสิง่อุปกรณเขาที่เกบ็ เจาหนาที่

เก็บรักษาดําเนินการดังน้ี 

                    ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงที่เกบ็ โดยใช

แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๙ สําหรบัหนวยสนับสนุน และ

แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ สําหรบัหนวยใช 

                    ๓๕.๕.๒ ทําการบํารงุรกัษาสิ่งอปุกรณ

กอนนําเขาเกบ็ 

                    ๓๕.๕.๓ ผูกปายประจําสิ่งอุปกรณ โดย

ใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม 

 



                    หนาที่ 41 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

                    ๓๕.๕.๔ นําสิ่งอุปกรณเขาเก็บในทีท่ี่

กําหนดให 

               ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอปุกรณ 

                    ๓๕.๕.๑ กําหนดทางเดินในพื้นที่เกบ็

รักษา เพื่อความสะดวกในการใชแรงงานหรือเครื่องทุน

แรง ฯลฯ 

                    ๓๕.๕.๒ เก็บสิง่อุปกรณใหเต็มที่วางทั้ง

ทางด่ิงและทางระดับ 

                    ๓๕.๕.๓ เก็บสิง่อุปกรณใหพนจาก

อันตราย 

                    ๓๕.๕.๔ เก็บสิง่อุปกรณในทีเ่ก็บรักษา    

ใหตรงกับลักษณะและคุณสมบัติของสิง่อุปกรณ 

               ๓๕.๖ การระวังรักษา   เจาหนาที่เกบ็รักษา

จะตองระวังรักษาสิง่อุปกรณใหปลอดภัย และอยูในสภาพ

ใชการได ดังตอไปน้ี 

                      ๓๕.๖.๓ การทุจริต  

๓๕.๖.๓.๑ สิ่งอุปกรณทีม่ีคาสูง ขนยายและขายงาย ตอง

เก็บไวในที่ปลอดภัย และมอบความรบัผิดชอบใหเฉพาะ

บุคคล 

                      ๓๕.๖.๕ อุบัติเหตุ ฯลฯ 

                      ๓๕.๖.๖ การชํารุดหรอืเสื่อมสภาพ 

ฯลฯ 



                    หนาที่ 42 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

๕.๓ ปายประจําสิ่งอปุกรณ

ทบ.๔๐๐-๐๑๐ 

๑. มีปายประจําสิ่งอุปกรณถูกตอง 

๒. บันทึกรายละเอียดสิง่อปุกรณ

ครบถวน 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

-ดู สป.ในคลัง - ระเบียบกองทัพบกวา

ดวย การสงกําลัง   สิ่ง

อุปกรณ ประเภท ๒ และ 

๔ พ.ศ.๒๕๓๔  ลง ๓๐ 

ธ.ค.๓๔ 

 

               ๓๕.๔ การนําสิง่อุปกรณเขาที่เกบ็ เจาหนาที่

เก็บรักษาดําเนินการดังน้ี 

                    ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงที่เกบ็ โดยใช

แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๙ สําหรบัหนวยสนับสนุน และ

แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ สําหรบัหนวยใช 

                    ๓๕.๕.๒ ทําการบํารงุรกัษาสิ่งอปุกรณ

กอนนําเขาเกบ็ 

                    ๓๕.๕.๓ ผูกปายประจําสิ่งอุปกรณ โดย

ใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม 

                    ๓๕.๕.๔ นําสิ่งอุปกรณเขาเก็บในทีท่ี่

กําหนดให 

๕.๔ การระวังรักษา สป. 

ในคลังฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ปองกันภัยธรรมชาติ การชาํรุด

หรือเสื่อมสภาพ 

๒. อ่ืนๆ 

-ดูคลัง ระเบียบกองทัพบกวา

ดวย การสงกําลัง   สิ่ง

อุปกรณ ประเภท ๒ และ 

๔ พ.ศ.๒๕๓๔  ลง ๓๐ 

ธ.ค.๓๔ 

 

               ๓๕.๖ การระวังรักษา   เจาหนาที่เกบ็รักษา

จะตองระวังรักษาสิง่อุปกรณใหปลอดภัย และอยูในสภาพ

ใชการได ดังตอไปน้ี 

                    ๓๕.๖.๑ ภัยธรรมชาติ  

๓๕.๖.๑.๑เก็บสิ่งอปุกรณในคลังเก็บรักษา ซึ่งสามารถ

ระบายอากาศหรอืปองกันความช้ืนได 

                           ๓๕.๖.๑.๒ ตรวจ ปองกัน และ

ทําลายจําพวกสัตวและแมลงตาง ๆ 

 

 



                    หนาที่ 43 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ๓๕.๖.๑.๓ ในกรณีพื้นที่คลงัปดไม

เพียงพอ ใหแยกเกบ็สิง่อปุกรณทีม่ีความคงทนตอสภาพ

ดินฟาอากาศไวในคลังเปด 

                           ๓๖.๑.๔ ใชไมรองหรือทาสี หรือทา

นํ้ามันสําหรับสิ่งอุปกรณทีเ่ก็บในคลงัเปด 

                ๓๕.๖.๖ การชํารุดหรือเสื่อมสภาพ  

สิ่งอปุกรณซึ่งอยูในที่เกบ็รกัษา   จะตองไดรับการดูแล

รักษาใหอยูในสภาพใชการได หรือมิใหเสื่อมสภาพกอน

นําไปใช   โดยจะตองปฏิบัติตามระเบียบ    หรือคําสั่งที่

ทางราชการกําหนด หรือตามคําแนะนําของผูผลิต หรือ

ทําหนาที่ทางเทคนิค 

๖. การรักษาความปลอดภัย     

    ๖.๑ การปองและการ

ปฏิบัติเมือ่เกิดกันอัคคีภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ระเบียบ / คําสั่ง / แผนถูกตอง

ครบถวนสมบูรณ 

๒. สงระเบียบ / คําสั่ง / แผนงาน

ปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อ

เกิดอัคคีภัยใหหนวยเหนือและหนวย

รองทราบ    

๓. มีการซกัซอมและรายงานผล 

๔. มีการตรวจและรายงานผล 

๕. ชุดเครื่องมือดับเพลงิครบถวน

และใชงานได   

- ตรวจดูแผน 

ปองกัน

อัคคีภัย 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย

การปองกันอัคคีภัยและ

การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 

พ.ศ.๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.

๐๓  

    ขอ ๗.๖, ขอ ๗.๕, ขอ 

๗.๔, ขอ ๗.๓, ขอ ๗.๗  

- คําสั่งกองทัพบก ที่ 

๔๖๑/๒๕๑๗ ลง พ.ค.

๑๗ 

๕.๗๐ การเก็บรักษา หมายถึง การเตรียมพื้นที่ การนําสิง่

อุปกรณเขา-ออก การเก็บหรอืการวาง การระวังรักษาสิ่ง

อุปกรณในที่เกบ็ รวมทัง้การปรนนิบัติบํารุง และการซอม

บํารุงขณะเก็บและกอนจายดวย  

ขอ ๓๕ การเก็บรักษา ไดแก  การเตรียมพื้นที่   การนํา

สิ่งอปุกรณเขา-ออก   การเกบ็  หรือการวาง การระวัง

รักษาสิง่อุปกรณในทีเ่ก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํารงุ และ

การซอมบํารุงขณะเก็บและกอนจายดวย 

 

 



                    หนาที่ 44 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ระเบียบกองทัพบก วา

ดวย  การปองกันอัคคีภัย

ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘ 

ลง   

   ๑๑ ม.ค.๓๘ 

               ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเกบ็รักษา 

                    ๓๕.๑.๑ เจากรมฝายยุทธบริการ และ/

หรือ เจากรมฝายกิจการพเิศษ ผูบัญชาการกองบญัชาการ

ชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัด

ทหารบก ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรง ผูบังคับหนวย

ใช จะตองวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิง่อปุกรณใน

ที่เกบ็ใหปลอดภัย และอยูในสภาพที่ใชการได 

                    ๓๕.๑.๒ เจาหนาทีเ่ก็บรักษา จะตองเก็บ

รักษาสิง่อุปกรณใหเปนไปตามระเบียบทีผู่บงัคับบญัชา ใน

ขอ ๓๕.๑.๑ กําหนด 

๓๕.๖ การระวังรักษา   เจาหนาที่เกบ็รกัษาจะตองระวัง

รักษาสิง่อุปกรณใหปลอดภัย และอยูในสภาพใชการได 

ดังตอไปน้ี 

๓๕.๖.๒ อัคคีภัย 

                           ๓๕.๖.๒.๑ กําหนดเขตและ

กวดขันไมใหนําเช้ือเพลิงเขาบรเิวณที่เกบ็รกัษา 

                           ๓๕.๖.๒.๒ รักษาความสะอาดและ

ขจัดเช้ือเพลิงบรเิวณที่เกบ็รกัษา 

                           ๓๕.๖.๒.๓ ดูแลรักษาเครื่องมือ

ดับเพลิง ใหอยูในสภาพพรอมที่ใชการได 

                           ๓๕.๖.๒.๔ จัดเจาหนาที่ดับเพลิง

และหมั่นฝกซอมอยูเสมอ 



                    หนาที่ 45 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ๓๕.๖.๒.๕ กําหนดขอปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใชเครื่องมือและแรงงาน เพื่อลดความ

เสียหายเมือ่เกิดอัคคีภัย 

                           ๓๕.๖.๒.๖ จัดทําปายเตือนภัย เชน 

ปาย "หามสูบบุหรี"่ หรือ "ไวไฟ"  เปนตน 

 

 

                           ๓๕.๖.๒.๗ หมั่นตรวจตราสภาพ

การอื่น ๆ อันอาจกอใหเกิดอัคคีภัย เชน สายไฟฟา เปน

ตน 

         สวนรายละเอียดในการปฏิบัติอื่นๆ ใหถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการปองกันอัคคีภัย และ

การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ และที่แกไข

เพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    หนาที่ 46 

 
 

 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

   ๖.๒ การเก็บวัตถุ

อันตรายอื่นๆ ไวในคลัง ฯ  

๑. มีวัสดุไวไฟเก็บรวมไวในอาคาร

หรือคลังฯ** 

๒. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ตรวจดวย

สายตา 

-ระเบียบกองทัพบกวา

ดวย การสงกําลัง   สิ่ง

อุปกรณ ประเภท ๒ และ 

๔ พ.ศ.๒๕๓๔  ลง ๓๐ 

ธ.ค.๓๔ 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย

การปองกันอัคคีภัยและ

การปฏิบัติเมื่อเกิด

อัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ ลง 

๑ ก.ค.๐๓  

ขอ ๗.๒.๖ 

๓๕.๖.๒ อัคคีภัย 

                           ๓๕.๖.๒.๑ กําหนดเขตและ

กวดขันไมใหนําเช้ือเพลิงเขาบรเิวณที่เกบ็รกัษา 

 

- ขอ ๗.๒.๖ วัตถุบางอยาง เชน เซลลลูอย, นํ้ามันยาง ผา

หรือดายชุบนํ้ามัน วัตถุเหลาน้ีหากเก็บรวมกันไวเปน

จํานวนมากในที่อบัเมือ่ไดรับความรอนมากข้ึนอาจเกิด

การเผาไหมเองได 

๖.๓ เวรยามและแสงสวาง  ๑. จัดเวรยามไวที่คลงัฯ สป. ตลอด 

๒๔ ชม. 

๒. เวลากลางคืนมีแสงสวางเพียงพอ 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

-  ตรวจดวย

สายตา 

- คําสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/

๒๕๑๗ เรื่อง ใหกวดขัน

การควบคุมสิง่อปุกรณ

ของทางราชการ ลง ๒๒ 

พ.ย.๑๗ ขอ ๓ 

-ระเบียบกองทัพบกวา

ดวย การสงกําลัง   สิ่ง

อุปกรณ ประเภท ๒ และ 

๔ พ.ศ.๒๕๓๔  ลง ๓๐ 

- ขอ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เกบ็รกัษา 

หรือคลัง ใหจัดเวรยามเฝาตรวจและระมัดระวังการ

โจรกรรมและการกอวินาศกรรม ตลอดเวลา ๒๔ ชม 

 

๓๕.๖.๔.๑ จัดเจาหนาที่รกัษาการณหรือเวรยาม  พรอม

อาวุธเพื่อตรวจรอบ ๆ บริเวณทีเ่ก็บรักษาตามความ

จําเปน   ถาหากบริเวณกวางขวาง   อาจจัดใหมี

ยานพาหนะและเครือ่งมือสื่อสารดวยก็ได 

                           ๓๕.๖.๔.๒ กวดขันบุคคลและ



                    หนาที่ 47 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค.๓๔ 

 

ยานพาหนะทีจ่ะผานเขา-ออก 

                           ๓๕.๖.๔.๓ จัดใหมเีครื่องกีดขวาง 

หรือเครื่องเตือนภัยในบริเวณทีเ่ก็บรักษาตามที่

เห็นสมควร 

         รายละเอียดในการปฏิบัติอื่น ๆ ใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ   วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๑๗ 

 

  

๖.๔ สภาพคลัง  

 

๑. สภาพมั่นคงแข็งแรง 

๒. สะอาดเรียบรอย 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ตรวจดวย

สายตา 

 

 

ระเบียบกองทพับกวาดวย 

การสงกําลัง   สิ่งอุปกรณ 

ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ขอ ๓๕ การเก็บรกัษา ไดแก  การเตรียมพื้นที่   

การนําสิง่อุปกรณเขา-ออก   การเก็บ  หรือการวาง การ

ระวังรกัษาสิ่งอุปกรณในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํารงุ 

และการซอมบํารงุขณะเกบ็และกอนจายดวย 

  ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเกบ็รกัษา 

                    ๓๕.๑.๑ เจากรมฝายยุทธบริการ และ/

หรือ เจากรมฝายกิจการพเิศษ ผูบัญชาการ

กองบญัชาการชวยรบ ผูบญัชาการมณฑลทหารบก ผู

บังคับการจงัหวัดทหารบก ผูบังคับหนวยสนับสนุน

โดยตรง ผูบังคับหนวยใช จะตองวางระเบียบและจัดงาน

เก็บรักษาสิง่อุปกรณในทีเ่ก็บใหปลอดภัย และอยูใน

สภาพที่ใชการได 

                    ๓๕.๑.๒ เจาหนาทีเ่ก็บรักษา จะตอง



                    หนาที่ 48 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บรักษาสิง่อุปกรณใหเปนไปตามระเบียบที่

ผูบังคับบญัชา ในขอ ๓๕.๑.๑ กําหนด 

  ๓๕.๒ ปจจัยในการเกบ็รักษา เพือ่ใหการเก็บรักษา

ไดผลดี ผูบงัคับหนวยเกบ็รักษาจะตองคํานึงถึงปจจัย

ดังตอไปน้ี 

                    ๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา 

                    ๓๕.๒.๒ กําลังคน 

                    ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน 

 ๓๕.๕ การเกบ็หรือการวางสิง่อุปกรณ 

         ๓๕.๕.๒ เก็บสิ่งอปุกรณใหเต็มที่วางทั้งทางด่ิง

และทางระดับ 

        ๓๕.๕.๓ เก็บสิ่งอุปกรณใหพนจากอันตราย 

         ๓๕.๕.๔ เก็บสิ่งอปุกรณในทีเ่กบ็รักษา    ใหตรง

กับลกัษณะและคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ 

๓๕.๖ การระวังรักษา   เจาหนาที่เกบ็รกัษาจะตองระวัง

รักษาสิง่อุปกรณใหปลอดภัย และอยูในสภาพใชการได 

ดังตอไปน้ี 

                    ๓๕.๖.๕ อุบัติเหตุ 

                           ๓๕.๖.๕.๑ อบรมช้ีแจงการใช

เครื่องมือยกขน วิธีการขนยาย และวิธีการจัดวางสิ่ง

อุปกรณ 

 



                    หนาที่ 49 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

- คําสั่งกองทัพบก(ช้ีแจง)ที่

๒๘/๑๗๙๗๙ เรื่อให

รวมมือการรกัษาความ

สะอาดทนุบํารงุสถานที่

ราชการตลอดจนอาคาร

บานเรอืนของหนวย

ทหาร ลง 

๑๗ ส.ค.๐๒ ขอ ๒ 

                           ๓๕.๖.๕.๒ หมั่นตรวจและ

ปรนนิบัติบํารงุเครื่องมือยกขนอยูเสมอ 

                           ๓๕.๖.๕.๓ ทําความสะอาดในที่

เก็บรักษา 

 

           ๓๕.๖.๒.๒ รักษาความสะอาดและขจัด

เช้ือเพลิงบรเิวณที่เกบ็รักษา 

 

 

- ขอ ๒ เมื่อพบสิ่งใดชํารุดสกปรกหรอืสิง่น้ันจะทําให

พื้นที่ไมเรียบรอย สวยงาม หรือพบอาคารโรงเรือนชํารุด

แลว แมเพียงเล็กนอยตองรีบดําเนินการแกไข กําจัดหรอื

ซอมแซม 

ฯลฯ 

 

    

 

 ๖.๕ การปองกันการทุจริต  

 

 

๑. คลังใสกญุแจและตีตราเรียบรอย

เมื่อเลิกงาน 

๒. อื่น ๆ  

 \ 

 

ระเบียบกองทพับกวาดวย 

การสงกําลัง   สิ่งอุปกรณ 

ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 

 

 

 

- ๓๕.๖.๓ การทุจริต 

                           ๓๕.๖.๓.๑ สิ่งอปุกรณทีม่ีคาสงู 

ขนยายและขายงาย ตองเกบ็ไวในที่ปลอดภัย และมอบ

ความรับผิดชอบใหเฉพาะบุคคล 

 



                    หนาที่ 50 

 
 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

                           ๓๕.๖.๓.๒ คลังทุกคลัง จะตองปด

ประตูใสกุญแจและตีตราใหเรียบรอยเมื่อเลกิงาน 

                           ๓๕.๖.๓.๓ ระมัดระวังมิใหบุคคล

ลักลอบนําสิ่งอปุกรณออกจากคลงั 

 

 

๗. การปรนนิบัติบํารุงและ

การซอมบํารุง  

    

    ๗.๑ การปรนนิบัติบํารงุ 

สป. 

๑. ปฏิบัติตามคูมือของ สป.แตละ

ชนิด 

๒. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ตรวจดวย

สายตา 

ระเบียบกองทพับกวาดวย 

การสงกําลัง   สิ่งอุปกรณ 

ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ขอ ๓๕ การเก็บรกัษา ไดแก  การเตรียมพื้นที่   

การนําสิง่อุปกรณเขา-ออก   การเก็บ  หรือการวาง การ

ระวังรกัษาสิ่งอุปกรณในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํารงุ 

และการซอมบํารงุขณะเกบ็และกอนจายดวย 

๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอปุกรณ 

๓๕.๕.๔ เก็บสิง่อุปกรณในที่เก็บรักษา    ใหตรงกับ

ลักษณะและคุณสมบัติของสิง่อุปกรณ 

๓๕.๖ การระวังรักษา   เจาหนาที่เกบ็รกัษาจะตองระวัง

รักษาสิง่อุปกรณใหปลอดภัย และอยูในสภาพใชการได 

ดังตอไปน้ี 

๓๕.๖.๖ การชํารุดหรือเสือ่มสภาพ 

สิ่งอปุกรณซึ่งอยูในที่เกบ็รกัษา   จะตองไดรับการดูแล

รักษาใหอยูในสภาพใชการได หรือมิใหเสื่อมสภาพกอน

นําไปใช   โดยจะตองปฏิบัติตามระเบียบ    หรือคําสั่งที่
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-  คําสั่งกองทัพบก (ช้ีแจง) 

ที่ ๕๖/๕๓๗๕ เรื่อง การ

ปองกันสนิมและรา ลง ๑๐ 

มี.ค.๙๘ 

ทางราชการกําหนด หรือตามคําแนะนําของผูผลิต หรือ

ทําหนาที่ทางเทคนิค 

๑. ประเทศที่มลีมฟาอากาศรอนชุมช้ืน  ถาหากไมทําการ

ระมัดระวังและบํารงุรกัษาอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ ให

ถูกตองแลว อุปรกณเหลาน้ันกอ็าจจะชํารุดทรุดโทรมจน

ใชราชการไมไดในเวลาเทาที่ควร เพราะเปนทีป่ระจักษ

ชัดแลววา ดินฟาอากาศเชนน้ีทําใหโลหะ หนังผาใบและ

ไมสวนที่ไมไดทาสีไวน้ันชํารุดในเวลาอันรวดเร็ว ฉะน้ัน 

ใหผูบงัคับบัญชาทุกคนไดดําเนินการในเรื่องการ

ปรนนิบัติบรงุอยูเสมอเปนเนืองนิจ เพื่อใหอาวุธ

ยุทโธปกรณตาง ๆ อยูในสภาพที่ใชราชการไดตลอดเวลา 

วิธีที่ดีที่สุดของผูบังคับบญัชาที่จะขจัดสนิม สีทีล่อกพอง

และการการเปนราก็คืนตองมีแผนการทีจ่ะปองกันสิ่ง

เหลาน้ัน เพื่อเปนการชวยจัดใหมีแผนน้ีข้ึน จึงไดเสนอวิธี

หน่ึงทีง่ายและสะดวก ซึ่งสามารถกระทําไดเพื่อปองกัน

อาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ มิใหชํารุดเสียหายได 

๒. การปองกันสนิม ฯลฯ 

๓. การปองกันรา ฯลฯ 

๔. ใชนํ้ามันกาซหรอืนํ้ามันเพื่อความสะอาด ฯลฯ 

๕. การปรนนิบัติบํารุงน้ัน ผูบังคับบญัชาจะพจิารณาวา

เปนเรื่องที่ไรความสําคัญน้ันไมได แผนการปรนนิบัติ

บํารุงโดยทั่วถึงน้ันเปนการประกันที่ดีที่สุดสําหรับ
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ผูบังคับบญัชาเพื่อใหอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ ใชงานได

แลว ทหารกจ็ะไดรบัการฝกเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

    ๗.๒ ความสะอาดของ 

สป.  

๑. สป. สะอาดหรือไมสกปรกเปรอะ

เปอน 

๒. สป.ไมเปนสนิม 

๓. อื่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ตรวจดวย

สายตา 

 

-  คําสั่งกองทัพบก (ช้ีแจง) 

ที่ ๕๖/๕๓๗๕ เรื่อง การ

ปองกันสนิมและรา ลง ๑๐ 

มี.ค.๙๘ 

๑. ประเทศที่มลีมฟาอากาศรอนชุมช้ืน  ถาหากไมทําการ

ระมัดระวังและบํารงุรกัษาอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ ให

ถูกตองแลว อุปรกณเหลาน้ันกอ็าจจะชํารุดทรุดโทรมจน

ใชราชการไมไดในเวลาเทาที่ควร เพราะเปนทีป่ระจักษ

ชัดแลววา ดินฟาอากาศเชนน้ีทําใหโลหะ หนังผาใบและ

ไมสวนที่ไมไดทาสีไวน้ันชํารุดในเวลาอันรวดเร็ว ฉะน้ัน 

ใหผูบงัคับบัญชาทุกคนไดดําเนินการในเรื่องการ

ปรนนิบัติบรงุอยูเสมอเปนเนืองนิจ เพื่อใหอาวุธ

ยุทโธปกรณตาง ๆ อยูในสภาพที่ใชราชการไดตลอดเวลา 

วิธีที่ดีที่สุดของผูบังคับบญัชาที่จะขจัดสนิม สีทีล่อกพอง

และการการเปนราก็คืนตองมีแผนการทีจ่ะปองกันสิ่ง

เหลาน้ัน เพื่อเปนการชวยจัดใหมีแผนน้ีข้ึน จึงไดเสนอวิธี

หน่ึงทีง่ายและสะดวก ซึ่งสามารถกระทําไดเพื่อปองกัน

อาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ มิใหชํารุดเสียหายได 
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๒. การปองกันสนิม 

ก. สนิมเกิดจากปฏิบัติกริยาของออกซเิจนกับเหล็กทีท่ิ้ง

ไวใหถูกอากาศโดยลักษณะของปฏิกริยาน้ีกส็ามารถใหวิธี

ปองกันไดทันทีคือ ใหปดพื้นผิวของโลหะที่ถูกอากาศเสีย 

วิธีทําคือประการแรกตองขัดสนิมออกเสียกอนฯลฯ

ในขณะทําการขัดน้ันตองระวังอยาขัดใหกินเน้ือโลหะจน

พื้นผิวเปลี่ยวรปูรางไป แตอยางไรก็ดีจะตองขัดเอาสนิม

ออกใหหมดแลวก็ใชสทีาใหทั่วหรือจะใชนํ้ามันทาก็ได 

กอนที่จะทาสีน้ันจะตองลงสพีื้นเสียกอน 

ข. ความช้ืนจะเขาผสมกับนํ้ามันและเปนตัวทําลาย

คุณภาพในการปองกันสนิมปรมิาณของความช้ืน้ันจะบง

ถึงอัตราการสญูเสียคุณภาพของนํ้ามันปองกันสนิม

เทาน้ัน ฉะน้ันในฤดูฝนจะตองทําการตรวจ รักษาความ

สะอาด ทาสหีรอืทานํ้ามันเสียใหมบอย ๆ ทุกวัน 

ง. ในระยะเวลาที่ไมไดใชปฏิบัติงานในอันใดน้ัน สวนที่

เปนโลหะที่ตองทําการทานํ้ามัน ใหใชนํ้ามันกันสนิม

ชะโลมทาใหหนา ๆ ใหทั่วเพื่อสามารถปองกันตอ

ปฏิกิริยาของความข้ึนไดมากทีสุ่ด 

๓. การปองกันรา 

ก. สรรพสิ่งทีเ่ปนผาใบและหนังที่ใชอยู ในประเทศ

อากาศรอนชุมช้ืนเชนน้ีมักเปนอาหารอันโอชะของรา 

แมลงและสัตวเล็ก ๆ ตาง ๆ บริเวณพื้นที่คลังควรจะทํา
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ใหแหง มีแสงสวางเพียงพอ (แสงแดด) อากาศพัดผานได

สะดวก และสามารถปองกันสัตวเล็ก ๆ ไดราน้ันสามารถ

เช็ดถูใหออกไดดวยแปรงตรงบรเิวณที่เปนราน้ัน หรือจะ

ใชผาเช็ดใหสะอาดก็ไดสําหรับผาใบหรอืหนังสีเ่ปยกหรอื

ช้ืนนันจะตองตากใหแหงเสียกอนเก็บเขาคลัง 

ข. ผาใบที่แมลงหรือสัตวเล็ก ๆ เจาะไวเปนรูขาดหรือ

บริเวณทีผุ่เปอยนันจะตองปดหรือทําการปะโดยทันท ี

ค. ใหใชเศษไมขูดเอาผงฝุนหรือโคลนออกจากสิ่งทีเ่ปน

หนัง อยาใชมีดหรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่คมเปนอันขาด แลว

ทําความสะอาดดวยสบูฟอกหนังกับนํ้าอุน (อยาใชกับนํ้า

รอน) ใชแปรงออน ๆ หรือผาถูเสร็จแลวทิ้งไวใหหนังแหง

ใชผาชุบนํ้ามันทาบาง ๆ อยาใหโชก(นํ้ามันทาหนังเปน

รายการของที่เบิกไดจาก พธ.ทบ.) ขัดหนังจนใหข้ึนเงา 

๔. ใชนํ้ามันกาซหรอืนํ้ามันเพื่อความสะอาด 

ก. การใชนํ้ามันกาซและนํ้ามันเพื่อทําความสะอาดหรือ

ชําระลางยานพาหนะและปนใหญตาง ๆ น้ันมกัจะปฏิบัติ

กันอยูทั่วกองทัพบก การทําดังน้ีเปนการปฏิบัติไมถูก 

เพราะวาเปนการเปลืองคาใชจายมาก 

ข. นํ้ามันกาซและนํ้ามันน้ันจะละลายสีออกและยังทําใหสี

แตก ลอกและพอง ซึง่ทําใหเน้ือโลหะถูกอากาศเปนเหตุ

ใหเกิดสนิมได นอกจากน้ันพื้นผิวที่ชุมช้ืนน้ันยังทําใชได

สะดวกตอการอมฝุนไดมากมาย และรักษาความสะอาด
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อาวุธยุทโธปกรณไดยากมากกบัทัง้การทาสซีึ่งกก็ระทําได

ยากมากอีกดวย 

ค. หามมิใหใชนํ้ามันกาซและนํ้ามันสําหรบัทําความ

สะอาดพื้นผิวที่ทาสีไว 

๕. การปรนนิบัติบํารุงน้ัน ผูบังคับบญัชาจะพจิารณาวา

เปนเรื่องที่ไรความสําคัญน้ันไมได แผนการปรนนิบัติ

บํารุงโดยทั่วถึงน้ันเปนการประกันที่ดีที่สุดสําหรับ

ผูบังคับบญัชาเพื่อใหอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ ใชงานได

แลว ทหารกจ็ะไดรบัการฝกเปนอยางดี 
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    ๗.๓ สป.ขาดหาย

จากบญัชี 

๑. มีรายงานของเจาหนาที่

รับผิดชอบ 

๒. มีการสอบสวนหาผูรบัผิดชอบ

เรียบรอย 

๓. มีการเบิกทดแทนหรือชดใชคืน

เรียบรอย 

๔. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

สอบถา

ม 

- ตรวจ

ดวย

สายตา 

 

ระเบียบกองทพับกวา

ดวย การสงกําลัง   สิ่ง

อุปกรณ ประเภท ๒ 

และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔  

ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๓๙ ประเภทการควบคุม แบงเปนสองประเภท คือ 

การควบคุมทางการสงกําลัง และการควบคุมทางบัญชี 

               ๓๙.๑ การควบคุมทางการสงกําลงั หนวย

ในสายการสงกําลังระดับตํ่ากวา ตองอยูในความควบคุม

ของหนวยระดับเหนือกวาในสายการสงกําลังเดียวกัน 

โดยถือวามูลฐาน ภารกิจ และความรับผิดชอบในการ

ควบคุม ดังตอไปน้ี 

๓๙.๑.๑ มูลฐานการควบคุมทางการสงกําลงั มีดังน้ี 

๓๙.๑.๑.๒ หลักฐานการควบคุมสิ่งอปุกรณ 

๓๙.๑.๒ ภารกิจการควบคุมทางการสงกําลงั มีดังน้ี 

๓๙.๑.๒.๑ สํารวจการทําบญัชีรายการสิง่อุปกรณ 

๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผูบังคับหนวยสนับสนุน

ทางการสงกําลงั และหนวยใชจะตองรับผิดชอบ

ดําเนินการควบคุมทางบญัชีตอสิง่อุปกรณ ใหเปนไป

ดวยความเรียบรอยเหมาะสม เพือ่ใหทราบสถานภาพ

สิ่งอปุกรณไดตลอดเวลา โดยถือมลูฐาน ภารกจิและ

ความรับผิดชอบในการควบคุม ดังตอไปน้ี 

                    ๓๙.๒.๑ มูลฐานการควบคุมทางบญัชี 

มีดังน้ี 

                           ๓๙.๒.๑.๑ บัตรบญัชีคุมสิ่ง

อุปกรณและขอมลูตาง ๆ    ที่เกี่ยวของกบับัตรบัญชีคุม 

รวมทั้งประวัติสิ่งอปุกรณ 
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                           ๓๙.๒.๑.๒ สถานภาพสิ่ง

อุปกรณ 

                           ๓๙.๒.๑.๓ ประสบการณในการ

รับ-จายสิ่งอปุกรณ 

๓๙.๒.๒ ภารกิจการควบคุมทางบญัชี มีดังน้ี 

                           ๓๙.๒.๒.๑ บันทึก รายงาน และ

จัดทําขอมลูเกี่ยวกบัจํานวนสภาพ และสถานภาพสิง่

อุปกรณ 

                           ๓๙.๒.๒.๒ จัดทําแผนการ

แจกจายหรือเอกสารการแจกจายสิ่งอุปกรณ  แลวแต

กรณี 

                           ๓๙.๒.๒.๓ พิจารณาจํานวนสิ่ง

อุปกรณใหหนวยสนับสนุนตามความจําเปนใหนอยทีสุ่ด 

                    ๓๙.๒.๓ ความรับผิดชอบการควบคุม

ทางบญัชี 

๓๙.๒.๓.๒ หนวยใช 

                                    ๓๙.๒.๓.๒.๑ ดําเนินการ

รวบรวมหลกัฐานจัดทําสถิติ    และขอมูลสําหรบัสิ่ง

อุปกรณแตละรายการ 

                                    ๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดทําบัญชี

คุมสิ่งอปุกรณถาวรโดยใชแบบพิมพ  ทบ.๔๐๐-๐๐๕ 

สําหรับบัญชีคุมช้ินสวนซอมและสิง่อุปกรณใชสิ้นเปลืองน้ัน 
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คําสั่งกองทัพบก 

ท่ี ๔๖๑/๒๕๑๗เรื่อง   

ใหกวดขันการควบคุม

สิ่งอุปกรณของทาง

ราชการลง๒๒พ.ย.๑๗ 

ขอ ๑,๒และ๔ 

 

 

 

 

 

ใหใชแบบพมิพ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 

         ขอ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผูบงัคับบญัชาทุก

ระดับช้ัน ตองรับผิดชอบในการควบคุมสิง่อุปกรณให

เปนไปโดยเรียบรอยเหมาะสม ถูกตองตามความมุง

หมายของทางราชการ 

๓๔.๒.๑.๕ ใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรบัให

ผูบังคับหนวยเบิกทราบ ถาปรากฏวาสิ่งอุปกรณ

คลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก หรือมีการชํารุดเสียหาย ให

คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแลวแนบสําเนาการ

สอบสวนไปพรอมกบัรายงานดวย 

                           ๓๔.๒.๑.๖ ถามีสิ่งอปุกรณชํารุด 

หรือสูญหาย        ใหปฏิบัติตามระเบียบ กองทัพบกวา

ดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  ลง ๓๐ ก.ย.

๒๔ 

ขอ ๑ ใหผูบังคับหนวย, ผูบังคับบัญชาคลังสายงาน, 

ผูบังคับบญัชาคลังสวนภูมิภาค ควบคุมกํากับดูแลและ

กวดขันเจาหนาที่ทีร่บัผดิชอบในการควบคุมสิง่อปุกรณได

ตรวจสอบยอดสิ่งอปุกรณใหตรงกับยอดบัญชีคุมโดย

ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลงัสิง่

อุปกรณประเภทตาง ๆ ตลอดจนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งอุปกรณของทางราชการโดย

เครงครัด 
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คําช้ีแจงกองทพับก 

ที่ 
๙ ๑๑๖๗๗

๒๔๘๙
/

           

เรื่อง การปองกันอาวุธ

ยุทโธปกรณหาย 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๒ ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบยอดสิ่ง

อุปกรณไดตรวจสอบยอดสิ่งอปุกรณใหตรงกับยอดการ

ควบคุมทางบญัชี ตามระยะเวลาที่แบบธรรมเนียมได

กําหนดไว 

ขอ ๔ เมื่อตรวจพบวาสิ่งอปุกรณสญูหาย หรือขาดจาก

บัญชีคุมใหรีบรายงานผูบังคับบญัชาช้ันเหนือทราบโดย

ดวน ตามระเบียบที่กองทัพบกไดกําหนดไว แลว

ดําเนินการของจําหนายตามระเบียบกองทัพบกวาดวย

การจําหนายสิง่อุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔ หรือตามระเบียบที่

ไดมีการแกไขเพิ่มเติมตามควรแกกรณี 

 

 

เน่ืองจากปรากฏวาอาวุธยุทโธปกรณของหนวยตาง ๆ 

ยังหายอยูเนือง ๆ ทัง้น้ีนาจะเปนผูบงัคับบญัชาขาด

ความสนใจหรือสนใจในเรื่องน้ีนอยกวาที่ควรจะเปน ถา

ผูบังคับบญัชาไดเอาใจใสในการอบรมสัง่สอน

ผูใตบังคับบัญชาใหเครงครัดตอระเบียบวินัยจริง ๆ แลว

การที่คนรายจะฉวยโอกาสลกัเอาไปก็คงจะทําไดยาก  

แตพฤติการณขณะน้ีกลับปรากฏวามีอาวุธของหลวง

หาย โดยเหตุและความบกพรองซ้ํา ๆ กันอยูเนือง ๆ 

ทั้งน้ีก็เน่ืองจากเจาหนาที่ปลอยปละละเลยไมเอาใจใส

ตรวจตรา เชนมทีหารหลับยามแลวอาวุธหาย หรือกรณี
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- ระเบียบกองทัพบกวา

ดวยการตรวจอาวุธและ

สิ่งของที่จายประจําตัว

ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๘ 

มิ.ย.๙๗ 

อื่นใดในทํานองน้ีนับวาเปนความบกพรองของ

ผูบังคับบญัชาอยูสวนหน่ึง ถาหากไมหาทางระงบัเสีย

ตอไปก็จะทําใหกองทัพบกทรุดโทรมลงเปนลําดับไป ใน

ที่สุดกจ็ะไมมอีะไรเหลือเลยและความเสือ่มโทรมหรอื

ทรุดโทรมน้ียอมสบืเน่ืองมาจากผูบังคับบญัชาไมอบรม

สั่งสอน ฉะน้ันเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหาย

ดังกลาวและมิใหเหตุดังกลาวมอีีกตอไปเปนอันขาด  จึง

กําหนดหลักเกณฑไวเปนทางปฏิบัติโดยแนชัดตอไปน้ี 

๑. ใหผูบงัคับบัญชาต้ังแตผูบังคับการกรมลงมาประชุม

ช้ีแจงสั่งสอนแกผูใตบงัคับบญัชาใหกวดขันผูที่รักษา

อาวุธยุทธภัณฑหรือผูทีอ่ยูเวรยามใหรูจักรับผิดชอบใน

การระวังรักษาและเครงครัดตอหนาทีร่ักษาการอยาให

ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหอาวุธหายไดเปนอันขาด 

๒. เมื่อปรากฏวาเกิดมเีรือ่งอาวุธยุทธภัณฑหายข้ึน 

เพราะเวรยามหลบัก็ดีหรือกรณีอื่นใดก็ดี ถาไมไดอาวุธ

ยุทโธปกรณน้ันคืนมาแลว ผูบงัคับบญัชาตามลําดับน้ัน 

ต้ังแตช้ันผูบังคับการกรมลงมาตองรับผิดชอบตาม

หลักเกณฑคือ 

  ก. ทหารภายในหมวดทําหายหรืออาวุธ

ของหมวดหาย ผูบังคับหมวดตองรบัผิดชอบดวย 

  ข. อาวุธยุทธภัณฑของกองรอยหาย

ต้ังแต ๒ หมวดข้ึนไปหรือของกองรอยหาย ผูบงัคับ
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กองรอยตองมีความรับผิดชอบดวย 

  ค. อาวุธยุทธภัณฑของกองรอยหาย ซึง่ผู

บังคับกองรอยตองมีความรับผิดชอบตามนัยขอ ข. 

ต้ังแต ๒ กองรอยข้ึนไปหรืออาวุธของกองพันหาย      

ผูบังคับกองพันตองรับผิดชอบดวย 

  ง. อาวุธยุทธภัณฑของกองพันหาย ซึง่ผู

บังคับกองพันตองมีความผิดตามนัยขอ ค. ต้ังแต ๒ 

กองพันข้ึนไปหรืออาวุธของกรมหาย ผูบังคับการกรม

ตองรบัผิดชอบดวย 

๓. เพื่อใหเปนการสม่ําเสมอกัน ถึงคราวพิจารณา

บําเหน็จประจําปใหงดบําเหน็จแกผูที่มีความผิดในกรณี

น้ีดวยทุกราย ไมมีขอยกเวน เพราะถือวาไดช้ีแจงให

ทราบลวงหนาแลว 

 

    

 ๗.๔ สป.ชํารุดเปลี่ยน

สภาพ   

๑. รายงานใหผูบงัคับบญัชาทราบ 

๒. ดําเนินการซอมบํารุง 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

- สอบถาม 

- ขอดู

หลักฐาน 

- ตรวจดวย

สายตา 

 

 

- คําสั่งกองทัพบก ที่ 

๓๗๖/๒๕๔๑ เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติเพือ่การ

ประหยัดของกองทพับก  

ลง   ๑๑ ส.ค.๑๔ ขอ 

๕.๓ 

 

 

ขอ ๕.๓  ใหผูบังคับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพยสินทีม่ี

อยูแลว  รายงานการซอมไปยังหนวยซอมบํารุงตามสาย

งาน และถาหากพบเห็นทรัพยสินของทางราชการชํารุด

ใชการไมได แตไมมีการรายงาน หรือติดตามผลการ

ซอม ใหพจิารณาลงโทษทุกรายเชนเดียวกัน 
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    ๗.๕ การดําเนินการสง

ซอม  

๑. ทําตามข้ันตอนและหวงเวลา 

๒. การดําเนินการสงซอม* 

๓. มีการติดตามผลการสงซอม 

๔. อื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สอบถาม 

- ตรวจดวย

สายตา 

- ขอดู

ใบสง

ซอม 

 

 

 

 

 

-คําสั่งกองทัพบก 

  (คําสั่งช้ีแจง) ที่  

   ๓๒๐/๒๓๖๓๐ 

   เรื่อง วิธีซอมบํารงุ

ยุทโธปกรณสาย สพ.ลง 

๙ พ.ย.๙๘ ขอ ๔ 

 

- คําสั่งกองทัพบก ที่ 

๓๗๖/๒๕๔๑ เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติเพือ่การ

ประหยัดของกองทพับก  

ลง   ๑๑ ส.ค.๑๔ ขอ 

๕.๓ 

- คําสั่งกองทัพบก ที่ 

๔๓/๒๖๓๘๕ เรื่องเบิก

ช้ินสวนซอมยุทโธปกรณ

งดใชการ ลง ๑๖ ธ.ค.

๒๕๐๐ ขอ ก.๑ 

- ขอ ๔ การปฏิบัติเมื่อยุทโธปกรณชํารุดหรืองดใชการให

ผูรบัผิดชอบรายงานตามลําดับช้ันจนถึงผูมีอํานาจสั่งการใน

การซอมบํารุงประจําหนวยทราบภายใน ๒๔ ชม. 

ผูมีอํานาจสัง่การในการซอมบํารุงประจําหนวย ไดแก 

                      ก. ผบ.กรม หรอื ฝอ.๔ 

                     ข. ผบ.พัน.หรือ ฝอ.๔ หรือเทียบเทา 

                     ค. ผบ.รอย.อิสระ 

ขอ ๕.๓  ใหผูบังคับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพยสินทีม่ี

อยูแลว  รายงานการซอมไปยังหนวยซอมบํารุงตามสาย

งาน และถาหากพบเห็นทรัพยสินของทางราชการชํารุด

ใชการไมได แตไมมีการรายงาน หรือติดตามผลการ

ซอม ใหพจิารณาลงโทษทุกรายเชนเดียวกัน 

- ก.๑ หนวยที่มียุทโธปกรณงดใชการรีบทําใบเบิก

ช้ินสวนที่ตองการทันที โดยไมจํากัด วัน เวลา แลวสง

ใบเบกิไปตามสายสงกําลงัปกติใบเบิกเขียนคําวา "งดใช

การ" ตัวสีแดง มุมซายดานขวาในกรณีเบกิ สป.ใหกบั

ยุทธภัณฑที่งดใชการ 
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๘. การจําหนาย   

  - ระเบียบกองทัพบก 

 วาดวยการสงกําลงั สป.

๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 

ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  ขอ ๑๙, 

๑๙.๑ 

- ขอ ๑๙ การติดตามใบเบิก ไดแก การสอบถามเพื่อ

ขอทราบผลการปฏิบัติตอใบเบิกที่ไดเสนอไปยังหนวย

สนับสนุน 

             ๑๙.๑ หนวยเบิกเมื่อเสนอใบเบิกไปยังหนวย

สนับสนุนเกิน ๔๕ วัน แลวยังไมไดรับสิ่งอุปกรณให

ติดตามโดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ 

    ๘.๑ การดําเนินการขอ

จําหนาย   

๑. มีการดําเนินการขอจําหนาย 

๒. การจําหนายเปนไปตามข้ันตอน 

๓. อื่น ๆ 

- สอบถาม 

- ตรวจดวย

สายตา 

- สอบถาม 

- ขอดู

หลักฐาน 

 

 ระเบียบกองทัพบก วาดวย

การขอจําหนายสิง่อุปกรณ 

พ.ศ.๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙  ขอ 

๕.๑, ๕.๒, ๑๓.๒ และ ขอ ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

- ขอ ๕.๑ การจําหนาย หมายถึง การดําเนินกรรมวิธี

เพื่อตัดยอดสิ่งอปุกรณออกจากความรับผิดชอบของ

กองทัพบก เน่ืองจากสญูหายสิ้นเปลื้อง (สิ่งอุปกรณสิ้น

เปลื้อง) ชํารุดเสียจนไมสามารถซอมคืนสภาพไดอยาง

คุมคา เสื่อมสภาพจนใชการไมได หรือสูญหายเกิน

ความตองการ หรือเปนของลาสมัย หมดความจําเปน 

ตายไมใชราชการตอไป หรอืหากใชราชการตอไปจะสิน้

เปลื้องคาใชจายมาก หรือครบอายุการใชงานตาม

เกณฑที่กําหนด 
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- ขอ ๓.๒ การจําหนายเปนสูญ หมายถึง การจําหนายใน

กรณีทีส่ิ่งอปุกรณสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรบัผิดหรอืมี

ตัวผูรับผิด แตไมสามารถ ชดใชตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั วาดวยความรับผิดชอบทางแพง 

ของเจาหนาทีส่วนราชการได ฯ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘.๒ หลักฐานการขอ

จําหนาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. มีหลกัฐานครบถวน 

๒. หลักฐานถูกตอง 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สอบ 

ถาม 

- ตรวจดวย

สายตา 

- สอบถาม 

- ขอดู

หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบกองทัพบก วาดวย

การขอจําหนายสิง่อุปกรณ 

พ.ศ.๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙  ขอ 

๑๖.๒ และ ขอ ๒๗.๓ 

- ขอ ๑๕ หนวยบังคับบญัชาขนาดกองพันหรือ

เทียบเทาข้ึนไป ฯลฯ 

             ๑๕.๑ ต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

             ๑๕.๒ รายงานขออนุมัติจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

- ขอ ๑๖.๒ คณะกรรมการประกอบดวยขาราชการช้ัน

สัญญาบัตรอยางนอย ๓ นาย เวนแตหนวยใน

ตางประเทศถามีขาราชการสญัญาบัตรไมเพียงพอใหต้ัง

ขาราชการตํ่ากวาสัญญาบัตรหรือขาราชการจากหนวย

ราชการอื่นรวมเปนกรรมการได ๑ นาย 

- ขอ ๒๗.๓ การชดใชดวยเงิน 
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                ๒๗.๓.๑ ใหชดใชเปนเงินตามหลักเกณฑ

ที่กระทรวงการคลงักําหนด 

                ๒๗.๓.๒ ในการชดใชดวยเงินน้ันใหผู

ชดใชสงเงินชดใชใหเสรจ็ใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดสั่ง

การ ถาไมสามารถปฏิบัติได ใหผอนผันใชเปนรายเดือน

ได โดยใหผอนสงใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว หรอืภายในไมเกิน 

๑ ป การผอนผันระยะเวลาเกิน ๑ ป จะตองขอทํา

ความตกลงกบักระทรวงการคลังกอน 

                 ๒๗.๓.๓ ถาเปนสิ่งอปุกรณที่ขอจัดหา

ดวยเงินนอกงบประมาณ ประเภทที่ ๒ การผอนผัน

ชดใชเงินเกิน ๑ ป จะตองขออนุมัติรฐัมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม การผอนผันตามขอ ๒๗.๓.๒  ใหทํา

สัญญารับสภาพหน้ีเปนหนังสือ พรอมหลักประกันที่

เหมาะสมไวเปนหลักฐาน และใหมผีลใชบังคับไดตาม

กฎหมาย ถาเปนสิ่งอปุกรณที่จัดจากเงินงบประมาณ

หรือเงินนอกงบประมาณ ประเภทที่ ๑ ใหสําเนา

สัญญาใหกระทรวงการคลัง ๑ ฉบับ กบัแจงผลการ

ผอนผันชดใชของผูรบัผิดชอบตามสญัญาไปให

กระทรวงการคลงัทราบทุกเดือน ถาเปนสิ่งอุปกรณที่

จัดหาดวยเงินงบประมาณประเภทที่ ๒ ใหสงสําเนา

สัญญารับสภาพหน้ีใหกระทรวงกลาโหม ๑ ฉบับ 
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                ๒๗.๓.๔ ในการทําสญัญารับสภาพหน้ี 

ใหผูบงัคับหนวยถืองบประมาณทีส่นับสนุนทางการสง

กําลังบํารงุแกหนวยเริ่มรายงานเปนผูลงนามทําการ

แทนผูบญัชาการทหารบก ในฐานะเปนคูสญัญา 

สัญญารับสภาพหน้ีใหใชตามแบบที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 
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๘.๓ การติดตามผลการ

จําหนายและสงคืนซาก 

การรายงานผลการจําหนาย 

๑. การติดตามผลการจําหนายและ

สงคืนซาก สป. 

๒. การรายงานตอ ผบ.หนวย ตาม

สายการบังคับบัญชาและสายการสง

กําลัง 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สอบถาม 

- ดูเอกสาร 

 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย

การจําหนวยสิ่งอุปกรณ 

พ.ศ.๒๕๓๙ ลง  ๙ พ.ค.๓๙ 

ขอ ๑๑ และ ๑๑.๓ 

 

- คําสั่งกองทัพบก  ที่ 

๔๒๒/๒๕๑๖ เรื่อง การ

ตรวจเย่ียมการสงกําลังของ

ผูบังคับบญัชาและการ

กํากับดูแลของฝาย

อํานวยการสงกําลงับํารุง ลง 

๕ ต.ค.๑๖ ขอ ๑๐ ,

๑๐.๔,๑๐.๔.๔ 

 ระเบียบ ทบ. วา

ดวย การสงกําลัง สป.

ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔   

ขอ ๒๙-๓๓  

 

- ขอ ๑๑ ผูบังคับหนวยทหาร 

ฯลฯ 

           ๑๑.๓ ตรวจตราและเรงรัดหนวยใตบังคับ

บัญชา เพื่อใหการจําหนายสิ่งอปุกรณเปนไปตาม

ระเบียบ คําสัง่และวิธีปฏิบัติของหนวยเหนือโดยถูกตอง

และรวดเร็ว 

- ขอ ๑๐ การติดตามและเรงรัดผลงานของฝาย

อํานวยการสงกําลงับํารุงใหปฏิบัติดังน้ี 

ฯลฯ 

               ๑๐.๔ ใชวิธีตอไปน้ีตามลําดับ 

ฯลฯ 

                       ๑๐.๔.๔ ติดตามและเรงรัดเปนลาย

ลักษณอักษร 

 

ขอ ๒๙ การสงคืน  ไดแก การสงสิง่อุปกรณกลับคืน

หนวยจาย หรอืหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง   มิได

หมายถึงการสงซอมหรือสงสิ่งอปุกรณที่ซอมเสรจ็แลว

กลับคืนหนวยสงซอม   

ขอ ๓๐ มูลเหตุ การสงคืน  

            ๓๐.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ไดรบั อนุมัติ 

             ๓๐.๒ ลาสมัย เปลีย่นแบบหรอืเลิกใช 

            ๓๐.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติใหยืม 
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๓๐.๔ เมื่อไดรบัอนุมัติใหจําหนาย  

            ๓๐.๕ กรณีอื่น ๆ   

ขอ ๓๑ ประเภทสิง่อุปกรณทีส่งคืน  

            ๓๑.๑ สิ่งอุปกรณใชการไดแก สิ่งอปุกรณที่มี

คุณภาพใชงานไดตามความมุงหมายเดิม  

 ๓๑.๒ สิ่งอุปกรณใชการไมได ไดแก สิ่งอุปกรณทีส่ึก

หรอ ชํารุดไมสามารถนําไปใชไดตามความ    มุงหมาย

เดิน จําเปนตองซอม ปรับสภาพ กอนนําเขาเกบ็รกัษา

เพื่อแจกจาย หรือในกรณีที่หนวยซอมบํารุงพจิารณาแลว

เห็นวาซอมไมคุมคา  ซึ่งจะตองดําเนินการขอจําหนาย

ตอไป   หรือซากสิ่งอปุกรณ ตามระเบียบกองทัพบกวา

ดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณหรือสัตวพาหนะทีป่ลด

จําหนายออกจากทะเบียนตามระเบียบกองทัพบกวาดวย

กิจการสตัวพาหนะ  

ขอ ๓๒ การดําเนินการสงคืน  

             ๓๒.๑ สิ่งอปุกรณใชการได  

             ๓๒.๑.๑ หนวยสงคืนเมื่อมีมูลเหตุที่จะตอง

สงคืน ตามขอ ๓๐ ใหปฏิบัติดังน้ี  

                                     ๓๒.๑.๑.๑ ทําการ

ปรนนิบัติบํารงุสิง่อุปกรณกอนนําสงคืน  

                                     ๓๒.๑.๑.ตรวจสอบใหมสีิ่ง

อุปกรณครบชุด  
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                                     ๓๒.๑.๑.๓ ผูกปายประจาํ

สิ่งอปุกรณ โดยใชแบบพิมพทบ.๔๐๐-๐๑๐   

                                     ๓๒.๑.๑.๔ ทําใบสงคืน 

โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ 

หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณีจํานวน ๑ ชุด

ทางเดินของใบสงคืนตามเอกสารที่แนบทายระเบียบ  

                                     ๓๒.๑.๑.๕ สงสิง่อปุกรณ

พรอมใบสงคืนไปยังหนวยรับคืนภายใน ๗ วัน เวนแตจะไดรับ

คําสั่งเปนอยางอื่น๓๒.๑.๑.๖ ตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชี

คุม เมื่อไดรับใบสงคืนจากหนวยรับคืน  

                                   ๓๒.๑.๒ หนวยรบัคืน  

ปฏิบัติดังน้ี  

                                     ๓๒.๑.๒. ๑ 

ลงทะเบียนใบสงคืน  

                                    ๓๒.๑.๒.๒ ตรวจรับ 

สิ่งอปุกรณตามใบสงคืน  

                                     ๓๒.๑.๒.๓ 

ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบสงคืนและสงใบสงคืน คืนหนวย

สงคืน จํานวน ๑ ฉบับ   

                                  ๓๒.๑.๒.๔ บันทึกการ

รับสิ่งอปุกรณในบัตรบัญชีสงคืน   
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         ๓๒.๒ สิ่งอุปกรณใชการไมได 

                     ๓๒.๒.๑ สิ่งอปุกรณชํารุดไมสามารถ

นําไปใชไดตามความมุงหมายเดิม จําเปนตองซอมปรบั

สภาพ กอนนําเขาเกบ็รกัษาเพื่อแจกจาย เมื่อไดรบัคําสัง่

ใหสงคืน  ใหปฏิบัติดังน้ี   

                          ๓๒.๒.๑.๑ หนวยสงคืน ให

ปฏิบัติเชนเดียวกบั ขอ ๓๒.๑.๑  

                          ๓๒.๒.๑.๒หนวยรับคืนให

ปฏิบัติเชนเดียวกบั ขอ ๓๒.๑.๒  

 ๓๒.๒.๒ สิ่งอุปกรณชํารุด ในกรณีทีห่นวยซอม

บํารุงพิจารณาแลวเห็นวาซอมไมคุมคาและไดดําเนินการ

จําหนายตามระเบียบแลว ใหปฏิบัติดังน้ี 

          ๓๒.๒.๒.๑ หนวยสงคืน ทําใบสงคืน   

โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ        ทบ.๔๐๐-

๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี จํานวน ๑ ชุด 

สวนสิ่งอปุกรณ น้ันไมตองนําสงคืนเพราะอยูกบัหนวย

ซอมซึง่เปนหนวยเดียวกันกับหนวยรับคืนอยูแลว  

๓๒.๒.๒.๒ หนวยรับคืน  

ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๒   
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           ๓๒.๒.๓ ซากสิ่งอปุกรณ   ตามระเบียบ

กองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๔ ให

ปฏิบัติดังน้ี  

 

               ๓๒.๒.๓.๑หนวยสงคืน  ใหปฏิบัติ

เชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๑  

  ๓๒.๒.๓.๒หนวยรับคืนใหปฏิบัติ

เชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๒ 

ขอ ๓๓   ผูมีอํานาจสั่งใหสงคืนสิง่อุปกรณ              

              ๓๓.๑ สิ่งอปุกรณเกินระดับสะสมไดแก 

ผูบังคับหนวยเก็บรักษา     

 ๓๓.๒ สิ่งอปุกรณที่ครบกําหนดยืมแลว ยังไม

สงคืน ไดแก ผูมีอํานาจอนุมัติสัง่ใหยืม 

             ๓๓.๓ สิ่งอปุกรณหรอืซากสิ่งอปุกรณที่ไดรบั

อนุมัติใหจําหนาย ไดแก ผูมีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่ง

อุปกรณใหออกจากบัญชีคุม  

            ๓๓.๔ สิ่งอปุกรณเกินอัตรา ลาสมัย เปลี่ยน

แบบหรือเลิกใช ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ หรือ

เจากรมฝายกิจการพเิศษ     

             ๓๓.๕ เหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ลาวแลว 

ไดแก ผูบญัชาการทหารบก      
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๙. การรายงานสถานภาพ       

     ๙.๑ การรายงาน สป.

สําคัญงดใชงานประจําเดือน  

๑. การรายงานสถานภาพตรงตาม

กําหนด 

๒. การรายงานสถานภาพถูกตอง

ครบถวน 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจ

เอกสาร 

- ดู อจย., 

อสอ. 

คําสั่งกองทัพบก 

ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓ 

เรื่อง  การรายงาน สป.

สําคัญ และ สป.หลักงดใช

งานประจําเดือนลง๑๔ก.ย.

๔๓ 

 

๒.การรายงานเพื่อใหผูบงัคับบญัชาช้ันเหนือทราบ

สถานภาพ สป. สําคัญ  และ สป.หลกังดใชงาน 

ประจําเดือนของทุกสายยุทธบริการไดอยางถูกตอง  และ

ใชเปนขอมูลในการ ตรวจสอบรายการชํารุด และการ

ซอมบํารุง สป. ที่งดใชงานของหนวย 

๒.๑ หนวยรายงาน  หนวยใช  หนวยซอมบํารงุ และกรม

ฝายยุทธบริการ  มี   หนาที่รายงาน 

๒.๒ หวงระยะเวลารายงาน ใหรายงานทุกรอบ ๑ เดือน 

ปดรายงานทุกสิ้นเดือน  โดย กรมฝายยุทธบริการ  

รวบรวมรายงาน และจัดทําบัญชีรายการยุทโธปกรณงด

ใชงาน  ที่งดใชงาน  เพิ่มข้ึนในวงรอบการรายงาน(เปด

งานซอม) และรายการทีซ่อมเสรจ็แลว(ปดงานซอม) 

รายงาน  ให ทบ. ทราบ ตามแบบการรายงานทีก่ําหนด 

(ผนวก ก) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

๓. ประเภท สป.ที่ตองรายงาน คือ สป.สําคัญ และ สป.

หลัก ทั้งน้ีใหเปนไปตาม  ที่ระบุไวในระเบียบ/คําสั่งฯ ที่

เกี่ยวของ 

๔. เอกสารการรายงาน 

 ๔.๑ บัญชีสรุปรายงาน สป.สําคัญ และ สป.หลัก

งดใชงาน (ผนวก ก) 

 ๔.๒ สําเนาใบสงซอม (แบบ ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑) 
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๕. การดําเนินการรายงาน 

    ๕.๕ การรายงานตามทีก่ําหนดใน ผนวก ก น้ัน    ให

แยกแบบการรายงานระหวางการเปดงานซอม และการ

ปดงานซอม 

   ๕.๖ ในกรณียุทโธปกรณงดใชงานและทําการซอมใน

ข้ันหนวยใช ใหหนวยใชรายงาน ตามแบบการรายงานที่

กําหนด (ผนวก ก) ถึง กรมฝายยุทธบริการตามสายงาน

สงกําลังบํารงุ 

     ๙.๒ การรายงาน

สถานภาพ ๓ เดือน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การรายงานสถานภาพตรงตาม

กําหนด 

๒. การรายงานสถานภาพถูกตอง

ครบถวน 

๓. อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจ

เอกสาร 

- ดู อจย., 

อสอ.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระเบียบกองทัพบก วา

ดวยการสงกําลงัสิง่อุปกรณ

ประเภท ๒ และ๔ พ.ศ.

๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 

ตอนที่ ๙  

ขอ ๕๐,๕๑,๕๒,๕๓,๕๔ 

 และ ๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

- ตอนที่ ๙ การรายงานสถานภาพ 

ขอ ๕๐ ความมุงหมาย เพื่อใหผูบังคับบัญชาและหนวยสง

กําลังบํารงุช้ันเหนือทราบสถานภาพสิ่งอปุกรณของหนวย

ใช และหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังตามหวง

ระยะเวลา 

ขอ ๕๑ หนวยรายงาน 

               ๕๑.๑ หนวยใช ไดแก หนวยระดับกองพัน

หรือเทียบเทา หรือหนวยอิสระทีก่องทัพบกอนุมัติข้ึนไป 

- ขอ ๕๒ หวงระยะเวลารายงาน 

             ๕๒.๑ หนวยใชรายงานในรอบ ๓ เดือน ปด

รายงานในสิ้น ม.ีค., ม.ิย., ก.ย. และ ธ.ค. 

- ขอ ๕๓ สิ่งอุปกรณที่ตองรายงาน 

            ๕๓.๑ หนวยใชใหรายงานสถานภาพสิ่ง

อุปกรณตาม อจย. ทุกรายการ สวนสิ่งอุปกรณตาม 
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๙.๓ การรายงานสถานภาพ 

สป.๒ และ ๔  (ผานระบบ 

LOGSMIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. รายงานสถานภาพตามกําหนด 

๒. รายงานสภานภาพถูกตอง

ครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจ

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วิทยุ จก.กบ.ทบ.       

(ดวนมาก) ที่ ๐๔๐๔/

๑๑๑๓ ลง ๑ เม.ย.๖๓ ขอ 

๓.๑ , ๓.๑.๒ , ๓.๔ และ 

ขอ ๓.๔.๑ 

อสอ.น้ัน ใหรายงานเฉพาะรายการที่ ทบ.กําหนด 

- ขอ ๕๔ การดําเนินการรายงาน 

            ๕๔.๑ รายงานของหนวยใช 

                    ๕๔.๑.๑ หนวยใชทํารายงานในรอบ ๓ 

เดือนโดยใชแบบพมิพ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จํานวน ๓ ชุด 

แยกสิ่งอปุกรณตามความรับผิดชอบของสายยุทธบรกิาร 

หนวยรายงานเก็บไว ๑ ชุด สงรายงานตามสายการ

บังคับบัญชา ๒ ชุด สําหรับสิ้น ม.ีค. ใหรายงาน

สถานภาพสิ่งอปุกรณทุกรายการตามที่กําหนดใน ขอ 

๕๓.๑ สวนสิ้น ม.ิย., ก.ย. และ ธ.ค. ใหรายงานเฉพาะ

รายการที่เปลี่ยนแปลง ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงใหยืนยัน

ใหทราบ 

ฯลฯ 

- ขอ ๕๕ ประเภทเอกสาร เอกสารตาง ๆ ที่ใชในการ

รายงานสถานภาพสิ่งอปุกรณ ใหถือเปนเอกสาร "ลับ" 

ขอ ๓.๑ ข้ันที่ ๑ การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

ขอ ๓.๑.๒ หนวยใชทุกหนวยตรวจสอบขอมูลสถานภาพ 

สป.ที่ครอบครองในระบบ  LOGSMIS ใหถูกตองตรงกับ

บัญชีคุมของหนวย โดยแยกการปฏิบัติในแตกรมฝายยุทธ

บริการ พรอมทั้งพิมพรายงานสถานภาพเก็บไวเปน

หลักฐานสําหรบัการตรวจสอบขอมูล 

ขอ ๓.๔ ข้ันที่ ๔ การรายงานสถานภาพ สป.ผานระบบ 
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LOGSMIS  

๓.๔.๑ ทุกหนวย (หนวยใชและหนวยสนับสนุนทางการ

สงกําลัง) ตรวจสอบขอมลูและยืนยันสถานภาพ สป.ผาน

ระบบ LOGSMIS ครั้งแรก ๒๕ – ๓๑ ก.ค. ๖๓ และครั้ง

ตอไปใหรายงานในหวง ๒๕ ถึงสิ้นเดือน พรอมทั้งพิมพ

รายงานตามแบบพิมพ ทบ. ๔๐๐ - ๐๑๖ และ ทบ.๔๐๐ 

– ๐๑๗ ผานระบบ LOGSMIS เก็บไวเปนหลักฐานของ

หนวย 

๑๐. การตรวจ สป.

สายพธ.   

    

๑๐.๑ การตรวจ สป.สาย 

พธ. ประจําสัปดาห   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. มีการตรวจโดยผบ.หนวยหรอื

ผูแทน 

๒. มีรายงานผลการตรวจ 

๓. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดูบันทึกผล

การตรวจและ

รายงานผล

การตรวจ 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย

การตรวจอาวุธและสิง่ของที่

จายประจําตัวทหาร พ.ศ.

๒๔๙๗ ลง ๘ ม.ิย.๙๗ ขอ 

๕.๑๕ 

- ขอ ๕ การตรวจประจําสปัดาหเปนการตรวจประจํา

สัปดาหละ ๑ ครั้ง โดยทําการตรวจในวันเสารระหวาง

เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ โดบุคคลตอไปน้ีทําหนาที่ตรวจ คือ 

หนวยกองรอยหรือหนวยเทียบเทากองรอย เปนหนาที่

ของ ผบ.รอย.หรอืผูแทน สําหรับหนวยทหารที่มลีักษณะ

การจัดหนวยอยางอื่น ใหปฏิบัติโดยอนุโลม 

- ขอ ๑๕ การตรวจอาวุธ ยานพาหนะและเครือ่งมอื

สื่อสาร เครือ่งใช  อื่นๆจะตองตรวจรายละเอียดถึงการ

ระวังรกัษาความสะอาดการปรนนิบัติบํารงุ วาถูกตอง

ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด การชํารุดหรอืสญู

หายของแตละชนิดน้ัน ๆ มีการดําเนินการตามระเบียบ

ของ ทบ.เพียงใดเพื่อประโยชนทีจ่ะใหสิ่งเปลาน้ีอยูใน
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สภาพที่ใชราชการไดอยูเสมอ 

ขอ  ๒๐.รายละเอียดปลีกยอย เพือ่ใหการตรวจไดผลสม

ความมุงหมายใหหนวยมสีภาพพรอมรบอยูเสมอ ใหแตละ

กองพลหรือเทียบเทาพจิารณากําหนดข้ึนไดและใหกรม

ยุทธศึกษาทหารบกเปนผูรักษาระเบียบน้ี.- 
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    ๑๐.๒ การตรวจ สป.

สาย พธ. ประจําเดือน   

 ๑. มีการตรวจโดยผบ.หนวยหรือ

ผูแทน 

๒. มีการรายงานผลการตรวจ 

๓. อื่น ๆ 

- ดูบันทึกผล

การตรวจและ

รายงานผล

การตรวจ 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย

การตรวจอาวุธและสิง่ของที่

จายประจําตัวทหาร พ.ศ.

๒๔๙๗ ลง ๘ ม.ิย.๙๗ ขอ 

๖,๗(๒),๘(๒) ๑๕ , ๑๙และ

๒๐ 

- ขอ ๖ การตรวจประจําเดือน เปนการตรวจ

ประจําเดือนละ ๑ ครั้ง การตรวจอาจทําการตรวจได ๒ 

วิธี คือ 

          ๑. การตรวจปกติ คือ ทําการตรวจบนโรงที่อยู

ของทหาร 

          ๒. การตรวจในสนาม คือ ทําการตรวจในสนาม

ฝกในลกัษณะทหารปฏิบัติการในสนาม 

            การตรวจประจําเดือนกระทําในวันเสาร 

สัปดาหสุดทายของเดือนระหวาง ๑๐๐๐-๑๒๐๐ โดย

บุคคลตอไปน้ีทําการตรวจคือ หนวยระดับกองพันหรือ

เทียบเทาเปนหนาที่ของ ผบ.พัน.หรือผูแทน สําหรับ

หนวยทหารที่มลีักษณะการจัดหนวยอยางอื่น เชน นขต.

กรม.ร., นขต.กองพล ใหปฏิบัติโดยอนุโลม 

-ขอ  ๗.การตรวจ ตามขอ ๕. มุงหมายใหทําการตรวจ

สิ่งของตาง ๆ ดังน้ี.- 

(๒)สิง่ของประจํากายของทหาร เพื่อทราบคามชํารุดสญู

หาย ความสะอาด และการซอมแซมบูรณะ 

-ขอ  ๘.การตรวจตามปกติที่กลาวใน ขอ ๖. โดยทั่วไปทํา

การตรวจสิ่งของตาง ๆ ดังน้ี. 

(๒)คลงัของหนวย และของในคลงัของหนวย 

- ขอ ๑๕ การตรวจอาวุธ ยานพาหนะและเครือ่งมอื
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สื่อสาร เครือ่งใชอื่นๆ จะตองตรวจรายละเอียดถึงการ

ระวังรกัษา ความสะอาดการปรนนิบัติบํารุงวาถูกตอง

ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 

- ขอ ๑๙ การรายงานผลการตรวจ การตรวจตามขอ ๕ 

ใหรายงานผลการใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของหนวย

ทราบ สวน การตรวจตามขอ ๖ ใหทําบันทึกผลการตรวจ

ข้ึน ๓ ฉบับ สงใหหนวยทีร่ับการตรวจ ๑ ฉบับ ผูตรวจ

เก็บไว ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ รายงานตามลําดับถึงกองพล

หรือเทียบเทาภายใน ๑๕ วัน โดยแยกเปนรายการ

ตามลําดับสิ่งของประจําตัวทหาร, อาวุธประจําหนวย, 

อาวุธประจํากาย, คลัง สถานทีท่ํางานและโรงที่อยู ฯลฯ 

เปนตน พรอมทัง้ผลเปรียบเทียบความย่ิงหยอนเปนหนวย 

ๆ ทั้งน้ีผูบังคับบัญชาจะไดทราบขอบกพรอง,ความพรอม

เพรียงแลวพจิารณาแกไขใหหนวยน้ันมอีาวุธยุทโธปกรณ

สมบรูณตามอัตรา  ตอไป 

ขอ  ๒๐.รายละเอียดปลีกยอย เพือ่ใหการตรวจไดผลสม

ความมุงหมายใหหนวยมสีภาพพรอมรบอยูเสมอ ใหแตละ

กองพลหรือเทียบเทาพจิารณากําหนดข้ึนไดและใหกรม

ยุทธศึกษาทหารบกเปนผูรักษาระเบียบน้ี.- 

 

 


