
หลักฐานการตรวจ 
(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                        เรื่อง การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๕ สายสรรพาวุธ (หนวยสนับสนุน)                                      หนา   ๑   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๑.การเตรียมการรับตรวจ 
   ๑.๑ การดําเนินการ 
ตามบันทึกผลการตรวจ 
ของชุดตรวจกรมจเรทหารบก
คร้ังสุดทาย 
 
 
๑.๒ ขอมูลท่ีตองการทราบ
ประกอบการรับตรวจตาม 
อนุผนวกและสงขอมูลทาง  
E-mail 
 
 
 
 
 
 
 
    ๑.๓ การเตรียมเอกสารรับ
ตรวจ  
          

๑.แกไขขอบกพรอง
เรียบรอย 
๒.รายงานการแกไข 
ใหผูบังคับบัญชาทราบ 
๓.จัดทําสําเนาบันทึก
ผลการตรวจฯ และ
รายงานการแกไข 
๑.ครบถวนตามท่ีกรม
จเรทหารบกกําหนด 
และการยืนยันจํานวน 
สป.๕ คงคลังในระบบ 
Logsmis คร้ังหลังสุด
กอนรับตรวจ 
๒.ถูกตองเรียบรอย  
 
 
 
 
๑.ครบถวนตามท่ีกรม
จเรทหารบกกําหนด  
๒.ถูกตองเรียบรอย  

- ตรวจเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 
  

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

- ขอ ๑๕.๒ หนวยรับการตรวจระดับกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไปเม่ือไดรับ
บันทึกผลการตรวจแลว ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีอยูในอํานาจของ
ตนทันที โดยไมตองรอใหหนวยเหนือส่ังการ สําหรับเร่ืองท่ีอยูนอกเหนือ
อํานาจของตนท่ีจะแกไขไดเอง ใหรายงานหนวยเหนือเพ่ือดําเนินการตอไป  
 
 
 
- ขอ ๑๒ การแจงใหหนวยรับการตรวจทราบ  กอนออกทําการตรวจ 
ใหกรมจเรทหารบกหรือหนวยท่ีสงการตรวจแจงเร่ืองและกําหนดเวลาใน
การตรวจ  การเตรียมการรับตรวจ และคําขอตางๆ ท่ีจําเปนตอการอํานวยความ
สะดวกในการตรวจ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเห็นวามีความสําคัญใหหนวยรับตรวจ
ทราบ 
            ๑๒.๑ หนังสือแจงกําหนดเวลาในการตรวจท่ัวไป ควรสงใหหนวย
รับตรวจทราบลวงหนาเพ่ือเตรียมการกอนการตรวจไมนอยกวา ๓๐ วัน 
- ขอ ๑๕.๒ หนวยรับการตรวจระดับกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไปเม่ือไดรับ
บันทึกผลการตรวจแลว ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีอยูในอํานาจของ
ตนทันที โดยไมตองรอใหหนวยเหนือส่ังการ สําหรับเร่ืองท่ีอยูนอกเหนือ
อํานาจของตนท่ีจะแกไขไดเอง ใหรายงานหนวยเหนือเพ่ือดําเนินการตอไป  
- จัดทําขอมูลประกอบการตรวจตามอนุผนวก ๓ ถึง ๓-๒ เร่ือง การสง
กําลังส่ิงอุปกรณประเภท ๕ สายสรรพาวุธ (หนวยสนับสนุน) และหลักฐาน
การยืนยันจํานวน สป.๕ คงคลังในระบบ Logsmis คร้ังหลังสุด    



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                    หนา   ๒   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑.๔ การจัดผูนําตรวจ, ผูรับ
ตรวจและยานพาหนะนําตรวจ  
  
 
   ๑.๕ การจัดสถานท่ีรับตรวจ  
          
 
 
 
 
๒.การรับ - สงหนาที ่
   ๒.๑ หลักฐานการรับ-สง
หนาท่ี 
          
    

๓.ใสแฟม เก็บเปน 
ระเบียบเรียบรอย 
๔.การจัดวางอยาง
เหมาะสม  
 
 
 
๑.เจาหนาท่ีรับตรวจ 
มีความรู 
๒.ครบถวน 
๓.เหมาะสม  
๑.มีส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับ 
การตรวจ  
๒.จัดสถานท่ีเปน
ระเบียบเรียบรอย 
๓.แสงสวางเพียงพอ  
 
๑.การจัดทําเอกสาร
หลักฐานครบถวน 
๒.เอกสารหลักฐาน
ถูกตองเรียบรอย 

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

 
 
 
 
 
 
 
- คําส่ังกองทัพบก เร่ือง  
การตรวจในหนาท่ีนายทหาร
จเร ประจําป...... 
 
- คําส่ังกองทัพบก เร่ือง  
การตรวจในหนาท่ีนายทหาร
จเร ประจําป......  
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย 
การรับ-สงหนาท่ีในเวลา ยาย 
เล่ือน ลด ปลดและบรรจุ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐  

สงมอบใหผูตรวจ ณ สถานท่ีรับตรวจกอนการตรวจเอกสาร  
- ใหจัดทําขอมูลการตรวจ และเตรียมเอกสารท่ีจะรับตรวจใหครบถวน
ตามท่ี กรมจเรทหารบกกําหนด  
- เตรียมแบบตรวจสอบและประเมินผลตามโครงการของ จบ. ประจําป..... 
เร่ือง การสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท ๕ สายสรรพาวุธ (หนวยสนับสนุน) 
ประจําป จํานวน ๒ ชุด พิมพหัวเร่ือง และใหผูนําตรวจผูรับตรวจลงนาม
ทายเร่ือง ใหเรียบรอยแนบไวกับขอมูล 
- จัดเจาหนาท่ีรับตรวจและผูนําตรวจไวใหพรอม ณ สถานท่ีรับตรวจ 
- จัดยานพาหนะในการนําตรวจคลังส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
 
 
- จัดโตะรับตรวจเอกสารใหกวางพอสมควร อยางนอยประมาณ  
๑.๒๐X ๓.๐๐ เมตร และจัดใหหางจากสถานท่ีรับตรวจ เร่ืองอ่ืน  ๆ 
พอท่ีจะไมใหเสียงของ ผูตรวจรบกวนกันขณะทําการตรวจ 
 
 
 
 
- ขอ ๗ เม่ือมีคําส่ังยายขาราชการหรือใหขาราชการออกจากราชการ  
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีการรับ-สงหนาท่ีกันโดยเร็วโดยใหเร่ิมออกเดินทาง 
ไปรับ-สงหนาท่ีซ่ึงกันและกันภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําส่ังอยาง 
เปนทางการตอจากน้ันใหทําการรับ-สงหนาท่ีตอกันใหแลวเสร็จตามกําหนด 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                    หนา   ๓   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   ขอ ๗, ๑๑.๑ และ ๑๒ เวลาดังน้ี   

  ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแตผูบังคับหมวดหรือเทียบเทาลงไป ภายใน  
๒ วัน 
  ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแตผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทา ภายใน ๓ วัน 
  ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแตผูบังคับกองพัน ผูบังคับการกรมหรือ
เทียบเทา ภายใน ๕ วัน 
  ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแตผูบัญชาการกองพลข้ึนไปหรือเทียบเทา  
ภายใน ๗ วัน 
  เวนแตผูครองตําแหนงดังกลาวเปนเจาหนาท่ีคลังซ่ึงรับผิดชอบบัญชีพัสดุ 
และพัสดุในคลังโดยตรง จึงใหยืดเวลาในการรับ-สงหนาท่ีออกไปได 
ไมเกิน ๑๕ วัน 
- ถารายใดมีความจําเปนจะตองใชเวลาในการรับ-สงหนาท่ีเกินกําหนด ใน
ขอน้ีก็ใหรายงานขออนุมัติตอผูส่ังยายเปนราย  ๆไป  ถาผูส่ังยายมีตําแหนง
สูงกวาผูบัญชาการทหารบก ใหรายงานขออนุมัติถึงผูบัญชาการทหารบก 
โดยในรายงานจะตองแจงกําหนดเวลาในการรับ-สงหนาท่ีวาจะแลวเสร็จ
เม่ือไร  
- ขอ ๑๑.๑ ใหผูสงจัดทําบัญชีสงหนาท่ีเฉพาะในกองบังคับการหรือเฉพาะ
ในสวนท่ีตนรับผิดชอบโดยตรง เชน บัญชีกําลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน 
บัญชีส่ิงอุปกรณตามสายยุทธบริการตาง  ๆและบัญชีอ่ืน เฉพาะท่ีจําเปนตาม
จํานวนซ่ึงเปนจริงในวันท่ีรับ-สงหนาท่ี สําหรับเงินผูสงท่ีมีอํานาจส่ังการเบิก
จายเงินกับผูมีหนาท่ีรักษาเงินตองทําบัญชีรับ-สงและตรวจสอบเงินในบัญชี
ดวย 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                    หนา   ๔   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
    
   ๒.๒ หลักฐานการรายงาน
การรับ-สงหนาท่ี 
 
 
 
   ๒.๓ การสํารวจพิเศษ 
เม่ือมีการรับ-สงหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑.การรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ 
๒.การรายงานตาม
กําหนดเวลาถูกตอง      
 
๑.คําส่ังและ/หรือขอ
อนุมัติสํารวจพิเศษ
ถูกตอง 
๒.ต้ังกรรมการสํารวจ
ครบถวนถูกตอง 
๓.ดําเนินการสํารวจ
พิเศษถูกตองเรียบรอย 
 
 

 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 
 

 
 
 

- ตรวจเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย 
การรับ-สงหนาท่ีในเวลา ยาย 
เล่ือน ลด ปลดและบรรจุ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ 
ขอ ๑๒  
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๖๓ และ ๖๔.๓ 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๘ การสํารวจ ขอ ๖๓ 
และ ๖๔.๓ 
 

- ขอ ๑๒ บัญชีรับ-สงหนาท่ีใหทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ท่ีทําการเปน
หลักฐาน ๑ ชุด ผูสงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีรับ-สงหนาท่ีแลว
เสร็จ ฯลฯ 
- ขอ ๑๒ บัญชีรับ-สงหนาท่ีใหทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ท่ีทําการเปน
หลักฐาน ๑ ชุด ผูสงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีรับ-สงหนาท่ีแลว
เสร็จ ฯลฯ 
 
- ขอ ๖๓ การสํารวจ คือการตรวจจํานวน ณ คลังกระสุนเพ่ือปองกันและ
แกไขความคลาดเคล่ือนทางบัญชี, ท่ีเก็บ, การทุจริตกระสุนเกินตองการ
และผลการรับ-สงหนาท่ี 
- ขอ ๖๔.๓ การสํารวจพิเศษ ไดแกการสํารวจเปนครั้งคราวตามความ
จําเปน การสํารวจกระสุนชนิดใด จํานวนเทาใดยอมแลวแตกรณี เชน ขอ 
๖๔.๓.๗ เม่ือมีการรับ-สงหนาท่ี 
- ขอ ๖๓ การสํารวจ คือการตรวจจํานวน ณ คลังกระสุนเพ่ือปองกันและ
แกไขความคลาดเคล่ือนทางบัญชี, ท่ีเก็บ, การทุจริตกระสุนเกินตองการ
และผลการรับ-สงหนาท่ี 
- ขอ ๖๔.๓ การสํารวจพิเศษ ไดแกการสํารวจเปนครั้งคราวตามความ
จําเปน การสํารวจกระสุนชนิดใด จํานวนเทาใดยอมแลวแตกรณี เชน ขอ 
๖๔.๓.๗ เม่ือมีการรับ-สงหนาท่ี 
 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                    หนา   ๕   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๓.การควบคุมทางบัญชี 
   ๓.๑ การควบคุมทางบัญชี 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.จัดทําบัญชีคุม
ครบถวนตาม 
ระเบียบฯและ
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ตรวจ 
บัญชีคุมกระสุน  
ทบ.๔๖๘-๕๑๔
บัญชีคุมเครดิต
กระสุนฝก  
ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
บัญชีคุม 
ของหมุนเวียน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๖  
 

 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕.๑.๔, ๒๘, ๕๙, ๖๐.๑, 
๖๐.๒ และ ขอ ๖๒.๕ ผนวก น. 
 
 
 
 

 
- ขอ ๕.๑.๔ การควบคุมทางบัญชีหมายถึงวิธีดําเนินการในการควบคุม 
ส่ิงอุปกรณท่ีเก่ียวกับ การควบคุม การแจกจาย การจายเพ่ิมเติม  
การรวบรวมบันทึกรายงาน การจัดทําขอมูลถาวรตาง  ๆการสํารวจ  
การรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณ การกําหนดนโยบายเก่ียวกับระดับ 

ส่ิงอุปกรณ เพ่ือการประหยัด โดยตอเน่ืองทุกข้ันตอนในสายการสงกําลัง
และสายการบังคับบัญชา นับต้ังแตส่ิงอุปกรณไดเร่ิมเขาสูระบบสงกําลัง  
ไปจนกระท่ังหนวยใชไดใชหมดส้ินไป และไดรับอนุมัติใหจําหนายออก 
จากบัญชีคุมของกองทัพบกแลว 
- ขอ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันตองรับผิดชอบใน
การเก็บรักษากระสุนซ่ึงมีอยูในครอบครองของหนวย ใหอยูในสภาพใช
การได ปลอดภัย และถูกตอง ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง  
เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐.๑ การควบคุมทางการสงกําลัง หนวยในสายการสงกําลังระดับ
ตํ่ากวา ตองอยูในความควบคุมของหนวยในระดับเหนือกวา  
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ จัดต้ัง
หนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยใหอยูใน
ความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                    หนา   ๖   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๗ ขอ ๕.๑.๔, ๒๘, ๕๙, 
๖๐.๑, ๖๐.๒ และ  
ขอ ๖๒.๕ ผนวก น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖  
- ขอ ๕.๑.๔ การควบคุมทางบัญชีหมายถึงวิธีดําเนินการในการควบคุม 
ส่ิงอุปกรณท่ีเก่ียวกับ การควบคุม การแจกจาย การจายเพ่ิมเติม  
การรวบรวมบันทึกรายงาน การจัดทําขอมูลถาวรตาง  ๆการสํารวจ  
การรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณ การกําหนดนโยบายเก่ียวกับระดับ 

ส่ิงอุปกรณ เพ่ือการประหยัด โดยตอเน่ืองทุกข้ันตอนในสายการสงกําลัง
และสายการบังคับบัญชา นับต้ังแตส่ิงอุปกรณไดเร่ิมเขาสูระบบสงกําลัง  
ไปจนกระท่ังหนวยใชไดใชหมดส้ินไป และไดรับอนุมัติใหจําหนายออก 
จากบัญชีคุมของกองทัพบกแลว  
- ขอ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันตองรับผิดชอบใน
การเก็บรักษากระสุนซ่ึงมีอยูในครอบครองของหนวย ใหอยูในสภาพใช
การได ปลอดภัย และถูกตอง ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง  
เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐.๑ การควบคุมทางการสงกําลัง หนวยในสายการสงกําลังระดับ
ตํ่ากวา ตองอยูในความควบคุมของหนวยในระดับเหนือกวา  
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ จัดต้ัง
หนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยใหอยูใน
ความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                    หนา   ๗   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ขอบังคับทหารท่ี ๕/๒๒๑๘๐/
๒๔๘๖ ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ 
วาดวยการควบคุมศาสตราภัณฑ
ประจํากายและประจําหนวย 
มาตรา ๔ 
 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓๒/๒๕๒๔  
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เร่ืองใหกวดขัน 
มิใหลักลอบนํากระสุนและวัตถุ
ระเบิดในครอบครองออกจาก
หนวย  
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เร่ือง  
มาตรการควบคุม สป.๕ ไมให
ร่ัวไหลออกจาก ทบ.  
ขอ ๓, ๓.๑, ๓.๒.๒, ๓.๒.๔ 
และ ๓.๒.๕ 

     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖   
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑทุกชนิดท่ีทางราชการไดจายประจํากายหรือ
ประจําหนวยก็ดี จักตองจัดการใหมีบัญชีคุมไวเปนหลักฐาน ท้ังหนวยท่ีได 
จายและรับโดยถูกตองครบถวน ตามความจริงเสมอ ถามีการชํารุดสูญ
หายหรือใชส้ินเปลืองไปดวยประการใดก็ตาม ผูทําชํารุดสูญหายหรือผูใช
จักตองรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔ ชม.เปน
หนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีไดรับรายงานดําเนินการสอบสวน หรือเสนอ
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาช้ันเหนือเพ่ือจัดการตอไปตามระเบียบท่ี
กําหนดไวตามกรณี 
- ใหทุกหนวยต้ังแตระดับกองรอยหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีมีกระสุนและ 
วัตถุระเบิดอยูในครอบครอง กําหนดมาตรการควบคุมข้ึนใชเปนการ
ภายใน หรือกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมระเบียบของหนวยท่ีมีอยูแลว ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือใหเปนท่ีม่ันใจในการปองกัน การลักลอบนําออกจาก
หนวย  
- ใหหนวยระดับตํ่ากวากองรอยถือปฏิบัติตามาตรการท่ีหนวยบังคับบัญชา
โดยตรงกําหนด 
- ขอ ๓ มาตรการควบคุม สป. ไมใหรั่วไหลออกจาก ทบ. 
- ขอ ๓.๑ การควบคุม สป.๕ ผูบังคับบัญชาทุกระดับท่ีมี สป.๕  
ในครอบครองเปนผูรับผิดชอบในการควบคุม สป.๕ ทุกกรณี และหนวย 
ในสายการสงกําลังระดับตํ่ากวา ตองอยูในความควบคุมของหนวย 
ในระดับสูงกวา 
- ขอ ๓.๒.๒ ดําเนินการควบคุมทางบัญชี แก สป.๕ ทุกรายการท่ีมีอยูใน 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                    หนา   ๘   ใน   ๘๔   หนา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.บัญชีคุมระหวาง
หนวยสนับสนุน 
๒.บัญชีคุมระหวางคลัง
เก็บรักษา 
๓.บัญชีคุมระหวาง
หนวยรับการสนับสนุน        
๔.บันทึกหลักฐาน
ครบถวนเรียบรอย 
๕.จํานวน สป.๕ 
ครบถวนตามบัญชี 
๖.มีการสอบทานทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ  
บัญชีคุมกระสุน 
(ระดับสะสม)  
ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 
- ตรวจหลักฐาน
และการบันทึก
หลักฐาน เชน 
 ใบเบิก, ใบโอน, 
ใบสงคืน, ใบยืม,

แบบอนุมัติ
จําหนาย และ 

 
 
 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓/๒๕๕๒  
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒ เร่ือง  
การปองกันการร่ัวไหลของ สป.
๕ ขอ ๒ 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕๙, ๖๐, ๖๒.๔.๔  
ผนวก ท. และ  
ขอ ๖๒.๕ ผนวก น 
 
 
 
 
 

ครอบครอง 
- ขอ ๓.๒.๔ บชร. จัดทําบัญชีคุม สป.๕ ซ่ึงสะสมไวท่ีคลังกระสุน บชร. 
และคลังกระสุนสวนภูมิภาค (คลัง ,มทบ. และ คลัง จทบ.) 
- ขอ ๓.๒.๕ สวนภูมิภาค จัดทําบัญชีคุม สป.๕ ซ่ึงสะสมไวท่ีคลังกระสุน
สวนภูมิภาคและท่ีหนวยใชท่ีรับการสนับสนุน 
- ขอ ๒ ผูบังคับหนวยทุกระดับ ตองเพ่ิมความเขมงวดในการกํากับดูแล
การใช รวมถึงการขออนุมัติจําหนาย สป.๕ ของหนวยในการปฏิบัติ
ภารกิจตาง  ๆโดยเฉพาะอยางย่ิงการใช สป.๕ ในภารกิจการฝก-ศึกษา 
ภารกิจปองกันประเทศ และภารกิจแกปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตเพ่ือปองกันการร่ัวไหลของ สป.๕ จากการขออนุมัติจําหนายโดยไม
มีการใชงานจริง 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง  
เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี  
- ขอ ๖๐ ประเภทการควบคุม 
          ๖๐.๑ การควบคุมทางการสงกําลัง หนวยในสายการสงกําลัง
ระดับตํ่ากวา ตองอยูในความควบคุมของหนวยในระดับเหนือกวา
 ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ 
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยให
อยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ขอ ๖๒.๔.๔ ดําเนินการตรวจและใหคําแนะนําหนวยใช อันเก่ียวกับการ
ควบคุมทางบัญชี 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                    หนา   ๙   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
    

บัญชีกับคลังเก็บรักษา
และหนวยรับการ
สนับสนุนอยาง
สมํ่าเสมอ 
 

 

หลักฐานการ 
หมุนเวียน 

- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๗ ขอ ๕๙, ๖๐  
ผนวก ท.และ  
ขอ ๖๒.๕ ผนวก น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คําส่ังกองทัพบกท่ี ๔๖๑/
๒๕๑๗  ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ เร่ือง  
ใหกวดขันการควบคุมส่ิง 

- ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.๔๖๘–๕๑๔) 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง  
เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐ ประเภทการควบคุม 
          ๖๐.๑ การควบคุมทางการสงกําลัง 

    ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ 
จัดต้ังหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยให 
อยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ขอ ๖๒.๔.๔ ดําเนินการตรวจและใหคําแนะนําหนวยใช อันเก่ียวกับการ
ควบคุมทางบัญชี 
- ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.๔๖๘–๕๑๔) 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ขอ ๑ ใหผูบังคับหนวย  ผูบังคับบัญชาคลังสายงาน ผูบังคับบัญชาคลัง
สวนภูมิภาค ควบคุมกํากับดูแลและกวดขันเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ควบคุม ส่ิงอุปกรณ ไดตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ ใหตรงกับยอดบัญชีคุม 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๑๐   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    
 
 

  อุปกรณของทางราชการ     
ขอ ๑ 
 
- วิทยุ สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๑๓๕๘ ลง ๒๘ ก.พ.๔๖      
ขอ ๑, ๓ 
 
 

โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท
ตางๆ ตลอดจนแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการควบคุมส่ิงอุปกรณของ
ทางราชการโดยเครงครัด 
- ขอ ๑ เน่ืองจากหนวยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองจะตองดําเนินการจัดทํา
หลักฐานการควบคุมทางบัญชีใหถูกตอง ซ่ึงตองบันทึกรายละเอียด 
รายการ เลขงาน จํานวน คลังท่ีเก็บ การรับ การจาย และหลักฐานการ
ไดมา  หลักฐานการจาย ลงในบัตรบัญชีคุม แตปจจุบันบางหนวยประสพ
ปญหา มี สป.๕ คงคลัง แตหลักฐานการไดมา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) 
ชํารุดสูญหาย ลบเลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไมตรงกับบัญชีคุม และไมได
บันทึกรายละเอียดการใชหรือการไดมาไว ทําใหไมสามารถดําเนินการ
ควบคุมทางบัญชีและตรวจสอบได หนวยตางๆ จึงไดดําเนินการต้ัง
กรรมการสํารวจ สป.คงคลัง โดยใชใบสํารวจ (ทบ.๔๐๐-๐๑๑) และสรุป
ลงในรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบส่ิงอุปกรณ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
วามีจํานวน ขาด เกิน หรือไม พรอมท้ังต้ังกรรมการสอบสวนหาสาเหตุ
การคลาดเคล่ือนสรุปเสนอ สพ.ทบ. ขอแกไข (ปรับ) บัญชีคุม 
- ขอ ๓  สพ.ทบ.จึงขอแจงใหหนวยดําเนินการ ดังน้ี 
      ๓.๑ เม่ือหนวยดําเนินการสํารวจ สป.๕ คงคลังแลว พบวามีความ
คลาดเคล่ือนจากบัญชีคุม ในการแกไขบัญชีคุม หนวยจะตองดําเนินการ
ตามระเบียบฯ ขอ ๖๙ 
      ๓.๒ สําหรับในกรณีท่ีหนวยไดทําการสํารวจแลว แตพบวามีจํานวน
ครบตามบัญชีคุม แตเลขงานคลาดเคล่ือน หรือไมทราบหลักฐานการไดมา
และหนวยไดดําเนินการตามขอ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แลว หากเห็นวา สป.๕  
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ การควบคุมเครดิตกระสุน
ฝก-ศึกษา 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๕)  
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.บันทึกหลักฐาน
เรียบรอย 
๒.บันทึกการรับ-จาย
เครดิตกระสุนฝก
ครบถวนทุกหนวยรับ
การสนับสนุน/ทุก
รายการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ตรวจหลักฐาน 
 การเบิก-รับ กระสุน  
ฝก-ศึกษา 
- ตรวจบัญชีคุม
เครดิตกระสุน 
ทบ.๔๖๘–๕๑๕ 
 
 
  

 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เร่ือง  
มาตรการควบคุม สป.๕ ไมให
ร่ัวไหลออกจาก ทบ. ขอ ๓.๔.๓ 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๘.๔.๗, ๖๒.๔.๕, ๖๒.๕ 
และ ผนวก ธ 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๘.๔.๗ 

คงคลัง ไมปรากฏวาขาด เกิน ชํารุด เสียหาย หรือมีพฤติการณสอใหเห็นวา 
มิไดเปนไปตามสภาพการเก็บรักษาแลว ใหผูมีอํานาจส่ังสํารวจอนุมัติให
แกไขบัญชีคุมได และแจงให กรมสรรพาวุธทหารบก ทราบ  
- ขอ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการจาย เม่ือดําเนินการ
เรียบรอยแลว หนวยเบิกจะบันทึกขอมูลการรับในบัญชีคุมของหนวยรับ 
และรายงานการรับใหหนวยจายทราบ หนวยจายจะบันทึกขอมูลการจายใน
บัญชีคุมของหนวยจาย ซ่ึงขอมูลการรับและการจายจะมีขอความตรงกัน
และลงลายมือช่ือ ผูเบิก ผูรับและผูจาย เปนหลักฐานในการเบิกท้ัง ๓ ฉบับ 
(สีชมพู สีฟา และ สีเขียว) 
- ขอ ๘.๔.๗ เม่ือหนวยรับเครดิตกระสุนฝกไดแบงมอบใหหนวยรองแลว
ใหสําเนาผลการแบงมอบใหหนวยเหนือ หนวยรองและหนวยสนับสนุน
ทราบทันที 
- ขอ ๖๒.๔.๕ จัดทําบัญชีคุมกระสุนฝกซ่ึงใชอยูในปจจุบัน รวมท้ังรายการ
แบงมอบเครดิตกระสุนฝก แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก 
ตามผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕) 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัญชีคุม ตามผนวก  น  บชร.คลังกระสุนสวนภูมิภาค  
- ผนวก ธ คําอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
- ขอ ๘.๔.๗ เม่ือหนวยรับเครดิตกระสุนฝกไดแบงมอบใหหนวยรองแลว
ใหสําเนาผลการแบงมอบใหหนวยเหนือ หนวยรองและหนวยสนับสนุน
ทราบทันที 
- ขอ ๖๒.๔.๕ จัดทําบัญชีคุมกระสุนฝกซ่ึงใชอยูในปจจุบัน รวมท้ังรายการ
แบงมอบเครดิตกระสุนฝก แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก  
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
   ๓.๔ การบันทึกบัญชีคุมของ
หมุนเวียน (ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
 

 
 
 
๑.บันทึกหลักฐาน
เรียบรอย  
๒.บันทึกครบถวน 
ทุกรายการ 
๓.จํานวนของ
หมุนเวียนครบถวนตาม
บัญชี 

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

ตอนท่ี ๗ ขอ ๖๒.๔.๕, ๖๒.๕ 
และ ผนวก ธ 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ขอ ๒๒,  ๒๒.๒, ๒๒.๓, ๕๙, 
๖๐.๒ และ ขอ ๖๒.๕  
 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๓ ขอ ๒๒,  ๒๒.๒, 
๒๒.๓ 
ตอนท่ี ๗ ขอ ๕๙, ๖๐.๒ และ  

ตามผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕) 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัญชีคุม ตามผนวก  น  บชร.คลังกระสุนสวนภูมิภาค  
- ผนวก ธ คําอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
- ขอ ๒๒ การนํากระสุนดานในและของหมุนเวียนสงคืน 
- ขอ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐานและรับคืน
ตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกกําหนด 
- ขอ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน ตามผนวก ณ   
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖)  
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี  
- ขอ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับจัดต้ัง
หนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยใหอยูใน
ความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ  
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. บชร.คลังกระสุนสวน
ภูมิภาค  บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ขอ ๒๒ การนํากระสุนดานในและของหมุนเวียนสงคืน 
- ขอ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐานและรับคืน
ตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกกําหนด 
- ขอ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน ตามผนวก ณ   
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖)  
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปนผูรับผิดชอบ
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี  
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๓.๕ การฝากและการถอน สป.
๕ 
          
    
และหลักเกณฑฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ผูมีอํานาจอนุมัติฝาก
และถอน สป.๕  
๒.หลักฐานการฝาก-
ถอน สป.๕ ถูกตอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจหลักฐาน
การอนุมัติใหฝาก
และถอน 
- ตรวจหลักฐาน
ใบนําฝาก ทบ.
๔๖๘–๗๗๒ 

ขอ ๖๒.๕ 
 
 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เร่ือง  
มาตรการควบคุม สป.๕ ไมให
ร่ัวไหลออกจาก ทบ. ขอ ๓.๔.๓ 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ขอ ๑๖, ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓, 
๑๖.๔ และ ๑๖.๕ 
 

- ขอ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับจัดต้ัง
หนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยใหอยูใน
ความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ  
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. บชร.คลังกระสุนสวน
ภูมิภาค  บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ขอ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการจาย เม่ือดําเนินการ
เรียบรอยแลว หนวยเบิกจะบันทึกขอมูลการรับในบัญชีคุมของหนวยรับ 
และรายงานการรับใหหนวยจายทราบ หนวยจายจะบันทึกขอมูลการจายใน
บัญชีคุมของหนวยจาย ซ่ึงขอมูลการรับและการจายจะมีขอความตรงกัน
และลงลายมือช่ือ ผูเบิก ผูรับและผูจาย เปนหลักฐานในการเบิกท้ัง ๓ ฉบับ 
(สีชมพู สีฟา และ สีเขียว) 
- ขอ ๑๖ การฝากและการถอน เน่ืองจากกระสุนและวัตถุระเบิดมีจํานวน
มากแตท่ีเก็บรักษามีนอยโดยเฉพาะกระสุนท่ีอาจเปนอันตรายงายจําเปน 
ตองใชท่ีเก็บรักษาเปนพิเศษ ฉะน้ันใหคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลัง
กระสุนกองบัญชาการชวยรบ หรือคลังแสง รับฝากกระสุนจากหนวยใน
การสนับสนุนไดตามความจําเปน 
           ๑๖.๑ การฝาก หนวยท่ีจะฝากกระสุนตองทํารายงานเสนอผูมี
อํานาจส่ังฝาก เม่ือไดรับอนุมัติแลว จึงดําเนินการฝากกระสุน และใหถือ
ใบนําฝากน้ันเปนหลักฐานคูกันระหวางหนวยฝากและหนวยรับฝาก แบบ
และวิธีเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-๗๗๒) 

๑๖.๒ การถอน ผูถอนจะตองรายงานขออนุมัติผูมีอํานาจส่ังฝาก  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๑๔   ใน   ๘๔  หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

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

เดิมเม่ือไดรับอนุมัติแลว จึงนําหลักฐานไปขอถอนกระสุนซ่ึงฝากไว โดยมี
เจาหนาท่ีท้ังสองฝายลงนามรับรองไวเปนหลักฐาน 

๑๖.๓ ผูมีอํานาจส่ังฝากและถอน คลังกระสุนสวนภูมิภาค  
คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังแสง ใหผูบังคับบัญชาสวน
ราชการน้ัน  ๆเปนผูมีอํานาจส่ังฝากและถอน สําหรับการถอนจากคลังแสง
ใหหัวหนาแผนกคลังแสงเปนผูมีอํานาจส่ังถอน 
           ๑๖.๔ ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ของหนวยใช ใหผูบังคับบัญชาช้ัน 
ผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทาข้ึนไป ซ่ึงมีคลังเก็บรักษา มีอํานาจอนุมัติ 
ใหฝากและถอนระหวางหนวยข้ึนตรงของตนเองหรือหนวยขางเคียงได 
           ๑๖.๕ หากกระสุนท่ีรับฝากเกิดชํารุด สูญหาย หรือใชไปไมวากรณี 
ใด  ๆใหหนวยรับฝากดําเนินกรรมวิธีเก่ียวกับการน้ัน  ๆโดยตลอด แลวแจง 
ใหหนวยฝากทราบทันที  
- ขอ ๑๖ การฝากและการถอน เน่ืองจากกระสุนและวัตถุระเบิดมีจํานวน
มากแต ท่ีเก็บรักษามีนอยโดยเฉพาะกระสุนท่ีอาจเปนอันตรายงาย
จําเปนตองใชท่ีเก็บรักษาเปนพิเศษ ฉะน้ันใหคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลัง
กระสุนกองบัญชาการชวยรบ หรือคลังแสง รับฝากกระสุนจากหนวยใน
การสนับสนุนไดตามความจําเปน 
           ๑๖.๑ การฝาก หนวยท่ีจะฝากกระสุนตองทํารายงานเสนอผูมี
อํานาจส่ังฝาก เม่ือไดรับอนุมัติแลว จึงดําเนินการฝากกระสุน และใหถือ
ใบนําฝากน้ันเปนหลักฐานคูกันระหวางหนวยฝากและหนวยรับฝาก แบบ
และวิธีเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-๗๗๒) 

๑๖.๒ การถอน ผูถอนจะตองรายงานขออนุมัติผูมีอํานาจส่ังฝาก  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๑๕   ใน   ๘๔  หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๓.๖ การสํารวจกระสุน 
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ต้ังชุดสํารวจถูกตอง 
๒.บันทึกหลักฐานการ
สํารวจถูกตอง 
๓.จํานวน สป.๕ ขาด/
เกินบัญชีคุม  
หนวยดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจการต้ัง
กรรมการสํารวจ 
- ตรวจการบันทึก
ใบสํารวจ  
ทบ.๔๐๐-๐๑๑ 
ในชองตามบัญชี
และชองนับได
ตรงกับบัญชีคุม
และ สป.๕  
ในคลัง 

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

เดิมเม่ือไดรับอนุมัติแลว จึงนําหลักฐานไปขอถอนกระสุนซ่ึงฝากไว โดยมี
เจาหนาท่ีท้ังสองฝายลงนามรับรองไวเปนหลักฐาน 

 ๑๖.๓ ผูมีอํานาจส่ังฝากและถอน คลังกระสุนสวนภูมิภาค  
คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังแสง ใหผูบังคับบัญชาสวน
ราชการน้ัน ๆ เปนผูมีอํานาจส่ังฝากและถอน สําหรับการถอนจากคลัง
แสงใหหัวหนาแผนกคลังแสงเปนผูมีอํานาจส่ังถอน 
           ๑๖.๔ ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ของหนวยใช ใหผูบังคับบัญชาช้ัน 
ผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทาข้ึนไป ซ่ึงมีคลังเก็บรักษา มีอํานาจอนุมัติ 
ใหฝากและถอนระหวางหนวยข้ึนตรงของตนเองหรือหนวยขางเคียงได            
            ๑๖.๕ หากกระสุนท่ีรับฝากเกิดชํารุด สูญหาย หรือใชไปไมวา
กรณีใดๆ ใหหนวยรับฝากดําเนินกรรมวิธีเก่ียวกับการน้ันๆ โดยตลอด แลว
แจงใหหนวยฝากทราบทันที  
- ขอ ๖๓ การสํารวจ คือ การตรวจจํานวน ณ คลังกระสุนเพ่ือปองกันและ
แกไขความคลาดเคล่ือนทางบัญชี ท่ีเก็บ การทุจริต กระสุนเกินตองการ 
และผลการรับ-สงหนาท่ี 
- ขอ ๖๔.๑ การสํารวจเบ็ดเสร็จ ไดแกการสํารวจกระสุนในครอบครอง
ท้ังหมดโดยปดการเบิกจายท้ังส้ิน การสํารวจประเภทน้ีใชเฉพาะคลังกระสุน
ท่ีมีอุปกรณในการสํารวจสมบูรณ 
- ขอ ๖๖.๑ ใบสํารวจส่ิงอุปกรณ (ใชในการนับจํานวนกระสุน) แบบและวิธี
เขียนตาม ผนวก บ. (ทบ.๔๐๐–๐๑๑) 
- ขอ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ 
 (ใชเพ่ืออนุมัติแกไขยอดคงคลังตามท่ีเปนจริง) แบบและวิธีเขียน  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๑๖   ใน   ๘๔  หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
  - ตรวจรายงาน 

ผลการ 
เปรียบเทียบ 
ทบ.๔๐๐–๐๑๒ 

 

 ตามผนวก ป. (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
- ขอ ๖๗ กรรมวิธีในการสํารวจ ใหผูมีอํานาจส่ังสํารวจส่ังต้ังชุดสํารวจข้ึน
โดยประกอบดวยหัวหนาชุดสํารวจ และชุดสํารวจอยางนอย ๒ หนวย ใน
หนวยสํารวจหนวยหน่ึงๆ ใหมีจํานวนเจาหนาท่ีตามความเหมาะสมและ
ปฏิบัติดังน้ี 
         ๖๗.๑ กอนดําเนินการ ใหตรวจผังการเก็บกระสุนกับกองกระสุน 
ในคลังวาตรงตามผังการเก็บหรือไม 
          ๖๗.๒ สํารวจรหัสกระสุนและเลขงานกระสุนตามปายประจํากอง 
หากไมตรงกัน ใหแยกออกเปนกองตางหาก 
          ๖๗.๓ เม่ือหนวยสํารวจแตละหนวยไดดําเนินการทางเอกสาร
เก่ียวกับใบสํารวจเสร็จส้ินแลว ใหเร่ิมทําการสํารวจกระสุนทุกรายการ และ 
ทุกชนิด โดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามท่ีกําหนดในทิศทางสวนกัน หรือ
จะในทิศทางใด  ๆก็ตาม หามสํารวจพรอมกันในรายการเดียวกัน 
          ๖๗.๔ เม่ือตรวจนับไดเทาใด ใหบันทึกไวในใบสํารวจในชองจํานวน
ท่ีนับไดและใหผูตรวจนับลงนามในใบสํารวจเปนหลักฐาน 
          ๖๗.๕ เม่ือสํารวจเสร็จส้ินทุกรายการและทุกชนิดแลว ใหนําใบ
สํารวจสงใหหัวหนาชุดสํารวจนํามาเปรียบเทียบกัน ถาผลการสํารวจ 
ไมตรงกัน ใหหัวหนาชุดสํารวจดําเนินการสํารวจใหมและใหถือผลการ
สํารวจใหมเปนผลแทจริงของการสํารวจ โดยลงหลักฐานไวในใบสํารวจใหม 
- ขอ ๖๙ อํานาจในการส่ังแกไขบัญชีคุม 
           ๖๙.๑ เม่ือสํารวจกระสุนเสร็จแลวหากมีการคลาดเคล่ือน ให
หัวหนาชุดสํารวจรายงานการปรับจํานวนกระสุนเสนอผูมีอํานาจส่ังสํารวจ  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๑๗   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๘ ขอ ๖๓, ๖๔.๑, 
๖๖.๑, ๖๖.๒, ๖๗, ๖๗.๑,  

โดยใชใบรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ ตาม
ผนวก ป. (ทบ.๔๐๐–๐๑๒) 
            ๖๙.๒ ผูมีอํานาจส่ังสํารวจ ส่ังต้ังกรรมการประกอบดวยนายทหาร
สัญญาบัตร ๓ นาย เพ่ือสอบสวนหาสาเหตุ เม่ือปรากฏวาขาด เกิน ชํารุด 
เสียหายหรือมีพฤติการณสอใหเห็นวา มิไดเปนไปตามสภาพการเก็บรักษา 
            ๖๙.๓ ผูมีอํานาจส่ังสํารวจใหดําเนินการ ดังน้ี 
                    ๖๙.๓.๑ หากผลการสํารวจยอดเกินจากยอดบัญชีคุมให
เสนอผูมีอํานาจส่ังสํารวจแกไขในบัตรบัญชีคุมไดและแจงให สพ.ทบ. ทราบ 
                    ๖๙.๓.๒ หากผลการสํารวจยอดขาดจากบัญชีคุมให
ดําเนินการจําหนายตามระเบียบ เพ่ือตัดยอดออกจากบัญชีคุม   
            ๖๙.๔ เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจส่ังจําหนายแลว ใหหนวย
แกไขยอดบัญชีคุมได โดยปกติการแกไขยอดบัญชีคุมจะตองกระทําภายหลัง
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติจําหนาย แตเพ่ือมิใหเสียผลในการ
ปฏิบัติงาน หนวยอาจหมายเหตุจํานวนท่ีสํารวจไวในบัญชีคุม สําหรับการ
บันทึกและแกไขหลักฐานเก่ียวกับการสํารวจในบัญชีคุม จะตองบันทึกและ
ลงนามกํากับดวยหมึกแดงเสมอ 
- ขอ ๖๓ การสํารวจ คือ การตรวจจํานวน ณ คลังกระสุนเพ่ือปองกันและ
แกไขความคลาดเคล่ือนทางบัญชี ท่ีเก็บ การทุจริต กระสุนเกินตองการ 
และผลการรับ-สงหนาท่ี 
- ขอ ๖๔.๑ การสํารวจเบ็ดเสร็จ ไดแกการสํารวจกระสุนในครอบครอง
ท้ังหมดโดยปดการเบิกจายท้ังส้ิน การสํารวจประเภทน้ีใชเฉพาะคลังกระสุน
ท่ีมีอุปกรณในการสํารวจสมบูรณ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๑๘   ใน   ๘๔  หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   ๖๗.๒, ๖๗.๓, ๖๗.๔, ๖๗.๕, 

และ ๖๗.๖  
- ขอ ๖๖.๑ ใบสํารวจส่ิงอุปกรณ (ใชในการนับจํานวนกระสุน) แบบและวิธี
เขียนตาม ผนวก บ. (ทบ.๔๐๐–๐๑๑) 
- ขอ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ 
 (ใชเพ่ืออนุมัติแกไขยอดคงคลังตามท่ีเปนจริง) แบบและวิธีเขียน 
ตามผนวก ป. (ทบ.๔๐๐-๐๑๒)  
- ขอ ๖๗ กรรมวิธีในการสํารวจ ใหผูมีอํานาจส่ังสํารวจส่ังต้ังชุดสํารวจข้ึน
โดยประกอบดวยหัวหนาชุดสํารวจเปนนายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย และ
ชุดสํารวจอยางนอย ๒ หนวยสํารวจ ในหนวยสํารวจหนวยหน่ึง  ๆใหมี
จํานวนเจาหนาท่ีตามความเหมาะสมและปฏิบัติดังน้ี 
          ๖๗.๑ กอนดําเนินการ ใหตรวจผังการเก็บกระสุนกับกองกระสุน 
ในคลังวาตรงตามผังการเก็บหรือไม  
          ๖๗.๒ สํารวจรหัสกระสุนและเลขงานกระสุนตามปายประจํากอง 
หากไมตรงกัน ใหแยกออกเปนกองตางหาก 
          ๖๗.๓ เม่ือหนวยสํารวจแตละหนวยไดดําเนินการทางเอกสาร
เก่ียวกับใบสํารวจเสร็จส้ินแลว ใหเร่ิมทําการสํารวจกระสุนทุกรายการ 
และทุกชนิดโดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามท่ีกําหนดในทิศทางสวนกัน 
หรือจะในทิศทางใด  ๆก็ตาม หามสํารวจพรอมกันในรายการเดียวกัน 
          ๖๗.๔ เม่ือตรวจนับไดเทาใด ใหบันทึกไวในใบสํารวจในชอง
จํานวนท่ีนับไดและใหผูตรวจนับลงนามในใบสํารวจเปนหลักฐาน 
          ๖๗.๕ เม่ือสํารวจเสร็จส้ินทุกรายการและทุกชนิดแลว ใหนําใบ
สํารวจสงใหหัวหนาชุดสํารวจนํามาเปรียบเทียบกัน ถาผลการสํารวจไม
ตรงกัน ใหหัวหนาชุดสํารวจดําเนินการสํารวจใหมและใหถือผลการสํารวจ  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๑๙   ใน    ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
- วิทยุ สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๑๓๕๘ ลง ๒๘ ก.พ.๔๖      
ขอ ๑, ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหมเปนผลแทจริงของการสํารวจ โดยลง หลักฐานไวในใบสํารวจใหม 
          ๖๗.๖ กรณีชุดสํารวจทําการเปดหีบหอบรรจุเพ่ือดําเนินการ
สํารวจ ใหหัวหนาชุดสํารวจทําการตีตราหีบหอบรรจุ  และลงลายมือช่ือ
รวมกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําคลังกระสุนท่ีทําการสํารวจน้ัน  ๆ
กํากับไว พรอมท้ังใหลงวันท่ีท่ีไดดําเนินการตีตรา โดยใหดําเนินการทันที
เม่ือเสร็จส้ินการสํารวจในคร้ังน้ัน โดยใชวัสดุสําหรับตีตราหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ี
สามารถจัดหาไดในการดําเนินการ   
- ขอ ๑ เน่ืองจากหนวยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองจะตองดําเนินการจัดทํา
หลักฐานการควบคุมทางบัญชีใหถูกตอง ซ่ึงตองบันทึกรายละเอียด 
รายการ เลขงาน จํานวน คลังท่ีเก็บ การรับ การจาย และหลักฐานการ
ไดมา  หลักฐานการจาย ลงในบัตรบัญชีคุม แตปจจุบันบางหนวยประสพ
ปญหา มี สป.๕ คงคลัง แตหลักฐานการไดมา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) 
ชํารุดสูญหาย ลบเลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไมตรงกับบัญชีคุม และไมได
บันทึกรายละเอียดการใชหรือการไดมาไว ทําใหไมสามารถดําเนินการ
ควบคุมทางบัญชีและตรวจสอบได หนวยตางๆ จึงไดดําเนินการต้ัง
กรรมการสํารวจ สป.คงคลัง โดยใชใบสํารวจ (ทบ.๔๐๐-๐๑๑) และสรุป
ลงในรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบส่ิงอุปกรณ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
วามีจํานวน ขาด เกิน หรือไม พรอมท้ังต้ังกรรมการสอบสวนหาสาเหตุ
การคลาดเคล่ือนสรุปเสนอ สพ.ทบ. ขอแกไข (ปรับ) บัญชีคุม 
- ขอ ๓  สพ.ทบ.จึงขอแจงใหหนวยดําเนินการ ดังน้ี 
      ๓.๑ เม่ือหนวยดําเนินการสํารวจ สป.๕ คงคลังแลว พบวามีความ
คลาดเคล่ือนจากบัญชีคุม ในการแกไขบัญชีคุม หนวยจะตองดําเนินการ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๒๐   ใน   ๘๔    หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.การเบิก สป.๕ 
   ๔.๑ การสงลายมือช่ือผู 
มีสิทธิเบิกและรับ สป.๕ 
          
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.สงลายมือช่ือผูมีสิทธิ
เบิกและรับ สป.๕ 
ถูกตอง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจหลักฐาน
การสงลายมือ 
ช่ือผูมีสิทธิเบิก 
และผูรับ 
ส่ิงอุปกรณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เร่ือง  
มาตรการควบคุม สป.๕ ไมให
ร่ัวไหลออกจาก ทบ. ขอ ๓.๓.๒ 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๔.๔ 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๑๐.๑.๕ และ ๓๖.๓.๖ 
 

ตามระเบียบฯ ขอ ๖๙ 
      ๓.๒ สําหรับในกรณีท่ีหนวยไดทําการสํารวจแลว แตพบวามีจํานวน
ครบตามบัญชีคุม แตเลขงานคลาดเคล่ือน หรือไมทราบหลักฐานการไดมา
และหนวยไดดําเนินการตามขอ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แลว หากเห็นวา สป.๕ 
คงคลัง ไมปรากฏวาขาด เกิน ชํารุด เสียหาย หรือมีพฤติการณสอใหเห็นวา 
มิไดเปนไปตามสภาพการเก็บรักษาแลว ใหผูมีอํานาจส่ังสํารวจอนุมัติให
แกไขบัญชีคุมได และแจงให กรมสรรพาวุธทหารบก ทราบ  
-ขอ ๓.๓.๒ ผบ.บชร. และ ผบ.สวนภูมิภาค ส่ังการสํารวจ สป.๕ ใน
ครอบครอง อยางนอยปละ ๒ คร้ัง 
 
 
- ขอ ๖.๔.๔ การเปดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคร้ังตองไดรับอนุมัติ 
จากผูบังคับหนวยหรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิด
น้ัน โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษรลงในสมุดท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหตรวจสอบ
ได 
 

- ขอ ๑๐.๑.๕ ผูมีสิทธิเบิก ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระข้ึนไปเปนผูมีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจาหนาท่ีอ่ืนๆ จะ
เปนผูมีสิทธิเบิกไดเฉพาะเม่ืออยูในตําแหนงรักษาราชการหรือทําการแทน
เทาน้ันหนวยเบิกจะตองเสนอรายช่ือพรอมลายมือของผูมีสิทธิเบิกกระสุน
และผูรับมอบฉันทะ ใหคลังกระสุนท่ีสนับสนุนทราบลวงหนา โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับส่ิง 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๒๑   ใน   ๘๔    หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
- หลักเกณฑการสงกําลังส่ิง
อุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๓ ขอ ๑๐.๑.๕, ๓๖.๓.๕ 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิ
เบิกและผูรับส่ิงอุปกรณ  
พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.๑๐  
ขอ ๓, ๔ และ ขอ ๕ 
 
 

อุปกรณท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบันกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมี
สิทธิเบิกและผูรับส่ิงอุปกรณท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 
- ขอ ๑๐.๑.๕ ผูมีสิทธิเบิก ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระข้ึนไปเปนผูมีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจาหนาท่ีอ่ืนๆ จะ
เปนผูมีสิทธิเบิกไดเฉพาะเม่ืออยูในตําแหนงรักษาราชการหรือทําการแทน
เทาน้ันหนวยเบิกจะตองเสนอรายช่ือพรอมลายมือของผูมีสิทธิเบิกกระสุน
และผูรับมอบฉันทะ ใหคลังกระสุนท่ีสนับสนุนทราบลวงหนา โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับส่ิง
อุปกรณท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน 
- ขอ ๓๖.๓.๕ กอนการเบิกคร้ังแรก หนวยเบิกจะตองเสนอลายมือช่ือผูมี
สิทธิเบิกกระสุนและผูรับมอบฉันทะไปยังหนวยจาย โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและผูรับส่ิง
อุปกรณท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 
- ขอ ๓ ใหผูบังคับบัญชา ต้ังแตช้ันผูบัญชาการกองพลข้ึนไปของหนวยท่ีมี
สิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ สงลายมือช่ือของตน และของบุคคลอ่ืนซ่ึงตองการให
เบิกส่ิงอุปกรณ ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงท่ีสนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด 
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพ่ือยึดถือเปนหลักในการตรวจสอบลายมือช่ือ 
 ถาผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณมีตําแหนงตํ่ากวาผูบังคับบัญชาช้ัน ผบ.
พล. ใหผูบังคับบัญชาของผูน้ัน เปนผูสงลายมือช่ือ 
- ขอ ๔ เม่ือตองการเปล่ียนตัวบุคคลซ่ึงไดสงลายมือช่ือไปแลว ตามขอ ๓ 
จะท้ังหมดหรือไมก็ตาม ก็ใหสงลายมือช่ือใหมท้ังชุดไปแทน ท้ังน้ีเพ่ือ
สะดวกแกการเก็บรักษาและการแจกจายของเจาหนาท่ี 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๒๒   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
- คําส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี
ปกปด ๑๓๔/๓๑ 
ลง ๑๔ มิ.ย.๓๑  ผนวก ญ  
(การสนับสนุน สาย สพ.) 
ประกอบระเบียบปฏิบัติ
ประจําการสงกําลังบํารุง
สนับสนุนหนวยปฏิบัติราชการ
สนามของกองทัพบก ขอ ๕ 
- ขอบังคับทหารท่ี ๕/๑๙๖๙๕/
๒๔๘๔ ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔  
วาดวย การตรวจสอบ 
การเบิก-รับยุทธภัณฑ 
สันติภัณฑตามฎีกาเบิกขอ ๓ ก 
- คําส่ังพิเศษ เร่ือง การเบิกและ
รับส่ิงของ ท่ี ๕๔  
ลง ๑๔ มี.ค.๐๙ 
 

- ขอ ๕ เม่ือผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ ประสงคจะใหผูอ่ืนรับส่ิงอุปกรณแทนก็
ใหสงลายมือช่ือของผูรับส่ิงอุปกรณแทน ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงท่ี
สนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปล่ียนตัวบุคคลให
ปฏิบัติทํานองเดียวกับ ขอ ๔ 
- ขอ ๕ การสงกําลัง สป.๕  ๔) การเบิก ง) ผูมีสิทธิเบิกรับ สป.๕ หนวยเบิก 
ตองสงลายเซ็นช่ือผูมีสิทธิเบิกและมีสิทธิรับของหลวงใหหนวยจายทราบ 
ดังน้ี 

               (๑) ผูเบิก ตองเปนผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา
ข้ึนไปหรือผูรักษาราชการ หรือผูทําการแทนเปนผูลงนามเบิก             
               (๒) ผูรับมอบฉันทะรับ สป.๕ ตองเปนนายทหารสัญญาบัตร
ของหนวยรับ  
 
- ขอ ๓ ก. ปนทุกชนิดท่ีทําการรบได กระสุนจริง,ลูกระเบิดจริง และ 
วัตถุระเบิดทําลาย ผบ.ทบ.เปนผูส่ังจาย และส่ังใหนําออกจาก 
คลังแสงทหารบก เวนแตจะไดส่ังเปนอยางอ่ืน ผูรับของน้ีตองเปน 
นายทหารสัญญาบัตร 
 
- ถาหากจะตองเบิกรับส่ิงของหลวงท่ีมีราคามาก  ๆใหจัดนายทหาร 
สัญญาบัตร หรือขาราชการช้ันสัญญาบัตร เปนผูรับมอบฉันทะแทน 
  
 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๒๓   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๔.๒ การเบิก สป.๕ ท้ังปกติ
และในระบบ Logsmis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดทําใบเบิกถูกตอง 
๒.ผูเบิกมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯ และ
หลักเกณฑฯ 
๓.เบิกตามระดับสะสม
ท่ีกองทัพบกกําหนด          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจอัตราอนุมัติ 
- ตรวจ  
บัญชีคุมกระสุน 
(ระดับสะสม)  
ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 
- ตรวจเครดิต 
กระสุนฝก-ศึกษา 
- ตรวจการยืนยัน
จํานวน สป.๕  
คงคลังในระบบ 
Logsmis คร้ัง
หลังสุดกอนรับ
ตรวจ  
 
 
 
 
 

- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๑๐.๑.๕, ๑๐.๒, ๑๐.๒.๔, 
ผนวก ค และ ผนวก ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขอ ๑๐.๑.๕ ผูมีสิทธิเบิก ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระข้ึนไปเปนผูมีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจาหนาท่ีอ่ืนๆ จะ
เปนผูมีสิทธิเบิกไดเฉพาะเม่ืออยูในตําแหนงรักษาราชการ หรือทําการแทน
เทาน้ัน หนวยเบิกจะตองเสนอรายช่ือพรอมลายมือช่ือของผูมีสิทธิเบิก
กระสุนและผูรับมอบฉันทะ ใหคลังกระสุนท่ีสนับสนุนทราบลวงหนา โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับส่ิง
อุปกรณท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน 
- ขอ ๑๐.๒ คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังกระสุนสวนภูมิภาค 
ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ และผูบังคับหนวยสวนภูมิภาค ซ่ึงคลัง
กระสุนน้ันๆ ต้ังอยูรับผิดชอบในการขอเบิกเพ่ือสะสมกระสุนใหเต็มตาม
ระดับและการสะสมอ่ืนๆ ท่ีกองทัพบกกําหนด กับใหมีกระสุนท่ีจะ
แจกจายหนวยในการสนับสนุนของตนอยางเพียงพอตามความจําเปน 
- ขอ ๑๐.๒.๔ การเบิกกระสุนฝก เม่ือไดรับการแบงมอบเครดิตกระสุนฝก
จากหนวยข้ึนตรงกองทัพบกแลว ใหเบิกกระสุนฝกมาสะสมไวใหเพียง
พอท่ีจะสนับสนุนหนวยรับการสนับสนุนไดในเวลา ๖ เดือน สวนหวงเวลา
ในการเบิกและจํานวนในการเบิก ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดของกรม
สรรพาวุธทหารบก สําหรับในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ซ่ึงจะเปน
หวงส้ินสุดเครดิตกระสุนฝก เพ่ือใหการสงกําลังเปนไปอยางตอเน่ืองและ
ทันเวลา ใหคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังกระสุนสวนภูมิภาค 
ทําการเบิกกระสุนเทาจํานวนเครดิตท่ีไดรับไวเดิม ในเดือนตุลาคมถึง 
ธันวาคมมาสะสมไวลวงหนา ในเดือนมิถุนายน หากการแบงมอบเครดิต
กระสุนฝกในปตอไปเพ่ิมข้ึน ใหเบิกเพ่ิมเติมในเดือนตุลาคม หากลดลงก็ให 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๒๔   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลังส่ิง
อุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๓ ขอ ๑๐.๑.๕, ๑๐.๒, 
๑๐.๒.๒, ผนวก ค และ  
ผนวก ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบิกลดลงเทาจํานวนท่ีเกินหรือดําเนินการสงคืน สวนกรรมวิธีในการเบิก
คงปฏิบัติเชนเดียวกับการเบิกข้ันตน 
- ผนวก ค. วิธีเขียนใบเบิกกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๒ 
- ผนวก ง. วิธีเขียนใบเบิกและสงกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๓  
- ขอ ๑๐.๑.๕ ผูมีสิทธิเบิก ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระข้ึนไปเปนผูมีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจาหนาท่ีอ่ืนๆ จะ
เปนผูมีสิทธิเบิกไดเฉพาะเม่ืออยูในตําแหนงรักษาราชการ หรือทําการแทน
เทาน้ัน หนวยเบิกจะตองเสนอรายช่ือพรอมลายมือช่ือของผูมีสิทธิเบิก
กระสุนและผูรับมอบฉันทะ ใหคลังกระสุนท่ีสนับสนุนทราบลวงหนา โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับส่ิง
อุปกรณท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน 
- ขอ ๑๐.๒ คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังกระสุนสวนภูมิภาค  
ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ และผูบังคับหนวยสวนภูมิภาค ซ่ึงคลัง
กระสุนน้ัน  ๆต้ังอยูรับผิดชอบในการขอเบิกเพ่ือสะสมกระสุนใหเต็มตาม
ระดับและการสะสมอ่ืน  ๆท่ีกองทัพบกกําหนด กับใหมีกระสุนท่ีจะแจกจาย
หนวยในการสนับสนุนของตนอยางเพียงพอตามความจําเปน 
- ขอ ๑๐.๒.๒ การเบิกเพ่ือรักษาระดับสงกําลัง ใหเบิกกระสุนเพ่ือรักษา
ระดับสงกําลังตามจํานวนซ่ึงจายใหแกหนวยใชไป รวมท้ังเส่ือมสภาพ 
เสียหาย ชํารุดหรือเสียหาย ทดลองและทําลายตลอดจนท่ีไดใชกระสุนเผชิญ
เหตุไปในการปฏิบัติของหนวยตามคําส่ัง กระสุนมูลฐานท่ีใชในการรบ หรือ
กรณีฉุกเฉินตามคําส่ัง เพ่ือใหมีกระสุนเต็มตามระดับสะสมอยูเสมอ กรรมวิธี
ในการเบิกคงปฏิบัติเชนเดียวกับการเบิกข้ันตนและใหแนบสําเนาใบเบิก ท่ี 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๒๕   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.การสงคืน สป.๕ และของ
หมุนเวียน 
    ๕.๑ การสงคืน สป.๕ ท้ัง
ปกติและในระบบ Logsmis 
     
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.สงคืนตามระเบียบฯ 
และหลักเกณฑฯ ท่ี
กําหนด 
๒.จัดทําใบสงคืน
ถูกตอง 
๓.ตัดยอดบัญชีคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจบัญชีคุม 
ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 
ตามท่ีหนวย 
มีกระสุนใน
ครอบครอง 
- ตรวจหลักฐาน 

 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เร่ือง  
มาตรการควบคุม สป.๕ ไมให
ร่ัวไหลออกจาก ทบ.  
ขอ ๓.๔.๑, และ ๓.๔.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๑๗, ๑๗.๔, ๑๘, ๑๙, ๑๙.๑, 
๑๙.๒, ๒๐ และ ๒๑ 

ไดรับจากผูมีอํานาจ อนุมัติใหจายกระสุนสนับสนุนหนวยท่ีขอเบิกไป 
- ผนวก ค. วิธีเขียนใบเบิกกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๒ 
- ผนวก ง. วิธีเขียนใบเบิกและสงกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๓  
- ขอ ๓.๔.๑ ทบ.ไดกําหนดอัตรา ระดับ เครดิต และเกณฑความส้ินเปล้ือง
ใหกับ สป.๕ เพ่ือใหหนวยเบิกใชเปนหลักฐานในการเบิก และหนวยจายใช
เปนหลักฐานในการตรวจสอบกอนการจาย เชน อัตรามูลฐานกระสุนและ
วัตถุระเบิด, เกณฑความส้ินเปล้ืองกระสุนสํารองสงคราม, อัตรากระสุน
ทดสอบและเครดิตกระสุนฝกประจําป เปนตน 
-ขอ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการจาย เม่ือดําเนินการ
เรียบรอยแลว หนวยเบิกจะบันทึกขอมูลการรับในบัญชีคุมของหนวยรับ 
และรายงานการรับใหหนวยจายทราบ หนวยจายจะบันทึกขอมูลการจายใน
บัญชีคุมของหนวยจาย ซ่ึงขอมูลการรับและการจายจะมีขอความตรงกัน
และลงลายมือช่ือ ผูเบิก ผุรับและผูจาย เปนหลักฐานในการเบิกท้ัง ๓ ฉบับ 
(สีชมพู, สีฟา และ สีเขียว) 
 
 
- ขอ ๑๗ การสงคืน หมายถึง การสงกระสุนจากหนวยใชไปยังคลังกระสุน
สวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการการชวยรบหรือคลังแสง หรือการสง
จากคลังกระสุนสวนภูมิภาคไปยังคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบหรือคลัง
แสง ใหปฏิบัติดังน้ี 
- ขอ ๑๗.๔ การสงคืนกระสุนจากคลังกระสุนสวนภูมิภาคไปยังคลังกระสุน
กองบัญชาการชวยรบหรือคลังแสง ใหหนวยสงคืนคัดแยกประเภทและ  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๒๖   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
    

เรียบรอย  
 

ใบสงคืน 
- ตรวจการยืนยัน
จํานวน สป.๕  
คงคลังในระบบ 
Logsmis 
คร้ังหลังสุดกอน
รับตรวจ 
- หนังสือ สพ.ทบ. 
เร่ือง ระงับใชจาย  
สป.๕ 

 

 
 

กําหนดรหัสสภาพของกระสุน 
- ขอ ๑๘ ลักษณะกระสุนท่ีสงคืน 
            ๑๘.๑ กระสุนใชการได ไดแก กระสุนซ่ึงมีสภาพใชการไดหรือ
ไดรับการซอมจนใชการได 
            ๑๘.๒ กระสุนใชการไมได ไดแก กระสุนซ่ึงชํารุดหรือเส่ือมสภาพ
ตามความเห็นของกรมสรรพาวุธทหารบก 
- ขอ ๑๙ ขอกําหนดในการสงคืน 
- ขอ ๑๙.๑ การสงคืนกระสุนใชการได 
               ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความตองการ หากจํานวนกระสุนคงคลัง
ของหนวยเกินอัตราหรือระดับท่ีกองทัพบกกําหนด ใหสงคืนทันที ยกเวนใน
กรณีพิเศษซ่ึงกองทัพบกไดส่ังใหหนวยสะสม หรือเก็บรักษาไว 
               ๑๙.๑.๒ กระสุนซ่ึงไดรับคําส่ังใหสงคืน หากหนวยไดรับคําส่ัง
ใหสงกระสุนคืน ใหดําเนินการสงคืนทันทีไมวาในกรณีใด 
               ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เม่ือครบกําหนดยืม หรือหมดความจําเปน
ในการใชแลวใหนําสงคืน หรือดําเนินการตามท่ีกําหนดไวทันที หากมี
ขอขัดของซ่ึงทําใหไมสามารถสงคืนได ใหเจากรมสรรพาวุธทหารบกเปนผู
พิจารณาเสนอกองทัพบกส่ังการตอไป 
- ขอ ๑๙.๒ การสงคืนกระสุนใชการไมได 
               ๑๙.๒.๑ กระสุนชํารุดหรือเส่ือมสภาพตามสภาพ เชน ปลอก
บวมเกิดคราบออกไซด หรือมีครบวัตถุระเบิดเย้ิม ตามความเห็นของกรม
สรรพาวุธทหารบก 
               ๑๙.๒.๒ กระสุนชํารุดหรือเส่ือมสภาพท่ีไมเปนไปตามสภาพ  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๒๗   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๑ ขอ ๑๗, ๑๗.๔, ๑๘, 
๑๙, ๑๙.๑, ๑๙.๒, ๒๐ และ 
๒๑  
 

เชน ปลอกปน แหวนรัดทายชํารุดเสียรูปทรงเดิม เปนสนิม หรือปลอยให
ปลวกข้ึนซ่ึงอาจเกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขนยาย หรืออุบัติภัยให
หนวยดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพรอง และเสนอรายงานตาม
สายการสงกําลัง จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบกเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตอไปและสงสําเนาให สายการบังคับบัญชาระดับหนวยข้ึนตรงกองทัพบก
ทราบดวย  
- ขอ ๒๐ กรรมวิธีในการสงคืน 
- ขอ ๒๑ การทําใบสงคืน 
- ขอ ๑๗ การสงคืน หมายถึง การสงกระสุนจากหนวยใชไปยังคลังกระสุน
สวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการการชวยรบหรือคลังแสง หรือการสง
จากคลังกระสุนสวนภูมิภาคไปยังคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบหรือคลัง
แสง ใหปฏิบัติดังน้ี 
- ขอ ๑๗.๔ การสงคืนกระสุนจากคลังกระสุนสวนภูมิภาคไปยังคลังกระสุน
กองบัญชาการชวยรบหรือคลังแสง ใหหนวยสงคืนคัดแยกประเภทและ
กําหนดรหัสสภาพของกระสุน 
- ขอ ๑๘ ลักษณะกระสุนท่ีสงคืน 
            ๑๘.๑ กระสุนใชการได ไดแก กระสุนซ่ึงมีสภาพใชการไดหรือ
ไดรับการซอมจนใชการได 
            ๑๘.๒ กระสุนใชการไมได ไดแก กระสุนซ่ึงชํารุดหรือเส่ือมสภาพ
ตามความเห็นของกรมสรรพาวุธทหารบก 
- ขอ ๑๙ ขอกําหนดในการสงคืน 
- ขอ ๑๙.๑ การสงคืนกระสุนใชการได 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๒๘   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                   ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความตองการ หากจํานวนกระสุนคงคลัง

ของหนวยเกินอัตราหรือระดับท่ีกองทัพบกกําหนด ใหสงคืนทันที ยกเวนใน
กรณีพิเศษซ่ึงกองทัพบกไดส่ังใหหนวยสะสม หรือเก็บรักษาไว 
               ๑๙.๑.๒ กระสุนซ่ึงไดรับคําส่ังใหสงคืน หากหนวยไดรับคําส่ัง
ใหสงกระสุนคืน ใหดําเนินการสงคืนทันทีไมวาในกรณีใด 
               ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เม่ือครบกําหนดยืม หรือหมดความจําเปน
ในการใชแลวใหนําสงคืน หรือดําเนินการตามท่ีกําหนดไวทันที หากมี
ขอขัดของซ่ึงทําใหไมสามารถสงคืนได ใหเจากรมสรรพาวุธทหารบกเปนผู
พิจารณาเสนอกองทัพบกส่ังการตอไป 
- ขอ ๑๙.๒ การสงคืนกระสุนใชการไมได 
               ๑๙.๒.๑ กระสุนชํารุดหรือเส่ือมสภาพตามสภาพ เชน ปลอก
บวมเกิดคราบออกไซด หรือมีครบวัตถุระเบิดเย้ิม ตามความเห็นของกรม
สรรพาวุธทหารบก 
               ๑๙.๒.๒ กระสุนชํารุดหรือเส่ือมสภาพท่ีไมเปนไปตามสภาพ 
เชน ปลอกปน แหวนรัดทายชํารุดเสียรูปทรงเดิม เปนสนิม หรือปลอยให
ปลวกข้ึนซ่ึงอาจเกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขนยาย หรืออุบัติภัยให
หนวยดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพรอง และเสนอรายงานตาม
สายการสงกําลัง จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบกเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตอไปและสงสําเนาให สายการบังคับบัญชาระดับหนวยข้ึนตรงกองทัพบก
ทราบดวย 
- ขอ ๒๐ กรรมวิธีในการสงคืน 
- ขอ ๒๑ การทําใบสงคืน 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๒๙   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๕.๒ การสงคืนของหมุนเวียน ๑.สงคืนตามระเบียบฯ 

และหลักเกณฑฯ  
ท่ีกําหนด 
๒.การบันทึกบัญชีคุม
ของหมุนเวียนถูกตอง 

- ตรวจบัญชีคุม
ของหมุนเวียน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ตรวจใบสงคืน
ทบ.๔๐๐-๐๑๓, 
ทบ.๔๐๐-๐๑๔  

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

- ขอ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐานและรับคืน
ตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกกําหนด 
- ขอ ๒๒.๓ แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน ตามผนวก ณ  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
- ขอ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐานและรับคืน
ตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกกําหนด 
- ขอ ๒๒.๓ แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน ตามผนวก ณ  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
  
- ขอ ๒ ใหหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาสงของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ โดยใชใบสงคืน ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ แลวแต
กรณีหากมีการขอจําหนายใหแนบหลักฐานดังตอไปน้ีดวย (โดยเฉพาะขอ 
๒.๕ ตองแนบไปกับใบสงคืนทุกคร้ัง) 
     ๒.๑ คําส่ังแตงต้ังกรรมการสอบสวน 
     ๒.๒ สําเนาการสอบสวน 
     ๒.๓ สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ 
     ๒.๔ ใบรายงานการสอบสวน ทบ.๔๖๘-๕๑๙ 
     ๒.๕ สําเนาเอกสารรายงานขออนุมัติจําหนาย สป.๕ (ทบ.๔๐๐-๐๖๕) 
สําหรับหนวยปฏิบัติการในสนามหรือหนวยปราบปราม ผกค. หากปลอก 
กระสุนหรือของหมุนเวียนสูญหายไมตองทําการสอบสวน เวนหีบโลหะบรรจุ  
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ทุกชนิด ถาสูญหายใหดําเนินการสอบสวนเพ่ือ 
ขออนุมัติจําหนายเชนเด่ียวกับท่ีไดขางตน 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๓๐   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เร่ืองมาตรการ
ควบคุม สป.๕  
ไมใหร่ัวไหลออกจาก ทบ. 
ขอ ๓.๖ 
 
 

- ขอ ๓ ใหหนวยสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ภายหลังจาก 
ใชงานแลวภายใน ๓๐ วัน เวนหนวยปฏิบัติการในสนาม และ/หรือหนวย
ปราบปราม ผกค. ภายใน ๙๐ วัน  
- ขอ ๓.๖ สป.๕ ท่ีไมมีของหมุนเวียนสงคืน เชน แทงดินระเบิดท่ีใชในการ
ทําลาย และเช้ือประทุ จะตองรายงานผลการทําลาย เม่ือนําไปใชงาน 
เคร่ืองหมายหรือสัญญาลักษณท่ีสูญหายไปพรอมกับระเบิด ดังน้ีไมวาจะมี
การนําไปใชจริงหรือไมก็ตาม ก็ไมมีหลักฐานใหตรวจสอบได แนวทางใน
การแกปญหาดังกลาว กระทําไดโดย 
             ๓.๖.๑ ปลูกฝงใหผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการใชใหมีความสํานึก
ในความ รับผิดชอบ ซ่ือสัตย มีวินัยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดย
เครงครัด 
             ๓.๖.๒ ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ตองเขมงวดกวดขันใน 
การควบคุม และตรวจสอบการใช สป.๕ ใหไดสัดสวนกันโดยใกลชิด เพ่ือ 
ไมเปดโอกาสใหมีการรายงานเท็จ เก่ียวกับการใช สป.๕ ดังกลาว  
             ๓.๖.๓ ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันตองควบคุมใหมีการใช สป.๕  
ทุกชนิดดวยความประหยัด และสมควรแกเหตุ หากพบวาไดมีการใช  
สป.๕ มากผิดปกติ และพิจารณาแลววาไมเหมาะสม ใหดําเนินการ
สอบสวนหาขอเท็จจริงทันที 
             ๓.๖.๔ หากมี สป.๕ สูญหาย หรือร่ัวไหลออกนอก ทบ. โดย 
มิชอบ ผูพบเห็นจะตองรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ตามความเปน
จริงโดยดวน 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๓๑   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
๖.การรับและจาย     
    ๖.๑ การรับ สป.๕   
  

 
 
 
 
 
 
๑.ผูรับมีสิทธิรับ 
๒.ตรวจรับตามระเบียบ
ฯ/ หลักเกณฑฯ  
๓.ควบคุมทางบัญชี
และเก็บรักษา 
๔.รายงานการรับให
หนวยจาย และ    
กรมสรรพาวุธทหารบก 
 

 
 
 
 
 
 
- ตรวจลายมือ 
ช่ือผูมีสิทธิเบิก 
และรับ 
ส่ิงอุปกรณ 
- ตรวจใบเบิก 
และใบแจง 
เลขงานกระสุน 
ทบ.๔๖๘-๕๐๘ 
- ตรวจการเสนอ
ใบเบิก ฉบับท่ี ๔ 
ไปตามสายการ 
บังคับบัญชา 
- ตรวจการ
รายงานหนวย 
จาย และ 

- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓/๒๕๕๒  
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒  เร่ือง 
การปองกันการร่ัวไหล 
ของ สป.๕ ขอ ๓ 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการสงลายมือช่ือ 
ผูมีสิทธิเบิกและผูรับ 
ส่ิงอุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๐  
ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ ขอ ๓, ๔ และ 
ขอ ๕ 
 

- ขอ ๓ ใหผูบังคับหนวยพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมเพ่ิมเติมไดตาม
ความเหมาะสมโดยใหความสําคัญและเพงเล็งเปนพิเศษเก่ียวกับการสงคืน
ของหมุนเวียนเพ่ือปองกันมิให สป.๕ สูญหายหรือร่ัวไหลรวมท้ังใหเพงเล็ง
การรักษาความปลอดภัยคลัง สป.๕ ในความรับผิดชอบของหนวยอยาง
เครงครัด เพ่ือมิใหมีการลักลอบนํา สป.๕ ออกไปใชในทางท่ีผิด 
  
- ขอ ๓ ใหผูบังคับบัญชา ต้ังแตช้ันผูบัญชาการกองพลข้ึนไปของหนวยท่ีมี
สิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ สงลายมือช่ือของตน และของบุคคลอ่ืนซ่ึงตองการให
เบิกส่ิงอุปกรณ ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงท่ีสนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด 
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพ่ือยึดถือเปนหลักในการตรวจสอบลายมือช่ือ 
ถาผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณมีตําแหนงตํ่ากวาผูบังคับบัญชาช้ัน ผบ.พล. ให
ผูบังคับบัญชาของผูน้ัน เปนผูสงลายมือช่ือ 
- ขอ ๔ เม่ือตองการเปล่ียนตัวบุคคลซ่ึงไดสงลายมือช่ือไปแลว ตามขอ ๓  
จะท้ังหมดหรือไมก็ตาม ก็ใหสงลายมือช่ือใหมท้ังชุดไปแทน ท้ังน้ีเพ่ือ
สะดวกแกการเก็บรักษาและการแจกจายของเจาหนาท่ี 
- ขอ ๕ เม่ือผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ ประสงคจะใหผูอ่ืนรับส่ิงอุปกรณแทนก็
ให สงลายมือช่ือของผูรับส่ิงอุปกรณแทน ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงท่ี
สนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปล่ียนตัวบุคคล
ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับ ขอ ๔ 
เจาหนาท่ีและ ผบ.หนวย น้ัน  ๆดวย 
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 กรมสรรพาวุธ
ทหารบก 
- ตรวจการ 
บันทึกบัญชีคุม 
ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 
ตามท่ีหนวยมีใน
ครอบครอง 
- ตรวจการนํา  
ส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕  
เขาเก็บในคลัง 
  

- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๓๖.๒ และ ๓๖.๓,  

- ขอ ๓๖.๒ ผูรับ 
               ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนใหถูกตองตรงตามรายการและ
จํานวนในใบเบิกตลอดจนสภาพใชการไดของกระสุนน้ันๆ หากบกพรอง
ใหหนวยจายดําเนินการใหเรียบรอย สําหรับกระสุนท่ีไมเปดหีบหอใหรับ
ตามจํานวนท่ีระบุไวท่ีหีบหอ แลวลงนามรับในใบเบิกท้ัง ๓ ฉบับ เพ่ือเปน
หลักฐานแกหนวยจาย และใหผูจายบันทึกดานหลังใบเบิกดวยวา  
“ไมเปดหีบหอ”  
               ๓๖.๒.๒ การนํากระสุนออกจากหนวยจาย ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบและคําแนะนําของหนวยจาย ท้ังน้ีรวมท้ังการบรรทุกและการขน
ข้ึน 
               ๓๖.๒.๓ เม่ือถึงหนวย ใหนําใบเบิกท่ีไดรับมาจากหนวยจาย 
นําเรียนผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
- ขอ ๓๖.๓ หนวยเบิก 
               ๓๖.๓.๑ ผูบังคับหนวย เม่ือไดรับใบเบิกจากผูรับแลว  
ใหต้ังกรรมการ ๓ นาย ซ่ึงประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย  
๒ นาย โดยเฉพาะควรจะมีนายทหารซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับกระสุนท่ี
รับผิดชอบเขารวมดวย เพ่ือทําการตรวจจํานวน รายการและสภาพ
กระสุนวาถูกตองใชการได 
               ๓๖.๓.๒ เม่ือคณะกรรมการไดตรวจสอบแลวใหรายงาน  
ผบ.หนวยทราบถึง สภาพ จํานวน และรายการตามความเปนจริงทันที  
ถาปรากฏวาคลาดเคล่ือนไปจากใบเบิก หรือมีการชํารุดเสียหาย  
ใหคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ แลวเสนอผูบังคับหนวยในภายหลัง 
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- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๔ ขอ ๓๖.๒ และ ๓๖.๓ 

               ๓๖.๓.๓ เจาหนาท่ีคลังหรือเจาหนาท่ีเก็บรักษากระสุน  
เปนผูรับมอบกระสุนตามจํานวนและรายการท่ีคณะกรรมการไดสงมอบให 
ตามคําส่ังผูบังคับหนวย 
               ๓๖.๓.๔ หากผูรับและเจาหนาท่ีเก็บรักษาเปนบุคคลเดียวกัน 
การส่ังต้ังกรรมการของ ผูบังคับตอจํานวน รายการ และสภาพกระสุนโดย
ตลอด วาถูกตองตามใบเบิก 
               ๓๖.๓.๕ เม่ือเจาหนาท่ีคลังไดเก็บกระสุนเขาคลังเรียบรอย
แลว ใหหนวยรับเก็บใบเบิกฉบับท่ี ๒ ไวในแฟมหลักฐานและเสนอใบเบิก
ฉบับท่ี ๔ ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหนวยข้ึนตรงกองทัพบก เม่ือ
หนวยข้ึนตรงกองทัพบกไดรับทราบแลว ใหสงคืนไปเก็บไวเปนหลักฐานท่ี
หนวยระดับกองพลหรือเทียบเทา หากหนวยสวนภูมิภาค  
หรือกองบัญชาการชวยรบใดมารับกระสุนจากหนวยจาย ใหเก็บใบเบิก
ฉบับท่ี ๔ ไวท่ีสวนภูมิภาค หรือกองบัญชาการชวยรบน้ันๆ หนวยอาจงด
ได แตเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองรับผิดชอบ  
- ขอ ๓๖.๒ ผูรับ 
               ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนใหถูกตองตรงตามรายการ 
และจํานวนในใบเบิกตลอดจนสภาพใชการไดของกระสุนน้ัน  ๆ 
หากบกพรองใหหนวยจายดําเนินการใหเรียบรอย สําหรับกระสุนท่ีไมเปด
หีบหอใหรับตามจํานวนท่ีระบุไวท่ีหีบหอ แลวลงนามรับในใบเบิกท้ัง ๓ 
ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐานแกหนวยจาย และใหผูจายบันทึกดานหลังใบเบิก
ดวยวา “ไมเปดหีบหอ” 
               ๓๖.๒.๒ การนํากระสุนออกจากหนวยจาย ใหปฏิบัติตาม 
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     ระเบียบและคําแนะนําของหนวยจาย ท้ังน้ีรวมท้ังการบรรทุกและการขน

ข้ึน 
               ๓๖.๒.๓ เม่ือถึงหนวย ใหนําใบเบิกท่ีไดรับมาจากหนวยจาย
นําเรียนผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
- ขอ ๓๖.๓ หนวยเบิก 
               ๓๖.๓.๑ ผูบังคับหนวย เม่ือไดรับใบเบิกจากผูรับแลว ใหต้ัง
กรรมการ ๓ นาย ซ่ึงประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย   
๒ นาย โดยเฉพาะควรจะมีนายทหารซ่ึงทําหนาท่ีเก่ียวกับกระสุนท่ี
รับผิดชอบเขารวมดวย เพ่ือทําการตรวจจํานวน รายการและสภาพ
กระสุนวาถูกตองใชการได 
               ๓๖.๓.๒ เม่ือคณะกรรมการไดตรวจสอบแลวใหรายงาน ผบ.
หนวยทราบถึง สภาพ จํานวน และรายการตามความเปนจริงทันที และ
ให ผบ.หนวยรายงานการรับท่ีไดตรวจสอบแลวถึงหนวยจายและกรม
สรรพาวุธทหารบก โดยวิทยุราชการพรอมแนบใบแจงเลขงานกระสุน ถา
ปรากฏวาคลาดเคล่ือนไปจากใบเบิก หรือมีการชํารุดเสียหาย ให
คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ แลวเสนอผูบังคับหนวยในภายหลัง 
               ๓๖.๓.๓ เจาหนาท่ีคลังหรือเจาหนาท่ีเก็บรักษากระสุน เปน
ผูรับมอบกระสุนตามจํานวนและรายการท่ีคณะกรรมการไดสงมอบให 
ตามคําส่ังผูบังคับหนวย 
               ๓๖.๓.๔ เม่ือเจาหนาท่ีคลังไดเก็บกระสุนเขาคลังเรียบรอยแลว 
ใหหนวยรับเก็บใบเบิกฉบับท่ี ๒ ไวในแฟมหลักฐาน และเสนอใบเบิก  
ฉบับท่ี ๔ ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหนวยข้ึนตรงกองทัพบก เม่ือ 
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- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑   เร่ือง 
มาตรการควบคุม สป.๕  
ไมใหร่ัวไหลออกจาก ทบ. 
ขอ ๓.๔.๓ 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๔.๔  
- ขอบังคับทหารท่ี ๕/๑๙๖๙๕/
๒๔๘๔  
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔  
วาดวย การตรวจสอบ 
การเบิก-รับยุทธภัณฑ 
สันติภัณฑตามฎีกาเบิกขอ ๓ ก 

หนวยข้ึนตรงกองทัพบกไดรับทราบแลว ใหสงคืนไปเก็บไวเปนหลักฐานท่ี
หนวยระ ดับกองพลหรือเ ทียบเท า หากหนวยสวนภู มิภาค หรือ
กองบัญชาการชวยรบใดมารับกระสุนจากหนวยจาย ใหเก็บใบเบิกฉบับท่ี ๔ 
ไวท่ีสวนภูมิภาค หรือกองบัญชาการชวยรบน้ัน  ๆ  
- ขอ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการจาย เม่ือดําเนินการ
เรียบรอยแลว หนวยเบิกจะบันทึกขอมูลการรับในบัญชีคุมของหนวยรับ 
และรายงานการรับใหหนวยจายทราบ หนวยจายจะบันทึกขอมูลการจายใน
บัญชีคุมของหนวยจาย ซ่ึงขอมูลการรับและการจายจะมีขอความตรงกัน
และลงลายมือช่ือ ผูเบิก ผูรับและผูจาย เปนหลักฐานในการเบิกท้ัง ๓ ฉบับ 
(สีชมพู สีฟา และ สีเขียว) 
- ขอ ๖.๔.๔ การเปดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคร้ังตองไดรับอนุมัติจาก 
ผูบังคับหนวยหรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดน้ัน 
โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษรลงในสมุดท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหตรวจสอบได 
 
- ขอ ๓ ก. ปนทุกชนิดท่ีทําการรบได กระสุนจริง,ลูกระเบิดจริง และ 
วัตถุระเบิดทําลาย ผบ.ทบ.เปนผูส่ังจาย และส่ังใหนําออกจาก 
คลังแสงทหารบก เวนแตจะไดส่ังเปนอยางอ่ืน ผูรับของน้ีตองเปน 
นายทหารสัญญาบัตร 
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   ๖.๒ การจาย สป.๕  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.จาย สป.๕ ใหหนวย
รับการสนับสนุนเม่ือ
ไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจ  
๒.จัดทําใบแจงเลขงาน
กระสุน  
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
๓.จัดสง สป.๕ ใหหนวย
เบิกผาน สขส.กรณี
ระยะทางเกิน ๕๐ กม. 
๔.ดําเนินการควบคุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจการควบคุม
ทางบัญชีกระสุน
และวัตถุระเบิด 
ในครอบครอง 
- ตรวจหลักฐาน 
การรับ-จาย 
- ตรวจการ 
รับ-สงหนาท่ี  
ของเจาหนาท่ี  
ท่ีรับผิดชอบ
หลักฐานการ 

- คําส่ังพิเศษ เร่ือง การเบิกและ
รับส่ิงของ ท่ี ๕๔  
ลง ๑๔ มี.ค.๐๙ 
- คําส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี
ปกปด ๑๓๔/๓๑ 
ลง ๑๔ มิ.ย.๓๑  ผนวก ญ (การ
สนับสนุน สาย สพ.) ประกอบ
ระเบียบปฏิบัติประจําการสง
กําลังบํารุงสนับสนุนหนวย
ปฏิบัติราชการสนามของ
กองทัพบก ขอ ๕ 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอ ๒๓, ๒๖, ๖๐.๒ และ  
ขอ ๗๙ 
 
  
 

- ถาหากจะตองเบิกรับส่ิงของหลวงท่ีมีราคามาก  ๆใหจัดนายทหาร 
สัญญาบัตร หรือขาราชการช้ันสัญญาบัตร เปนผูรับมอบฉันทะแทน 
 
- ขอ ๕ การสงกําลัง สป.๕  ๔) การเบิก ง) ผูมีสิทธิเบิกรับ สป.๕ หนวยเบิก 
ตองสงลายเซ็นช่ือผูมีสิทธิเบิกและมีสิทธิรับของหลวงใหหนวยจายทราบ ดังน้ี 

               (๑) ผูเบิก ตองเปนผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา
ข้ึนไปหรือผูรักษาราชการ หรือผูทําการแทนเปนผูลงนามเบิก             
               (๒) ผูรับมอบฉันทะรับ สป.๕ ตองเปนนายทหารสัญญาบัตร
ของหนวยรับ  
 
 
- ขอ ๒๓ การเตรียมการรับ-จาย เพ่ือความสะดวกเรียบรอยไมสับสนและ
ปลอดภัย กอนจะทําการรับหรือจายกระสุน ใหเตรียมการไวลวงหนา โดย
จัดต้ังสถานท่ีรับ-จายข้ึน เพ่ือเก็บกระสุนสําหรับเตรียมจายและทําการ 
รับ-จาย ณ สถานท่ีน้ีโดยเฉพาะ เปนการปองกันมิใหเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงไม
เก่ียวของไปพลุกพลานในคลังเก็บ อันเปนทางใหเกิดการทุจริตและเกิด
อันตรายข้ึนนอกจากน้ันยังเปนการประหยัดแรงงานอีกดวย 
- ขอ ๒๖ การเตรียมรับและการรับกระสุน 
            ๒๖.๑ โดยปกติเอกสารการรับกระสุน จะตองสงลวงหนาถึงหนวย
รับ กอนประมาณ ๗ วัน เพ่ือหนวยรับจะไดตรวจสอบเอกสารและ
เตรียมการรับกระสุน นอกจากน้ันยังจะทําใหการดําเนินการตรวจรับ การ
ขนยาย และการเก็บเขาคลังเก็บรักษาเปนไปโดยเรียบรอย 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๓๗   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ทางบัญชี    รับ-จาย   

 
             ๒๖.๒ การกําหนดสถานท่ีรับกระสุน กอนการรับกระสุนจะตอง

ตรวจสอบเอกสารการรับสงกระสุนเสียกอน เพ่ือทราบวากระสุนท่ีรับน้ัน
ควรเก็บท่ีใด เม่ือพาหนะบรรทุกกระสุนมาถึงจะไดระบุใหตรงไปยังท่ีเก็บ
น้ัน  ๆไดทันที เพ่ือปองกันการขนยายหลายคร้ัง 
            ๒๖.๓ การตรวจสอบเอกสาร เม่ือไดรับเอกสารดังกลาวลวงหนา 
จะตองตรวจสอบเอกสารน้ันถึงความบกพรองตาง  ๆหากปรากฏ
ขอบกพรองใหแกไขใหถูกตอง 
            ๒๖.๔ เจาหนาท่ีตรวจรับ จะตองตรวจรับหีบหอทันทีท่ีขนลงจาก
พาหนะ โดยอาศัยหลักฐานตามเอกสารในคร้ังคราวน้ัน หีบหอหรือกระสุน
ใดซ่ึงไมเรียบรอย ใหหนวยรับตรวจนับกระสุนรวมกับสํานักงานขนสง
ปลายทางทันที หากกระสุนขาดหายหรือชํารุดใหรายงานตอผูบังคับบัญชา
พรอมท้ังรายละเอียด สําหรับในการขนลงใหขนกระสุนลง ณ คลังหรือพ้ืนท่ี
เก็บรักษาท่ีกําหนดไว 
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ จัดต้ัง
หนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยใหอยูใน
ความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ท้ังน้ีเพ่ือใหมีกระสุนเพียงพอแกการ 
สงกําลังและเกิดสมดุลในการแจกจาย และใหหมายรวมถึงการปฏิบัติ
ดังตอไปน้ีดวย คือฯลฯ 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุน ใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบแจง
เลขงานกระสุนเพ่ิมข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรมน้ัน  ๆดวย 
แบบและวิธีเขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๓๘   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๔ ขอ ๒๓, ๒๖, ๖๐.๒ 
และ ขอ ๗๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ
และคลังแสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมท้ังส้ิน 
ตามเลขงานทุกระยะ  ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือน มกราคม
มิถุนายน มายังกองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงานโดยใชใบแจงเลขงานกระสุน 
- ขอ ๒๓ การเตรียมการรับ-จาย เพ่ือความสะดวกเรียบรอยไมสับสนและ
ปลอดภัย กอนจะทําการรับหรือจายกระสุน ใหเตรียมการไวลวงหนา โดย
จัดต้ังสถานท่ีรับ-จายข้ึน เพ่ือเก็บกระสุนสําหรับเตรียมจายและทําการ 
รับ-จาย ณ สถานท่ีน้ีโดยเฉพาะ เปนการปองกันมิใหเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงไม
เก่ียวของไปพลุกพลานในคลังเก็บ อันเปนทางใหเกิดการทุจริตและเกิด
อันตรายข้ึนนอกจากน้ันยังเปนการประหยัดแรงงานอีกดวย 
- ขอ ๒๖ การเตรียมรับและการรับกระสุน 
            ๒๖.๑ โดยปกติเอกสารการรับกระสุน จะตองสงลวงหนาถึงหนวย
รับ กอนประมาณ ๗ วัน เพ่ือหนวยรับจะไดตรวจสอบเอกสารและ
เตรียมการรับกระสุน นอกจากน้ันยังจะทําใหการดําเนินการตรวจรับ การ
ขนยาย และการเก็บเขาคลังเก็บรักษาเปนไปโดยเรียบรอย 
            ๒๖.๒ การกําหนดสถานท่ีรับกระสุน กอนการรับกระสุนจะตอง
ตรวจสอบเอกสารการรับสงกระสุนเสียกอน เพ่ือทราบวากระสุนท่ีรับน้ัน
ควรเก็บท่ีใด เม่ือพาหนะบรรทุกกระสุนมาถึงจะไดระบุใหตรงไปยังท่ีเก็บ
น้ัน  ๆไดทันที เพ่ือปองกันการขนยายหลายคร้ัง 
            ๒๖.๓ การตรวจสอบเอกสาร เม่ือไดรับเอกสารดังกลาวลวงหนา 
จะตองตรวจสอบเอกสารน้ันถึงความบกพรองตาง  ๆหากปรากฏ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๓๙   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    ขอบกพรองใหแกไขใหถูกตอง 

            ๒๖.๔ เจาหนาท่ีตรวจรับ จะตองตรวจรับหีบหอทันทีท่ีขนลงจาก
พาหนะ โดยอาศัยหลักฐานตามเอกสารในคร้ังคราวน้ัน หีบหอหรือกระสุน
ใดซ่ึงไมเรียบรอย ใหหนวยรับตรวจนับกระสุนรวมกับสํานักงานขนสง
ปลายทางทันที หากกระสุนขาดหายหรือชํารุดใหรายงานตอผูบังคับบัญชา
พรอมท้ังรายละเอียด สําหรับในการขนลงใหขนกระสุนลง ณ คลังหรือพ้ืนท่ี
เก็บรักษาท่ีกําหนดไว 
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ จัดต้ัง
หนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยใหอยูใน
ความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ท้ังน้ีเพ่ือใหมีกระสุนเพียงพอแกการ 
สงกําลังและเกิดสมดุลในการแจกจาย และใหหมายรวมถึงการปฏิบัติ
ดังตอไปน้ีดวย คือฯลฯ 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุน ใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบแจง
เลขงานกระสุนเพ่ิมข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรมน้ัน  ๆดวย 
แบบและวิธีเขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
       สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ
และคลังแสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมท้ังส้ิน 
ตามเลขงานทุกระยะ  ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือน มกราคม
มิถุนายน มายังกองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงานโดยใชใบแจงเลขงานกระสุน 
 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๔๐   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - ระเบียบกองทัพบก 

วาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณ 
พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๗ ขอ ๑๙ 
 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เร่ือง  
มาตรการควบคุม สป.๕  
ไมใหร่ัวไหลออกจาก ทบ.  
ขอ ๓.๒.๑, ๓๔๑ และ ๓.๔.๓ 
 

- หมวด ๗ ขอ ๑๙ การขนสงส่ิงอุปกรณดวยเคร่ืองมือขนสงของหนวย  
ในกรณีท่ีหนวยรับต้ังอยูหางจากหนวยสงในระยะทางประมาณไมเกิน  
๕๐ กิโลเมตร ใหหนวยรับทําการขนสงดวยเคร่ืองมือขนสงของหนวยเวนแต
จะมีส่ิงอุปกรณเกินขีดความสามารถของเครื่องมือขนสงท่ีหนวยมีอยู หรือ
ในกรณีเรงดวนเปนพิเศษ ใหหนวยน้ันขอรับการสนับสนุนจากหนวยทหาร
ขนสงไดตามความจําเปน 
- ขอ ๓.๒.๑ กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย คลัง สป.๕  
เพ่ือปองกันการโจรกรรม โดยใหมีการรักษาการณตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
กําหนด รปจ.ในการเปด-ปดคลัง ตลอดจนการนํา สป.๕ เขาเก็บและออก
จากคลัง ใหชัดเจนและรัดกุม 
- ขอ ๓.๔.๑ ทบ.ไดกําหนดอัตรา ระดับ เครดิต และเกณฑความส้ินเปล้ือง
ใหกับ สป.๕ เพ่ือใหหนวยเบิกใชเปนหลักฐานในการเบิก และหนวยจาย
เปนหลักฐานในการตรวจสอบกอนการจาย เชน อัตรามูลฐานกระสุนและ
วัตถุระเบิด, เกณฑความส้ินเปล้ืองกระสุนสํารองสงคราม อัตรากระสุน
ทดสอบและเครดิตกระสุนฝกประจําป เปนตน 
-ขอ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการจาย เม่ือดําเนินการ
เรียบรอยแลว หนวยเบิกจะบันทึกขอมูลการรับในบัญชีคุมของหนวยรับ 
และรายงานการรับใหหนวยจายทราบ หนวยจายจะบันทึกขอมุลการจายใน
บัญชีคุมของหนวยจาย ซ่ึงขอมูลการรับและการจายจะมีขอความตรงกัน
และลงลายมือช่ือ ผูเบิก ผูรับและผูจาย เปนหลักฐานในการเบิกท้ัง ๓ ฉบับ 
(สีชมพู, สีฟา และ สีเขียว) 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๔๑   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - ขอบังคับทหารท่ี ๕/๒๒๑๘๐ 

/๒๔๘๖  ลง ๑๐ ก.ย.๘๖   
วาดวยการควบคุมศาสตรา
ภัณฑประจํากายและประจํา
หนวย มาตรา ๓, มาตรา ๔, 
มาตรา ๕(๒), มาตรา ๕ (๓),  
มาตรา ๕ (๔)   
 

- มาตรา ๓ การส่ังจายศาสตรภัณฑประจํากายหรือประจําหนายก็ดี  เปน 
อํานาจเฉพาะตัวของผูบังคับบัญชาหนวยน้ัน  ๆหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาน้ันๆ เปนลายลักษณอักษร 
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑทุก  ๆชนิดท่ีทางราชการไดจายประจํากายหรือ
ประจําหนวยก็ดี จักตองจัดการใหมีบัญชีคุมไวเปนหลักฐานท้ังหนวยท่ีได
จาย และรับโดยถูกตองครบถวนตามความจริงเสมอ ถามีการชํารุดสูญหาย
หรือใชส้ินเปลืองไปดวยประการใดก็ตาม ผูทําชํารุดสูญหายหรือผูใชจักตอง
รายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔ ชม. เปนหนาท่ี
ของผูบังคับบัญชาท่ีไดรับรายงานดําเนินการสอบสวนหรือเสนอรายงานไป
ยังผูบังคับบัญชาช้ันเหนือเพ่ือจัดการตอไปตามระเบียบท่ีกําหนดไวตาม
กรณี 
- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จาย ท้ังท่ีนําไปใชราชการประจํา และราชการ
ช่ัวคราวใหรัดกุมเครงครัดไมเกิดการร่ัวไหล โดยใหมีบัตรแสดงหลักฐานการ
รับ-จาย วัน เดือน ป เวลาท่ีจาย เหตุผลท่ีจาย ผูอนุมัติใหจาย และ วัน 
เดือน ป เวลาท่ีนําสงคืนไวใหชัดเจนแนนอนทุก  ๆคร้ังท่ีมีการรับ-จาย       
- มาตรา ๕ (๓) สําหรับหนวยท่ีไมมีขาราชการช้ันสัญญาบัตรเปนเจาหนาท่ี
ในการน้ีโดยเฉพาะ ใหกําหนดตัวขาราชการช้ันสัญญาบัตร ๑ คน เปน
ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษา การตรวจสอบหลักฐานและทําหลักฐาน 
รับ-จาย ไวใหเปนการแนนอน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงตัวขาราชการ
ผูรับผิดชอบน้ีคราวใดตองใหมีการรับ-สงหนาท่ีกันโดยมีหลักฐานทาง
เอกสารทุกคร้ัง 
- มาตรา ๕ (๔) กําหนดตัวขาราชการช้ันสัญญาบัตรอยางนอย ๑ คน  
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หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
๗.การรักษาความปลอดภัย 
   ๗.๑ ปาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๗.๒ เวร - ยาม 
          
 

 
 
 
 
 
๑.จัดทําปายพ้ืนท่ีหวง
หาม ติดไวตามชอง
ทางเขา-ออกทุกแหง 
๒.จัดทําปายหามนําไม
ขีดไฟหรือส่ิงท่ีทําให
เกิดประกายไฟ เขาใน
บริเวณพ้ืนท่ีเก็บรักษา
กระสุนและวัตถุระเบิด 
๓.พ้ืนท่ีสูบบุหร่ี ติดปาย
ใหเห็นชัดเจนอยูหาง
จากพ้ืนท่ีเก็บรักษาไม
นอยกวา ๑๐๐ ฟุต 
 
 
๑.จัดใหมี เวร-ยาม 
อยางเพียงพอ
ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
- ตรวจพ้ืนท่ีเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจระเบียบ
ปฏิบัติประจํา
เก่ียวกับการ  

 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕  
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๑, ๖.๓, ๖.๑๔, 
ผนวก ก ขอ ๒.๕ ข, 
และ ผนวก ก ขอ ๓.๒ ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 

ใหเปนพยานในการตรวจสอบทุกๆ ครั้งท่ีตองมีการรับ-จาย และตองลงช่ือ 

กํากับไวในเอกสารรับ-จายทุกคร้ังไป   
     สําหรับ (๓) และ (๔) ในหนวยท่ีไมมีขาราชการช้ันสัญญาบัตรเปน
เจาหนาท่ีช้ันรอง ใหใชขาราชการตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตรได  
 
- ขอ ๖.๑ ตองกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีหวงหาม หามบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขา
ไปในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดโดยเด็ดขาด ตองมีปายพ้ืนท่ีหวงหามติดไวตามชอง
ทางเขา-ออกทุกแหง ผูมีสิทธิเขาออกจะตองเขาออกตามชองทางท่ี
กําหนด 
- ขอ ๖.๓ หามนําไมขีดไฟหรือส่ิงท่ีทําใหเกิดประกายไฟ เขาใน 
บริเวณพ้ืนท่ีเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดและตองติดปายหามไวให
เห็นเดนชัด 
- ขอ ๖.๑๔ พ้ืนท่ีสําหรับสูบบุหร่ีตองอยูหางพ้ืนท่ีเก็บรักษากระสุนและ 
วัตถุระเบิดไมนอยกวา ๑๐๐ ฟุต และตองมีท่ีท้ิงกนบุหร่ีทําไวโดยเฉพาะ
พรอมติดปายใหเห็นชัดเจน 
ผนวก ก. ขอ ๒.๕ ข. หามสูบบุหร่ี นอกจากจะสูบในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให 
เม่ือสูบเสร็จแลวจะตองแนใจวาไดดับกนบุหร่ีแลว 
- ผนวก ก. ขอ ๓.๒ ข. จะตองมีการควบคุมและบังคับอยางเขมงวดใน
การสูบบุหร่ี 
- ขอ ๖.๔.๑ ตองมียามรักษาการณอยางเพียงพอตลอดเวลาในระหวาง 
รักษาการณ ตองตรวจการใสกุญแจ การประทับตา ตลอดจนอุปกรณประจํา
คลังกระสุนและวัตถุระเบิดใหเรียบรอย 
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   ๗.๓ การปองกันอัคคีภัย 
         
 
 

๒.ยามรักษาการณไดรับ
คําแนะนําเก่ียวกับการ
ดับเพลิงในกรณีฉุกเฉิน 
๓.มีอุปกรณปฐม
พยาบาล เก็บรักษาไว
เปนสวนกลางท่ียาม
รักษาการณประจําคลัง 
๔.หามใชวิทยุรับ-สง 
และโทรศัพทเคล่ือนท่ีใน
ระยะ ๕๐ ฟุต (๑๕ 
เมตร) จากกระสุนและ 
วัตถุระเบิด 
 
 
 
๑.มีเขตกันเพลิงอยาง
นอย ๕๐ ฟุต 
๒.เขตกันเพลิง
ปราศจากรองรอย 
การเผา 
๓.มีอุปกรณสง
สัญญาณเจงเตือนเม่ือ  

รักษาการณคลัง
กระสุน 
และวัตถุระเบิด 
ของหนวย 
- ตรวจ 
การปฏิบัติหนาท่ี
ของ 
เวร-ยาม  
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจพ้ืนท่ี    
เก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 

 
 

ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๔.๑, ๖.๔.๒,  
๖.๑๓, ๖.๑๕ และ  
ผนวก ก  ขอ ๔.๑.๒๑ ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๕, ๖.๗., ๖.๘, 
๖.๑๑, ๖.๑๒  และ  
ผนวก ก ขอ ๓.๒ ซ 
 

- ขอ ๖.๔.๒ ยามรักษาการณและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับกระสุน
และวัตถุระเบิด จะตองไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉิน
และอันตรายท่ีเก่ียวกับเพลิงและวัตถุระเบิดรวมท้ังขอปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยมาแลวเปนอยางดี 
- ขอ ๖.๑๓ ตองมีอุปกรณปฐมพยาบาลเก็บไวเปนสวนกลางสําหรับคลัง
กระสุนวัตถุระเบิดของหนวยใช ใหเก็บรักษาไวท่ียามรักษาการณประจําคลัง 
- ขอ ๖.๑๕ หามใชวิทยุรับ-สง และโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระยะ ๕๐ ฟุต 
(๑๕ เมตร) จากกระสุนและวัตถุระเบิด 
- ผนวก ก ขอ ๔.๑.๒๑ ง ตองมีอุปกรณปฐมพยาบาลตอไปน้ีเก็บไวเปน
สวนกลางและจายใหผูรับผิดชอบประจําชุดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
กระสุนเคมีหมวด ซี 
   ๑) ผากอซท่ีฆาเช้ือแลว 
   ๒) นํ้ายาคอปเปอรซัลเฟต (จุนสี) ๑% จํานวน ๔ ลิตร 
   ๓) ถังขนาด ๒๐ ลิตร ๑ ใบ และ ฟองนํ้า ๒ กอน 
   ๔) นํ้าเกลือ  ๘  ลิตร 
- ขอ ๖.๕ บริเวณคลังกระสุนและวัตถุระเบิดตองไมมีสายไฟฟาในระยะ 
ใกลกวาความสูงของเสาไฟฟาหรือใกลกวาระยะความยาวของสายไฟฟา
ระหวางเสาไฟฟา หรือนอยกวา ๕๐ ฟุต โดยใหใชระยะท่ีมากกวา 
เปนเกณฑ 
- ขอ ๖.๗ บริเวณรอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดตองมีเขตกันเพลิง  
อยางนอย ๕๐ ฟุต ตองตัดหญาใหส้ันและไมมีส่ิงติดไฟไดงาย 
- ขอ ๖.๘ หามกําจัดวัชพืชและส่ิงอ่ืนใด โดยการเผาบริเวณรอบ  ๆคลัง 
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   ๗.๔ การปองกันฟาผา 

เกิดเพลิงไหม เชน 
ระฆัง ไซเรน โทรศัพท 
ทุก  ๆท่ี ท่ีมีเวร-ยาม
รักษาการณ 
๔.อุปกรณดับเพลิงใช
ราชการได 
๕.คลังกระสุนและ 
วัตถุระเบิดตองไมมี
สายไฟฟาในระยะนอย
กวา ๕๐ ฟุต 
๖.กําจัด/ ควบคุม
วัชพืชและตนไมใหญ 
รอบคลัง ระยะ  
๕๐ ฟุต  
๑.ทําการตรวจเสาลอ
ฟาดวยสายตาเดือนละ
คร้ัง   
๒.เสาลอฟาไดรับ 
การทดสอบความ  
ตานทาน, ความ
ตอเน่ืองทางไฟฟาและ
ความเพียงพอในการลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ 

 เสาลอฟา 
 ดวยสายตา 
- ตรวจ   
หลักฐาน 

 การขอรับ 
 การสนับสนุน 
 เจาหนาท่ี ยย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๓๐.๑๐ 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก  

ในรัศมี ๕๐ ฟุต โดยเด็ดขาด 
- ขอ ๖.๑๑ ตองติดต้ังอุปกรณดับเพลิงข้ันตนท่ีเหมาะสมกับกระสุนและ 
วัตถุระเบิดท่ีเก็บรักษาในคลังน้ัน  ๆ
- ขอ ๖.๑๒ ตองมีอุปกรณสงสัญญาณแจงเตือนเม่ือเกิดเพลิงไหม 
เชน ระฆัง, ไซเรน และ โทรศัพท ทุกท่ีท่ีมีเจาหนาท่ีเวร-ยามรักษาการณ 
- ผนวก ก ขอ ๓.๒ ซ ตองมีเขตกันเพลิงอยางนอย ๕๐ ฟุต และปราศจาก 
ส่ิงท่ีติดไฟไดอยูรอบคลังบนพ้ืนดิน และเขตกันเพลิงน้ีไมจําเปนจะตอง
ปราศจากพืชพันธุตาง  ๆแตตองควบคุมไวดวยการตัดหรือการปลูกหญา
เพ่ือปองกันเพลิงลุกลามไปถึงคลังไดรวดเร็ว หญาท่ีรกและเศษวัสดุท่ีแหง
บนคลังกระสุนและวัตถุระเบิด ท่ีมีดินถม ตลอดจนตนไมเล็กใหญท่ีมี
นํ้าหนักและรากท่ีอาจทําใหคลังกระสุนและวัตถุระเบิดเสียหายได จะตอง
ขจัดออกไปใหหมด ฯลฯ 
 
 
- ขอ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนตองมีเขตกันเพลิง ซ่ึงปราศจากวัสดุท่ีติดไป
ได มีความกวางไมนอยกวา ๕๐ ฟุต เพ่ือปองกันเพลิงลุกลามเขาไปยังคลัง
กระสุน 
 
- ขอ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนตองมีเขตกันเพลิง ซ่ึงปราศจากวัสดุท่ีติดไป
ได มีความกวางไมนอยกวา ๕๐ ฟุต เพ่ือปองกันเพลิงลุกลามเขาไปยังคลัง
กระสุน  
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   ๗.๕ การจัดทําแผน 
เผชิญเหตุและการตรวจคลัง  
 
 
    
          

ดินอยางนอยปละคร้ัง 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.แตงต้ังกรรมการ
ตรวจคลังกระสุน 
และวัตถุระเบิด  
ทุกรอบ ๑ เดือน 
๒.ดําเนินการตรวจคลัง
กระสุนและวัตถุระเบิด 
ตามระเบียบฯ และ 

(หนวย   
 สนับสนุน)  
มาดําเนินการ   
 ทดสอบความ  
 ตานทานของ  
 สายลอฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจการ 
แตงต้ังกรรมการ 

 ตรวจคลัง     
 ประจําเดือน 
- ตรวจแผนเผชิญ
เหตุของหนวย 

ตอนท่ี ๔ ขอ ๓๐.๑๐ 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๒,  
ผนวก ข ขอ ๒ ข,  
ผนวก ข ขอ ๒๑ ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๒๑.๑, ๒๑.๒,
ผนวก ก ขอ ๒.๕ ญ, ฎ, 
ผนวก ก ขอ ๒.๖ ข, 

 
- ขอ ๖.๒ ตองติดต้ังระบบปองกันฟาผาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีคลังกระสุน
และวัตถุระเบิดทุกคลัง พรอมท้ังจัดใหมีการตรวจสภาพดวยสายตาเดือน
ละคร้ังและทดสอบระบบปองกันฟาผาอยางนอยปละคร้ัง รายละเอียด
ตามผนวก ข. ขอ ๒๑ 
- ผนวก ข ขอ ๒ ข ระบบท่ีเหมาะสมกับคลังกระสุนและวัตถุระเบิดและ
ติดต้ังแพรหลายในกองทัพบก ปจจุบันคือระบบสายเด่ียว ติดต้ังแยกจาก
อาคาร เน่ืองจากสรางงายราคาถูก การปองกันเปนรูปวงกลมมีโคนเสา
เปนจุดศูนยกลาง รัศมีเปน ๒ เทา ของความสูงของเสา อาคารหรือส่ิง
ปลูกสรางท่ีอยูภายในครอบกรวยน้ีจะไดรับการปองกันจากการถูกฟาผา 
- ผนวก ข ขอ ๒๑ ก กลาวท่ัวไป ระบบปองกันฟาผา จะตองไดรับการ
ตรวจ สภาพความต้ังตรงของเสา ความขึงตรึงของลวดสลิงและการไมมี
วัชพืชปกคลุม (ดวยสายตา) ทุกเดือนและตองไดรับการทดสอบทุกปเพ่ือ
ตรวจความตอเน่ืองทางไฟฟาและความเพียงพอในการลงดิน(ขอรับการ
สนับสนุนจาก ยย.ทบ.ฯลฯ) 
- ขอ ๒๑.๑ ตองแตงต้ังกรรมการตรวจคลังกระสุนและวัตถุระเบิด เพ่ือทํา
การตรวจคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน รายละเอียดตาม
ผนวก ค 
- ขอ ๒๑.๒ ตองจัดทําแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิงไหมหรือเกิดการ
ระเบิด และตองมีการซักซอมตามแผนอยางนอยปละ ๒ คร้ัง โดยแจง
กําหนดการซักซอมใหผูเก่ียวของทราบลวงหนาทุกคร้ัง 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๔๖   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 หลักเกณฑฯ 

๓.จัดทําแผนเผชิญเหตุ
ท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 
กรณีเกิดเพลิงไหม 
หรือเกิดการระเบิด 
ท้ังภายนอกและภายใน
คลังและกรณีคลัง 
ถูกโจรกรรมหรือถูก
ปลน 
๔.มีการซักซอมตาม
แผนเผชิญเหตุกรณีเกิด
เพลิงไหมหรือเกิดการ
ระเบิด    
 

 ผนวก ก ขอ ๓.๑, 
ผนวก ก ขอ ๓.๓ ข, ค ๓), ๔), 
ผนวก ก ขอ ๓.๓ ช,  
ผนวก ก ขอ ๓.๕ ก 
ผนวก ก ขอ ๓.๕ ข 
 

- ผนวก ก ขอ ๒.๕ ญ เม่ือเกิดเพลิงไหมตองใหสัญญาณเตือนทันที   
พรอมท่ีจะช้ีตนเพลิงใหเจาหนาท่ีดับเพลิง 
- ผนวก ก ขอ ๒.๕ ฎ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ควรจะไดแนะนําเจาหนาท่ี 
ทุกคนรูถึงแผนการดับเพลิงท่ีมีอยู และเปนการชวยเหลือเจาหนาท่ี
ดับเพลิงและปองกันการสูญเสียชีวิต และทรัพยสินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
- ผนวก ก ขอ ๒.๖ ข ยามและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับกระสุนและ 
วัตถุระเบิด จะตองไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉิน
และอันตรายท่ีเก่ียวกับเพลิงและการระเบิด และขอควรระวังเก่ียวกับ 
ความปลอดภัยท่ีจะตองปฏิบัติมาแลวเปนอยางดี การแนะนําน้ีจะตอง
ช้ีใหเห็นวาหนาท่ีประการสําคัญท่ีสุดคือ การปองกันกระสุนและวัตถุ
ระเบิดไมใหเกิดเพลิงไหม การสงสัญญาณจะตองกระทําอยางรวดเร็วท่ีสุด 
เพ่ือจะไดเร่ิมปฏิบัติการไดทันที การปฏิบัติอยางฉับพลันของยาม จะทําให
เพลิงและการระเบิดอยางรุนแรงไมเกิดข้ึน เม่ือยามไดสงสัญญาณแลวให
พยายามควบคุมเพลิงไวไมใหลุกลามตอไป จนกวาหนวยดับเพลิงจะมาถึง 
ยกเวนเม่ือเกิดเพลิงไหมในคลังกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีปดอยาไดพยายาม
เขาไปในคลังเปนอันขาด 
- ผนวก ก ขอ ๓.๑ กลาวท่ัวไป ตองจัดทําแผนดับเพลิงไวรวมท้ัง 
ใหมีรายการติดตอส่ือสาร หรือสัญญาณเตือนท่ีจะใชอยูดวย แมวา
รายละเอียดอาจแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละแหง แตแผน
รวมจะตองกําหนด ผูรับผิดชอบและผูทําหนาท่ีแทน การจัดและการฝก 
รวมท้ังหนาท่ีฉุกเฉินของแตละหนวยงาน หรือหนวยงานภายนอก จะตอง
กําหนดความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีไวดวย ไดแก 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๔๗   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
            ก. การแจงเหตุเพลิงไหม 

        ข. การออกคําส่ังการอพยพเจาหนาท่ี 
        ค. การแจงบุคคลขางเคียงท่ีอาจไดรับอันตราย 
        ง. วิธีดับเพลิงหรือการคบคุมเพลิง 
        จ. การนัดพบ  และการแนะนําเจาหนาท่ีดับเพลิง 
เก่ียวกับรายละเอียดของเพลิง จนถึงเวลาท่ีเจาหนาท่ีดับเพลิงมาถึง 
- ผนวก ก ขอ ๓.๓ ข ตองมีถังนํ้าและกระปองตักนํ้า ถังทราย และ พล่ัว 
ไวใชดับเพลิงท่ีเร่ิมเกิดในพ้ืนท่ีเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด ซ่ึงมีส่ิงท่ี
ติดไฟได สวนใหญเปนหญา ไม ขอนรอง หีบหอ กระสุน ฯลฯ ในกรณี
เชนน้ีตองมีถังนํ้าอยางนอย ๑ ใบ และกระปองตักนํ้า ๒ ใบ หรือเคร่ือง
ดับเพลิงชนิดเคมี ไวใหพรอมสําหรับใหเจาหนาท่ีท่ีทํางานอยูในบริเวณน้ัน
ใชไดทันที 
- ผนวก ก ขอ ๓.๓ ค.๓) หนวยท่ีมีแผนดับเพลิงและเจาหนาท่ีดับเพลิงจัด
ไว พรอมดวยรถถังนํ้า รถดับเพลิงและเคร่ืองอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการ
ดับเพลิงควรจัดใหรถดับเพลิงไปท่ีเกิดเพลิงไหมไดอยางรวดเร็ว 
- ผนวก ก ขอ ๓.๓ ค.๔) แผนผังการดับเพลิงเก็บไวท่ี บก.หนวย หรือกอง
รักษาการณและเก็บไวใกลกับพ้ืนท่ีเก็บรักษา ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ี
ดับเพลิงสามารถตัดสินใจไดอยางเร็ว  
- ผนวก ก.  ขอ ๓.๓ ช.) ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีเวรยาม เจาหนาท่ีดับเพลิง 
เจาหนาท่ีทางทหารและเจาหนาท่ีอ่ืน  ๆไวรักษาการณเพ่ือใหมีกําลังในการ  
ดับเพลิงใหเพียงพอตลอดเวลา 
- ผนวก ก ขอ ๓.๕ ก เม่ือเจาหนาท่ีรักษาการณหรือผูหน่ึงผูใดพบวามี 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๔๘   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๓๐.๑๔ 
 - หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๔ ขอ ๓๐.๑๔ 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๔.๑, ๖.๔.๓, 
๖.๔.๔, ๙.๑๒ 

ควันออกจากคลังกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีปดหรือสังเกตเห็นวาเพลิงไหม
คลังกระสุนและวัตถุระเบิด จะตองรีบสงสัญญาณเตือนทันทีและอพยพไป
อยูในระยะท่ีปลอดภัย จะตองไมเขาไปในอาคารท่ีเกิดเพลิงไหมน้ัน เพราะ
อาจติดอยูในไฟและไมสามารถสงสัญญาณได 
- ผนวก ก ขอ ๓.๕ ข ถาพบไฟไหมหญาหรือวัสดุอ่ืนรอบคลังกระสุนและ
วัตถุระเบิด ควรสงสัญญาณเตือนทันทีและเจาหนาท่ีผูน้ันตองทําทุกอยาง
ทันทีเทาท่ีทําได โดยใชเคร่ืองดับเพลิง ใชนํ้าท่ีอยูในถังใกลเคียง หรือใช
เคร่ืองมือดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงไวจนกวาเจาหนาท่ีดับเพลิงจะมาถึง 
- ขอ ๓๐.๑๔ หนวยท่ีมีหนาท่ีในการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด ตอง
จัดทําแผนเผชิญเหตุ ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม 
 
 
- ขอ ๓๐.๑๔ หนวยท่ีมีหนาท่ีในการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด ตอง
จัดทําแผนเผชิญเหตุ ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม  
 
 
 
- ขอ ๖.๔.๑ ตองมียามรักษาการณอยางเพียงพอตลอดเวลา 
ในระหวางรักษาการณตองตรวจการใสกุญแจ การประทับตรา 
ตลอดจนอุปกรณประจําคลังกระสุนและวัตถุระเบิดใหเรียบรอย 
- ขอ ๖.๔.๓ คลังกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเปนคลังเปดทุกคลัง ตองใส
กุญแจใหม่ันคง และประทับตราเคร่ืองหมายไว ใหหัวหนาคลังจัดทํา 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๔๙   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   ผนวก ก ขอ ๒.๒ ก ๔), 

ผนวก ก ขอ ๓.๖. ข ๑), ๒) 
ผนวก ก ขอ ๓.๖ ค,  
ขอ ๓๐.๑๒, ขอ ๔๕.๑.๔.๑๒  
 

สมุด รับ-สง ลูกกุญแจไวเปนหลักฐานโดยถูกตองทุกคร้ัง 
- ขอ ๖.๔.๔ การเปดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคร้ังตองไดรับอนุมัติจาก
ผูบังคับหนวยหรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดน้ัน 
โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษรลงในสมุดท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหตรวจสอบได 
- ขอ ๙.๑๒ ตองติดปายสัญลักษณเพลิงท่ีคลังกระสุนและวัตถุระเบิด โดย
ปายท่ีติดตองแสดงถึงส่ิงท่ีมีอันตรายสูงสุดและเพ่ิมปายสัญลักษณสารเคมี 
ตามหมวดของกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเก็บรักษาอยูในคลังน้ัน 
- ผนวก ก ขอ ๒.๒ ก ๔) ควรมีปายอนุญาตใหผูปฏิบัติงานกํากับดูแล 
ผูเย่ียมเยือน(บางโอกาส) จํานวนสูงสุดใหเขาไปในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  
หอง หรืออาคารท่ีมีวัตถุระเบิดไดในคร้ังหน่ึง  ๆติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน  
- ผนวก ก ขอ ๓.๖ ข ๑) การติดปายสัญลักษณเพลิงตองติดปายสัญลักษณ
เพลิงท่ีอาคารหรือพ้ืนท่ีเก็บรักษาท่ีมีกระสุนหรือวัตถุระเบิดอยูในลักษณะ 
ท่ีเจาหนาท่ีดับเพลิงเห็นไดงายจากระยะไกลท่ีสุดเทาท่ีทําได ถาภูมิประเทศ 
และ/หรือตนไมใบหญา ทําใหมองไมเห็นสัญลักษณเพลิงจนกวาจะเขามา
ใกลตองมีแผนผังและ/หรือแผนท่ีท่ีแสดงท่ีต้ังของพ้ืนท่ีเก็บรักษา สัญลักษณ
เพลิงและสัญลักษณเคมีถาเก่ียวของ แผนผังน้ีตองทันสมัยและควรมีอยูท่ี
ยามรักษาการณแผนกดับเพลิง 
- ผนวก ก ขอ ๓.๖ ข ๒) สัญลักษณเพลิงน้ีอาจติดไวดานนอกอาคาร 
โดยตรง แตอาคารหรือท่ีเก็บรักษา ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงการเก็บวัตถุ
ระเบิดบอย  ๆควรใชแผนปายสัญลักษณเพลิงท่ีถอดออกได สําหรับอาคารท่ี
มีความยาวมากๆอาจจําเปนตองมีสัญลักษณอยูดานละมากกวาหน่ึงแหงก็
ได 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๕๐   ใน   ๘๔   หนา 
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๘.การเก็บรักษาและมาตรการ
การปองกันการรั่วไหล  
   ๘.๑ คลัง สป.๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ติดปายสัญลักษณ
เพลิงถูกตอง 
๒.คลัง สป.๕ ท่ีเปน
คลังปดทุกคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจ 
การติดปาย
สัญลักษณเพลิงท่ี
คลังกระสุนและ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๑๐,  

- ผนวก ก ขอ ๓.๖ ค ลักษณะของปายสัญลักษณเพลิง 
   ๒) สัญลักษณเพลิงเปนรูปตาง  ๆดังน้ี  
        - รูปแปดเหล่ียม สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๑ 
        - รูปกากบาท สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๒ 
        - รูปสามเหล่ียมหัวกลับ สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๓ 
        - รูปส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๔ 
    ๓) สีพ้ืนของสัญลักษณเพลิงเปนสีสม ตัวเลขแสดงถึงเพลิงแตละพวก
เปนสีดํา สัญลักษณน้ีควรใชสีสะทอนแสงหรือสีแรงแสงจะดีกวา 
     ๔) รูปรางและขนาดของหมายเลข และสัญลักษณเพลิงท้ังส่ีพวก
สําหรับติดท่ีประตูดานในอาคารใหใชคร่ึงขนาดจริง 
- ขอ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน ตองไดรับการตรวจสภาพ 
อยางนอยปละคร้ัง 
- ขอ ๔๕.๑.๔.๑๒ การตรวจสภาพคลังกระสุนและพ้ืนท่ีเก็บรักษาเปนการ
ตรวจสภาพ เพ่ือคนหาสภาพท่ีไมไดมาตรฐาน และอาจไมปลอดภัยตอการ
เก็บรักษา เชน ตรวจสภาพการเก็บรักษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด การตรวจ
สภาพคลังกระสุน และการตรวจสภาพ   เสาลอฟา เปนตน  
 
 
- ขอ ๖.๑๐ ถาอุณหภูมิภายในคลังสูงกวา ๔๐ C เปนเวลานานกวา ๒๔ 
ช่ัวโมง ควรระบายความรอนของคลังกระสุนและวัตถุระเบิด โดยรดนํ้า
ภายนอก อาคารใหเปยก เปดประตูและเคร่ืองระบายอากาศ ถาวิธีเหลาน้ี
ลดอุณหภูมิไมไดผลผูบังคับบัญชาตองตกลงใจวาจะยายกระสุนและ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๕๑   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
          ใสกุญแจม่ันคง 

และประทับตรา
เคร่ืองหมาย,มีสมุด 
รับ-สงกุญแจไวเปน
หลักฐานถูกตอง  
๓.การเปดคลัง สป.๕ 
ไดรับอนุมัติจาก  
ผบ.หนวยไวเปน 
ลายลักษณอักษร         
๔.คลังกระสุนไดรับ 
การตรวจสภาพ 
ปละคร้ัง 
๕.มีปายอนุญาต
จํานวนผูปฏิบัติงานเขา
ไปในอาคารท่ีมี 
วัตถุระเบิดไดในคร้ัง
หน่ึง  ๆติดไวใหเห็น
อยางชัดเจน 

วัตถุระเบิด 
 - ตรวจหลักฐาน 
การอนุมัติให 
เปด-ปดคลัง 

ตอนท่ี ๓ ขอ ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓, 
๙.๔, ๙.๕, ๙.๗, ๙.๑๑, ๙.๑๓, 
ขอ ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๒๓, 
ขอ ๔.๑.๗ ผนวก ญ ขอ ๒,
ผนวก ก ขอ ๔.๑.๒๐ ข, 
ผนวก ก ขอ ๔.๑.๓๓ ข, ค, 
และ ผนวก ก. ขอ ๕ 

วัตถุระเบิดไปเก็บท่ีอ่ืนหรือไม  
- ขอ ๙.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดตองบรรจุอยูในหีบหอหรือ 
กลองมาตรฐาน 
- ขอ ๙.๒ ตองกองกระสุนและวัตถุระเบิดใหหีบหอดานท่ีมี เลขงานออก
ดานนอก โดยกองเลขงานเดียวกันไวรวมกัน และจัดใหอากาศ 
สามารถถายเทไดสะดวก ดวยการยกดานลางของกองใหสูงพนพ้ืนไมนอย
กวา ๔ น้ิว และระยะระหวางกองหางกันไมนอยกวา ๔  น้ิว  ยอดกอง
กระสุนและวัตถุระเบิดตองอยูตํ่ากวาระดับชายคาและอยูหางจากหลังคาไม
นอยกวา ๑๘ น้ิว แตตองไมเกินกวาความสูงของชองระบายอากาศและ
ความสูงตองตํ่ากวาแนวส่ิงกําบังอยางนอย ๑ ฟุต มีปายประจํากองกระสุน
และวัตถุระเบิด ทบ.๔๖๘–๕๐๖ ติดไวทุกกองใหเห็นอยางชัดเจน 
- ขอ ๙.๓ ตองไมกองกระสุนและวัตถุระเบิดสูงเกินไป จนทําใหหีบหอช้ัน
ลางถูกกดจนแตกหรือเสียรูปทรง 
- ขอ ๙.๔ กระสุนและวัตถุระเบิดตางเลขงานหามกองรวมกัน 
- ขอ ๙.๕ หีบพรองควรปดใหสนิท ตองทําเคร่ืองหมายคําวา “หีบพรอง” 
พรอมระบุรหัส เลขงานและจํานวนกระสุนและวัตถุระเบิดใหชัดเจน วางไว 
ดานบนสุดของกอง  เลขงานหน่ึงๆ ใหมีหีบพรอง ไดเพียงหีบเพียงหีบเดียว
เทาน้ัน 
- ขอ ๙.๗ ตองไมมีหีบเปลา รวมท้ังวัตถุไวไฟอยูภายในคลัง 
- ขอ ๙.๑๑ ตองติดคําแนะนําประจําคลังกระสุนและวัตถุระเบิดตาม 
ผนวก ก. ขอ ๔.๑.๓ ฉ. ไวใกลประตูของคลัง เพ่ือใหเห็นไดชัดเม่ือทํางาน
อยูในคลัง 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๕๒   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    - ขอ ๙.๑๓ ตองมีผังแสดงการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดท่ีทันสมัย 

อยูเสมอ ติดไวใหเห็นไดชัดภายในคลังและตองมีสําเนาท่ีตรงกันเก็บไวท่ี
สวนควบคุมทางบัญชีของหนวย 
- ขอ ๑๑ กระสุนและวัตถุระเบิดท่ีบกพรอง ชํารุด เส่ือมสภาพ ใชการไมได
ตองแยกเก็บไวในท่ีปลอดภัยตออาคารท่ีพักอาศัย อาคารปฏิบัติงาน  
แหลงชุมชน และเสนทางสาธารณะ โดยคํานึกถึงประเภทการเก็บรวมและ
ขอบังคับ ปริมาณ- ระยะ  
- ขอ ๑๓ ตองมีการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเก็บรักษาไวในคลัง 
โดยเจาหนาท่ีสรรพาวุธท่ีใหการสนับสนุนตามวงรอบการตรวจสภาพท่ี
กําหนดไว รายละเอียดตามระเบียบการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุระเบิด
ท่ีเก่ียวของ 
- ขอ ๑๔ เม่ือมีความจําเปนจะตองเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดตาง
ประเภทไวรวมกัน จะตองเก็บใหถูกตองตามแผนผังการเก็บรวมท่ีกําหนด
๕.๓.๑ ตารางท่ี ๕ - ๑๙ การแบงประเภทกระสุนและวัตถุระเบิด สําหรับ
การเก็บรวมแบงออกเปน ๑๒ หมวด (หมวด A ถึง H, J, K, L และ S) 
- ขอ ๑๕ การเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดคละกันรายการกระสุนและ 
วัตถุระเบิดตามลําดับอักษรดูไดจาก ผนวก ก ขอ 
            ๑๕.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดหมวด B, C, D, E, F, G, H, J  
และ S อาจเก็บคละกันได โดยนํ้าหนักวัตถุระเบิดสุทธิรวมกันไมเกิน 
๑,๐๐๐ ปอนดตอพ้ืนท่ีเก็บรักษา กระสุนและวัตถุระเบิดเหลาน้ีจะตอง
บรรจุในหีบหอมาตรฐาน 
- ขอ ๒๓ ใหหนวยตาง  ๆท่ีมีกระสุนและวัตถุระเบิดในครอบครอง ปฏิบัติ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๕๓   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    ตามระเบียบน้ีโดยเครงครัด หากไมสามารถปฏิบัติตามไดดวยเหตุขัดของ

ใดๆ ตองรายงานใหกองทัพบกทราบ โดยผานกรมสรรพาวุธทหารบกหรือ 
กรมวิทยาศาสตรทหารบก ในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหละเวน 
การปฏิบัติตามระเบียบน้ีเปนการช่ัวคราว ตามระยะเวลาท่ีกําหนด แตตอง 
ไมเกิน ๑ ป ถามีความจําเปนสามารถขออนุมัติตอได แตตองพิจารณา 
หาหนทางปฏิบัติเพ่ือการแกไขใหดีท่ีสุดตอไป 
- ผนวก ก.ขอ  ๔.๑.๗  ญ ขอ ๒) การดําเนินการเก่ียวกับ สป.ใชการไมได 
เม่ือพบวา สป.เคมีชํารุด ร่ัวซึม หรือใชการไมได ตองทําเคร่ืองหมายไวให
ทราบ สป. เหลาน้ี ตองนําออกจากพ้ืนท่ีเก็บรักษาทันที ถาทําได ถายังไม
สามารถทําลายไดทันที ตองบรรจุกระสุนท่ีร่ัวในภาชนะ และคัดแยกไปไว
ในอาคารหรือท่ีสํารองไวสําหรับ สป.ใชการไมได 
- ผนวก ก ขอ ๔.๑.๒๐ ข การควบคุมอุณหภูมิ ฟอสฟอรัสขาวท่ีบรรจุในลูก
กระสุนจะหลวมละลายกลายเปนของเหลวท่ีอุณหภูมิ ๔๓.๙ องศาเซลเซียส 
(๑๑๑ องศา ฟาเรนไฮต) เม่ือถูกอากาศจะลุกไหม และถามีหลอดดินระเบิด 
อยูในลูกกระสุนจะทําใหระเบิดได เม่ืออุณหภูมิตํ่ากวา ๔๓.๙ องศา
เซลเซียส  ฟอสฟอรัสขาวจะเปนของแข็ง และจะไมร่ัว ดวยเหตุน้ีจึง 
จําเปนตองรักษาอุณหภูมิไวใหตํ่ากวา ๔๓.๙ องศาเซลเซียส 
- ผนวก ก ขอ ๔.๑.๓๓ กระสุนเคมีท่ีใชการไมได 
       ข.  การคัดแยก 
             ๑) กระสุนท่ีอยูในสภาพอันตราย ตองคัดแยกไวเพ่ือรอการ
ทําลาย 
             ๒) กระสุนระงับการใช ตองทําเคร่ืองหมายไวใหชัดเจนติดปาย 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๕๔   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๘.๒ การเก็บ สป.๕  
ภายในคลัง 
          
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ติดคําแนะนําประจํา
คลัง สป.๕  
๒.ผังแสดงการเก็บ
รักษา สป.๕ ตรงกับ
กระสุนท่ีกองบนมารอง
กระสุน และมีสําเนา 
ท่ีตรงกันเก็บไวท่ีสวน
ควบคุมทางบัญชีของ
หนวย 
๓.บันทึกสถิติสูงสุดทํา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจคลัง 
กระสุนและ 
วัตถุระเบิด 

 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๓๐.๓, ๓๐.๔, ๓๐.๕, ๓๐.๘, 
๓๐.๙, ๓๐.๑๒, ๓๐.๑๓, ๔๕.๑, 
๔๕.๑.๓ และ ขอ ๖๑.๒.๖ 
 
 
 
 

ประจํากองกระสุนไว เพ่ืองดจาย 
       ค. การเก็บรักษา กระสุนมีสภาพอันตรายหามนํามาเก็บไวกับกระสุน  
ท่ีใชการได กระสุนท่ีมีอันตรายหรือสงสัยวาจะมีสภาพอันตราย ใหคัดแยก
ออกและเก็บแยกกันกับกระสุนท่ีใชราชการได โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ปริมาณ-ระยะ    
- ผนวก ก. ขอ ๕ ขอบังคับเก่ียวกับปริมาณ-ระยะ ฯลฯ 
- ขอ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บรวม การเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิดจะมีความปลอดภัยมากท่ีสุด ถาแยกเก็บแตละรายการ หรือ 
แตละหมวด ตองไมเก็บรักษากระสุนท่ีมีอันตรายตางหมวดกันไวรวมกัน 
เชน เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดไวรวมกับวัสดุท่ีติดไฟไดหรือไวไฟ 
- ขอ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวตามปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ
วัตถุระเบิดท่ีมีอยูในกระสุน เปนส่ิงกําหนดระยะอันตรายท่ีเก่ียวของ 
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดท่ีอนุญาตใหเก็บไวในท่ีแตละแหงน้ัน พิจารณา
จากระยะหางจากท่ีต้ังน้ันถึงท่ีอีกแหงหน่ึง ควรมีระยะหางไมนอยกวาท่ี
กําหนด เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย    
- ขอ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน หามนํากระสุนตางเลขงานเก็บไว 
ในกองเดียวกัน ตองกองไวหางกันใหเห็นแยกกันไดชัดเจน และมีปายประจํา
กองกระสุนติดไวใหเห็นแบบ และวิธีเขียนตามผนวก ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖) 
- ขอ ๓๐.๘ กระสุนหรือองคประกอบของกระสุน ท่ีจะนํามาเก็บไวใน 
คลังกระสุนตองบรรจุในหีบหอมาตรฐาน กระสุนนอกหีบหอหามนํามาเก็บ
ไวในคลังกระสุนเปนอันขาด  
- ขอ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไวสําหรับเก็บกระสุนเทาน้ัน หามนําส่ิงของอ่ืนมา 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๕๕   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 เปนกราฟติดไวในคลัง

กระสุน (ฟอสฟอรัส) 
และขีดเสนแดงไวท่ี 
๔๓.๙ องศาเซลเซียส/ 
๑๑๑ องศาฟาเรนไฮด 
๔.สป.๕ บรรจุในหีบ
หอเรียบรอย 
๕.มีปายประจํากอง
กระสุนท่ีเปนปจจุบัน 
๖.จํานวนกระสุน/วัตถุ
ระเบิดตรงตาม 
บัญชีคุม, ระบบ 
logsmis และปาย
ประจํากอง 
๗.กระสุนและวัตถุ
ระเบิดตางเลขงานหาม
กองรวมกัน 
๘.หีบพรองตองระบุช่ือ 
สป.๕ รหัส  
เลขงาน จํานวน และ
วางอยูบนสุด 
๙.กระสุนและวัตถุ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ  

เก็บรวมไวในคลังกระสุน หีบเปลา ขอนรองท่ีไมใชตลอดจนเคร่ืองมือตาง  ๆ   
- ขอ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน  ตองไดรับการตรวจสภาพ 
อยางนอยปละคร้ัง สําหรับกระสุนสํารองสงคราม ใหทําการตรวจสภาพ
ตามวงรอบของการตรวจสภาพ 
- ขอ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังตองมีปายประจําคลังกระสุน และจัดทํา
ผังแสดงการเก็บรักษากระสุนท่ีทันสมัยอยูเสมอ ติดไวในท่ีเห็นไดชัดเจน 
เชน ท่ีประตูคลังดานในตองไมปลอยใหมีไวในคลังเก็บรักษากระสุน 
- ขอ ๔๕.๑ ผูบังคับหนวยทุกระดับ มีอํานาจตรวจสภาพกระสุนของหนวย
ภายใตบังคับบัญชาของตน และใชผลการตรวจสภาพน้ี เปนเคร่ืองมือวัด
สภาพอันแทจริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการสงกําลังและซอม
บํารุงกระสุน ในหนวยใตบังคับบัญชาของตน 
- ขอ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผูบังคับหนวย ผูบังคับหนวยทุกระดับ 
จัดใหมีการตรวจสภาพกระสุนโดยผูบังคับหนวยตามความเหมาะสม เพ่ือให
ทราบความพรอมรบของหนวยเม่ือมีปญหาท่ีไมสามารถดําเนินการเองได 
ใหขอรับการสนับสนุนจากหนวยท่ีใหการสนับสนุน 
- ขอ ๖๑.๒.๖ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบ ใหมีจํานวนกระสุนครบตาม
อัตรามูลฐาน และอยูในสภาพใชการรบไดทันที หากปรากฏหรือสงสัยวา
เส่ือมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสงกําลังโดยดวน และสําเนา
รายงานตามสายการบังคับบัญชา 
- ขอ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บรวม การเก็บรักษากระสุน 
และวัตถุระเบิดจะมีความปลอดภัยมากท่ีสุด ถาแยกเก็บแตละรายการ หรือ 
แตละหมวด ตองไมเก็บรักษากระสุนท่ีมีอันตรายตางหมวดกันไวรวมกัน 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๕๖   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ระเบิดท่ีชํารุด 

บกพรอง เส่ือมสภาพ 
ใชการไมไดตองแยก
เก็บในท่ี 
ท่ีปลอดภัย 
๑๐. เก็บ สป.๕ ตาม
ขอบังคับปริมาณ- 
ระยะท่ีกําหนด 
๑๑.กระสุนท่ีระงับการ
ใชจัดทําเคร่ืองหมายงด
จายชัดเจน 
๑๒. เก็บ สป.๕ ตาม
ตารางการเก็บรวม 
๑๓.เก็บของเหลวไวไฟ 
(สป.๓) หางจากคลัง 
สป.๕ ในระยะไมนอย
กวา ๑,๘๐๐ ฟุต 
 
 

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

เชน เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดไวรวมกับวัสดุท่ีติดไฟไดหรือไวไฟ 
- ขอ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวตามปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ  
วัตถุระเบิดท่ีมีอยูในกระสุน เปนส่ิงกําหนดระยะอันตรายท่ีเก่ียวของ 
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดท่ีอนุญาตใหเก็บไวในท่ีแตละแหงน้ัน พิจารณา
จากระยะหางจากท่ีต้ังน้ันถึงท่ีอีกแหงหน่ึง ควรมีระยะหางไมนอยกวาท่ี
กําหนดเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย    
- ขอ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน หามนํากระสุนตางเลขงานเก็บไว 
ในกองเดียวกัน ตองกองไวหางกันใหเห็นแยกกันไดชัดเจน และมีปายประจํา
กองกระสุนติดไวใหเห็นแบบ และวิธีเขียนตามผนวก ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖)  
- ขอ ๓๐.๘ กระสุนหรือองคประกอบของกระสุน ท่ีจะนํามาเก็บไวใน 
คลังกระสุนตองบรรจุในหีบหอมาตรฐาน กระสุนนอกหีบหอหามนํามาเก็บไว
ในคลังกระสุนเปนอันขาด                                              
- ขอ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไวสําหรับเก็บกระสุนเทาน้ัน หามนําส่ิงของอ่ืนมา 
เก็บรวมไวในคลังกระสุน หีบเปลา ขอนรองท่ีไมใชตลอดจนเคร่ืองมือตาง  ๆ 
ตองไมปลอยใหมีไวในคลังเก็บรักษากระสุน 
- ขอ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนเผชิญเหตุ ตองไดรับการตรวจสภาพ 
อยางนอยปละคร้ัง สําหรับกระสุนระดับสะสม ใหทําการตรวจสภาพตาม
วงรอบของการตรวจสภาพ 
- ขอ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังตองมีปายประจําคลังกระสุน และจัดทํา 
ผังแสดงการเก็บรักษากระสุนท่ีทันสมัยอยูเสมอ ติดไวในท่ีเห็นไดชัดเจน 
เชน ท่ีประตูคลังดานใน 
- ขอ ๔๕.๑ ผูบังคับหนวยทุกระดับ มีอํานาจตรวจสภาพกระสุนของหนวย 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๕๗   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๓๐.๒  
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ 

ภายใตบังคับบัญชาของตน และใชผลการตรวจสภาพน้ี เปนเคร่ืองมือวัด
สภาพอันแทจริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการสงกําลังและซอมบํารุง
กระสุน ในหนวยใตบังคับบัญชาของตน 
- ขอ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผูบังคับหนวย ผูบังคับหนวยทุกระดับ จัด
ใหมีการตรวจสภาพกระสุนโดยผูบังคับหนวยตามความเหมาะสม เพ่ือให
ทราบความพรอมรบของหนวยเม่ือมีปญหาท่ีไมสามารถดําเนินการเองได 
ใหขอรับ การสนับสนุนจากหนวยท่ีใหการสนับสนุน 
- ขอ ๖๑.๑.๕ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบใหมีจํานวนกระสุนครบตาม
อัตรามูลฐานและอยูในสภาพใชการรบไดเม่ือไดรับอนุมัติจากกองทัพบก 
หากปรากฏหรือสงสัยวาเส่ือมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสงกําลัง
โดยดวน และสําเนารายงานตามสายการบังคับบัญชาทราบดวย 
- ขอ ๖๑.๔.๖ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบใหมีจํานวนกระสุนครบตาม
อัตรากระสุนเผชิญเหตุและอยูในสภาพใชการได หากปรากฏหรือสงสัยวา
เส่ือมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสงกําลังกระสุนโดยดวน และสําเนา
รายงานตามสายการบังคับบัญชาทราบดวย 
- ขอ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวในคลังกระสุน ท่ีไดออกแบบไว
โดยเฉพาะ หามนํากระสุนไปเก็บไวในท่ีอ่ืน เชน คลังอาวุธ หรือคลังของ
กองรอย นอกจากไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
 
- ขอ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวในคลังกระสุน ท่ีไดออกแบบไว
โดยเฉพาะ หามนํากระสุนไปเก็บไวในท่ีอ่ืน เชน คลังอาวุธ หรือคลังของ
กองรอย นอกจากไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๕๘   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
   ๘.๓ การเก็บ สป.๕ 
ภายนอกคลัง 
  
    
 

 
 
๑.ไดรับอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจเปน 
ลายลักษณอักษร 
๒.สป.๕ ตรงตาม
ประเภท และจํานวน 
ท่ีไดรับอนุมัติ      
๓.เก็บ สป.๕ ไว ณ 
สถานท่ีท่ีไดรับอนุมัติ           
 

 
 
- ตรวจหลักฐาน
อนุมัติใหนํา
กระสุนเก็บไว
นอกคลัง 

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

 
 
- ขอ ๗ การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดในท่ีต้ังปกติ ตองเก็บรักษาไว
ในคลังท่ีออกแบบไวสําหรับเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดโดยเฉพาะ ยกเวนใน
กรณีท่ีจําเปน เชน การเตรียมพรอม การรักษาความปลอดภัยเม่ือมีภารกิจ
เฉพาะ เปนตน ใหผูบังคับบัญชาระดับผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทาข้ึน
ไป พิจารณาอนุมัติใหเก็บรักษากระสุนประเภท ๑.๓, ๑.๔ จํานวนจํากัด
ตามความจําเปนไวในอาคาร หรือใกลอาคารตางๆ เชนอาคารท่ีพัก, คลัง
กองรอย, โรงงานหรืออาคารปฏิบัติงานไดเปนการช่ัวคราว โดยไมตอง
คํานึงถึงปริมาณ-ระยะ สําหรับกระสุนปนเล็กซ่ึงมีไวรักษาการณภายในใหผู
มีอํานาจจัดต้ังกองรักษาการณภายในอนุมัติให เ ก็บรักษาไว ท่ีกอง
รักษาการณได จํานวนไมเกิน ๕๐๐ นัด สวนกองรักษาการณภายนอก ใหผู
มีอํานาจจัดต้ังกองรักษาการณภายนอกอนุมัติใหเก็บรักษากระสุนปนเล็กไว
ท่ีกองรักษาการณไดตามความเหมาะสม 
- ขอ ๓ กองรักษาการณภายในใหผูบังคับบัญชาต้ังแตช้ัน ผูบังคับกองพัน 
หรือผูบังคับการเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับกองรอย หรือผูบังคับเรือช้ัน ๓  หรือ
ผูบังคับฝูงบินซ่ึงต้ังแยกอิสระมีอํานาจส่ังจัดได  
 
- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญหายไป ใชหมดไป ชํารุดเสียหายจน
ไม สามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมได หรือสูญ
หายเกินความตองการหรือเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอไป 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๕๙   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    
 
 
 
 
 
 
 
   ๘.๔ การตรวจสภาพกระสุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.กระสุนระดับสะสม
ไดรับการตรวจสภาพ
ตามวงรอบการตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 
และผลการตรวจ
สภาพกระสุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๒๘,๓๐.๑๒, ๓๙.๑, ๔๕.๑, 
๔๕.๑.๔ และ ๔๕.๑.๔.๔ 
 

- ขอ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบังคับหนวยซ่ึงมีกระสุนไวครอบครอง เปน
ผูรับผิดชอบโดยตรงในการริเร่ิมขอจําหนายกระสุน ซ่ึงหมดความจําเปน 
ในการควบคุมทางบัญชีของหนวย โดยไดใชไป เส่ือมสภาพ ถูกทําลาย 
หรือสูญหาย และใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันรับผิดชอบในการควบคุม
และดําเนินการขอจําหนายกระสุนซ่ึงหมดความจําเปนดังกลาว จนกวา
กองทัพบกจะไดอนุมัติใหจําหนายจากบัญชีคุมของกองทัพบกแลว 
-  ขอ ๕๐.๑ หนวยครอบครอง หนวยขนาดกองรอยหรือเทียบเทา  
เปนหนวยเร่ิมรายงาน โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 
- ขอ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันตองรับผิดชอบในการ
เก็บรักษากระสุนซ่ึงมีอยูในครอบครองของหนวย ใหอยูในสภาพใชการได 
ปลอดภัย และถูกตอง ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- ขอ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐานตองไดรับการตรวจสภาพ
อยางนอยปละคร้ัง สําหรับกระสุนสํารองสงคราม ใหทําการตรวจสภาพ
ตามวงรองของการตรวจสภาพรับผิดชอบในการซอมบํารุงกระสุน ใหเปนท่ี
ม่ันใจไดวากระสุนน้ันมีสภาพใชการได เพ่ือใหหนวยมีประสิทธิภาพพรอมท่ี
จะปฏิบัติการเสมอ 
- ขอ ๓๙.๑ ผูบังคับหนวยทุกระดับช้ันท่ีมีกระสุนในครอบครอง จะตอง
รับผิดชอบในการซอมบํารุงกระสุน ใหเปนท่ีม่ันใจไดวากระสุนน้ันมีสภาพ
ใชการได เพ่ือใหหนวยมีประสิทธิภาพพรอมท่ีจะปฏิบัติการเสมอ  
- ขอ ๔๕.๑ ผูบังคับหนวยทุกระดับ มีอํานาจตรวจสภาพกระสุน ของหนวย
ภายใตบังคับบัญชาของตน และใชผลการตรวจสภาพน้ี เปนเคร่ืองมือวัด
สภาพอันแทจริงของกระสุนและประสิทธิภาพในการสงกําลังและซอมบํารุง 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๖๐   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๔ ขอ ๒๘,๓๐.๑๒, 
๓๙.๑   
ตอนท่ี ๕ ขอ ๔๖ และ ๕๐.๑ 

กระสุน ในหนวยใตบังคับบัญชาของตน 
- ขอ ๔๕.๑.๔ การตรวจสภาพกระสุนทางเทคนิค เปนการตรวจสภาพ 
กระสุนโดยเจาหนาท่ีตรวจสภาพของหนวยสรรพาวุธกระสุนตาง ๆ เพ่ือ
พิจารณาสภาพการใชการไดของกระสุนและเพ่ือใหม่ันใจวาสามารถ
ดําเนินการและเก็บรักษาตอไปไดโดยปลอดภัย 
- ขอ ๔๕.๑.๔.๔ การตรวจสภาพตามระยะเวลา เปนการตรวจสภาพเพ่ือดู
การเส่ือมสภาพ และสภาพท่ีไมไดมาตรฐานตาง ๆ ซ่ึงจะไดนําผลของการ
ตรวจสภาพน้ีมาประเมินคาเพ่ือทําแผนงานการซอมบํารุงและดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของ 
- ขอ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันตองรับผิดชอบในการ
เก็บรักษากระสุนซ่ึงมีอยูในครอบครองของหนวย ใหอยูในสภาพใชการได 
ปลอดภัย และถูกตอง ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- ขอ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนเผชิญเหตุ  ตองไดรับการตรวจสภาพอยางนอยป
ละคร้ัง สําหรับกระสุนระดับสะสมใหทําการตรวจสภาพตามวงรอบของการ
ตรวจสภาพ  
- ขอ ๓๙.๑ ผูบังคับหนวยทุกระดับช้ันท่ีมีกระสุนในครอบครอง จะตอง 
รับผิดชอบในการซอมบํารุงกระสุน ใหเปนท่ีม่ันใจไดวากระสุนน้ันมีสภาพ
ใชการได เพ่ือใหหนวยมีประสิทธิภาพพรอมท่ีจะปฏิบัติการเสมอ 
- ขอ ๔๕.๑ ผูบังคับหนวยทุกระดับ มีอํานาจตรวจสภาพกระสุน ของหนวย
ภายใตบังคับบัญชาของตน และใชผลการตรวจสภาพน้ี เปนเคร่ืองมือวัด
สภาพอันแทจริงของกระสุนและประสิทธิภาพในการสงกําลังและซอมบํารุง
กระสุน ในหนวยใตบังคับบัญชาของตน 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๖๑   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.การจําหนาย    
   ๙.๑ หนวยรับการสนับสนุน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ดําเนินการจําหนาย
ตามระ เ บียบฯ และ
หลักเกณฑฯ ท่ีกําหนด
๒.รายงานจําหน าย
ครบทุกรายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจหลักฐาน
การขออนุมัติ 
จําหนาย 
- ตรวจใบเบิก, 
ใบสงคืน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๓ ขอ ๑๓ 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕.๑.๙, ๔๖ และ ๕๐.๑ 

- ขอ ๕๔.๑.๔ การตรวจสภาพกระสุนทางเทคนิค เปนการตรวจสภาพ
กระสุนโดยเจาหนาท่ีตรวจสภาพของหนวยสรรพาวุธกระสุนตาง ๆ เพ่ือ
พิจารณาสภาพการใชการไดของกระสุนและเพ่ือใหม่ันใจวาสามารถ
ดําเนินการและเก็บรักษาตอไปไดโดยปลอดภัย  
- ขอ ๔๕.๑.๔.๔ การตรวจสภาพตามระยะเวลา เปนการตรวจสภาพเพ่ือดู
การเส่ือมสภาพ และสภาพท่ีไมไดมาตรฐานตาง ๆ ซ่ึงจะไดนําผลของการ
ตรวจสภาพน้ีมาประเมินคาเพ่ือทําแผนงานการซอมบํารุงและดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของ 
- ขอ ๑๓ ตองมีการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเก็บรักษาไวในคลัง 
โดยเจาหนาท่ีสรรพาวุธท่ีใหการสนับสนุน ตามวงรอบการตรวจสภาพท่ี
กําหนดไว รายละเอียดตามระเบียบการตรวจสภาพกระสุนแลวัตถุระเบิดท่ี
เก่ียวของ 
 
- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญหายไป ใชหมดไป ชํารุดเสียหายจน
ไม สามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมได หรือสูญ
หายเกินความตองการหรือเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอไป 
- ขอ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบังคับหนวยซ่ึงมีกระสุนไวครอบครอง  
เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการริเร่ิมขอจําหนายกระสุน ซ่ึงหมดความ
จําเปนในการควบคุมทางบัญชีของหนวย โดยไดใชไป เส่ือมสภาพ ถูก
ทําลาย หรือสูญหาย และใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันรับผิดชอบในการ
ควบคุมและดําเนินการขอจําหนายกระสุนซ่ึงหมดความจําเปนดังกลาว  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๖๒   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบกตอน
ท่ี ๑ ขอ ๕.๑.๙,  
ตอนท่ี ๕ ขอ ๔๖ และ ๕๐.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑  
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑   เร่ือง 
มาตรการควบคุม สป.๕  
ไมใหร่ัวไหลออกจาก ทบ. 
ขอ ๓.๕.๒ และ ๓.๖ 
 

จนกวากองทัพบกจะไดอนุมัติใหจําหนายจากบัญชีคุมของกองทัพบกแลว  
-  ขอ ๕๐.๑ หนวยครอบครอง หนวยขนาดกองรอยหรือเทียบเทา  
เปนหนวยเร่ิมรายงาน โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 
- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญหายไป ใชหมดไป ชํารุดเสียหาย
จนไม สามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมได 
หรือสูญหาย เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอไป 
- ขอ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบังคับหนวยซ่ึงมีกระสุนไวครอบครอง  
เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการริเร่ิมขอจําหนายกระสุน ซ่ึงหมดความ
จําเปนในการควบคุมทางบัญชีของหนวย โดยไดใชไป เส่ือมสภาพ ถูก
ทําลาย หรือสูญหาย และใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันรับผิดชอบในการ
ควบคุมและดําเนินการขอจําหนายกระสุนซ่ึงหมดความจําเปนดังกลาว 
จนกวากองทัพบกจะไดอนุมัติใหจําหนายจากบัญชีคุมของกองทัพบกแลว 
-  ขอ ๕๐.๑ หนวยครอบครอง หนวยขนาดกองรอยหรือเทียบเทา  
เปนหนวยเร่ิมรายงาน โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 
- ขอ ๓.๕.๒ จํานวนและรายการ สป.๕ ท่ีขออนุมัติจําหนาย ตองเปน
จํานวนและรายการท่ีหนวยไดใชไปจริง (ดูจากสําเนาใบสงคืนของ
หมุนเวียน) ท้ังจํานวนและรายการท่ีขออนุมัติจําหนายจะตองไดสัดสวนกัน 
เชน การขออนุมัติจําหนายกระสุน ป.ขนาด ๑๕๕ มม. จํานวน ๑๐ นัด ตอง
ขออนุมัติจําหนาย ดินสงกระสุน ๑๐ ชุด ชนวนหัว ๑๐ ชนวน ชนวนทาย
ปลอก ๓ อัน เปนตน ถาการขออนุมัติจําหนายไมไดสัดสวนกัน 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๖๓   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓/๒๕๕๒  
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒ เร่ือง  
การปองกันการร่ัวไหลของ  
สป.๕ ขอ ๒ 

ตองแสดงเหตุผลประกอบไปดวยทุกคร้ัง 
- ขอ ๓.๖ สป.๕ ท่ีไมมีของหมุนเวียนสงคืน เชน แทงดินระเบิดท่ีใชในการ
ทําลาย และเช้ือปะทุ จะตองรายงานผลการทําลาย เม่ือนําไปใชงาน 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณจะสูญหายไปพรอมกับระเบิด ดังน้ันไมวาจะมี
การนําไปใชจริงหรือไมก็ตาม ก็ไมมีหลักฐานใหตรวจสอบได แนวทางการ
แกไขปญหาดังกลาว กระทําไดโดย 
            ๓.๖.๑ ปลูกฝงใหผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการใชใหมีความสํานึกใน
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย มีวินัยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเครงครัด 
            ๓.๖.๒ ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ตองเขมงวดกวดขันในการ
ควบคุม และตรวจสอบการใช สป.๕ ใหไดสัดสวนกันโดยใกลชิด เพ่ือไมเปด
โอกาสใหมีการรายงานเท็จ เก่ียวกับการใช สป.๕ ดังกลาว 
            ๓.๖.๓ ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ตองควบคุมใหมีการใช สป.๕ 
ทุกชนิดดวยความประหยัด และสมควรแกเหตุ หากพบวาไดมีการใช สป.๕ 
มากผิดปกติ และพิจารณาแลววาไมเหมาะสม ใหดําเนินการสอบสวนหา
ขอเท็จจริงทันที 
            ๓.๖.๔ หากมี สป.๕ สูญหาย หรือร่ัวไหลออกนอก ทบ. โดย 
มิชอบผูพบเห็น หรือหนวยท่ีพบเห็นจะตองรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ช้ันตามความเปนจริง โดยดวน 
- ขอ ๒ ผูบังคับหนวยทุกระดับช้ัน ตองเพ่ิมความเขมงวดในการกํากับดูแล
การใช รวมถึงการขออนุมัติจําหนาย สป.๕ ของหนวยในการปฏิบัติภารกิจ
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใช สป.๕ ในภารกิจการฝก-ศึกษา ภารกิจ
ปองกันประเทศ และภารกิจแกปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๖๔   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
   ๙.๒ หลักฐานการขออนุมัติ
จําหนาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
๑.เอกสารท่ีแนบไป
พรอมกับรายงาน 
ขออนุมัติจําหนาย
ครบถวน 
๒.ตรวจสอบการ 
ขออนุมัติจําหนาย 
ของหนวยรับการ
สนับสนุน     

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจหลักฐาน
การขออนุมัติ
จําหนาย 
(ทบ.๔๐๐–๐๖๕) 

 
 
- วิทยุ สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖  
ขอ ๒.๓  
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๔๗.๑, ๕๐.๒ และ ๕๑.๑ 
  
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๕ ขอ ๔๗.๑, ๕๐.๒  

ปองกันการร่ัวไหลของ สป.๕ จากการขออนุมัติจําหนายโดยไมมีการใชงาน
จริง 
- ขอ ๒.๓ ขอใหหนวยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองใหความสนใจตอการควบคุม
การเก็บรักษา สป.๕ และ ปฏิบัติตอระเบียบและคําส่ังของ ทบ.ท่ีเก่ียวกับ
การเก็บรักษา การสงกําลัง สป.๕ และใหความสําคัญมากกวา สป.ประเภท
อ่ืน และควบคุมการจําหนาย สป.๕ ใหตรงตามจํานวนท่ีไดใชจริงโดย
ใกลชิด 
- ขอ ๔๗.๑  กระสุนท่ีขอจําหนาย หมายถึงกระสุนและวัตถุระเบิดและวัตถุ
ทางเคมี ตลอดจนสวนประกอบตาง  ๆซ่ึงมีอยูท่ีหนวย และหนวยในสายการ
สงกําลังข้ันเหนือไดควบคุมทางบัญชีไวแลว ท้ังชนิดและจํานวนโดยเปนไป
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชน ใชไปในการฝกตามหลักสูตร ใชไปในการ
รบหรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ 
- ขอ ๕๐.๒ หนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทา หรือกองรอยอิสระข้ึนไปเปน
หนวยรายงานในการขอจําหนายกระสุน 
- ขอ ๕๑.๑ หนวยจะตองรายงานขอจําหนายกระสุนท่ีใชในการฝกตาม 
หลักสูตรภายในเวลาไมเกิน ๓๐ วัน หลังจากการใชงานแลวเสร็จ เวนกรณี
มีความจําเปนอยางอ่ืน 
- ขอ ๔๗.๑  กระสุนท่ีขอจําหนาย หมายถึงกระสุนและวัตถุระเบิดและ 
วัตถุทางเคมี ตลอดจนสวนประกอบตางๆ ซ่ึงมีอยูท่ีหนวย และหนวยใน
สายการสงกําลังข้ันเหนือไดควบคุมทางบัญชีไวแลว ท้ังชนิดและจํานวนโดย
เปนไปในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เชน ใชไปในการฝกตามหลักสูตร ใชไปใน
การรบหรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๖๕   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
          
 
   ๙.๓ การเสนอรายงานขอ
อนุมัติจําหนาย 
          
 

 
 
 
 
 
  
 
๑.รายงานขออนุ มั ติ
จําหนายตอผูมีอํานาจ
อนุมัติ 
๒.ผูอนุมัติจําหนาย
ถูกตอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจใบเบิก 

 - ตรวจบัญชีคุม 
 - รายงานขออนุมัติ 
  จําหนาย 
 (ทบ.๔๐๐–๐๖๕) 

และ ๕๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๔๘, ๕๐.๓, ๕๑.๑.๑, 
๕๑.๑.๒, และ ๕๑.๒ 

- ขอ ๕๐.๒ หนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทา หรือกองรอยอิสระข้ึนไป 
เปนหนวยรายงานในการขอจําหนายกระสุน 
- ขอ ๕๑.๑ หนวยครอบครองกระสุนจะตองรายงานจะตองรายงานขอ
จําหนายกระสุนท่ีใชในการฝกตามหลักสูตรหรือการฝกตามโครงการพิเศษ 
ภายในเวลาไมเกิน ๓๐ วัน หลังจากการใชงานแลวเสร็จ และกระสุนเผชิญ
เหตุกระสุนอัตรามูลฐาน ภายในเวลาไมเกิน ๙๐ วัน หลังจากการใชงาน
แลวเสร็จ เวนกรณีมีความจําเปนอยางอ่ืน 
- ขอ ๔๘ อํานาจในการขออนุมัติจําหนายกระสุน 
            ๔๘.๑ กระสุนตามโครงการฝกพิเศษและกระสุนตามโครงการ
พิเศษอ่ืน  ๆเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก เปนผูอนุมัติจําหนายโดย 
ไมจํากัดวงเงิน 
            ๔๘.๒ กระสุนฝก กระสุนทดสอบ กระสุนเส่ือมสภาพท่ีตองการ
ทําลายและวัตถุระเบิดท่ีใชในการทําลายกระสุน เจากรมสรรพาวุธ
ทหารบก เปนผูอนุมัติจําหนายโดยไมจํากัดวงเงิน 
            ๔๘.๓ กระสุนอ่ืน  ๆท่ีไมไดระบุไวในขอ ๔๘.๑ และขอ ๔๘.๒  
ผูบัญชาการทหารบกเปนผูอนุมัติจําหนาย 
            ๔๘.๔ กระสุนฝกวงเงินไมเกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
ใหผูบังคับบัญชาช้ันแมทัพหรือเทียบเทา เปนผูอนุมัติจําหนาย 
            ๔๘.๕ กระสุนฝกวงเงินไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท ใหผูบังคับบัญชา
ช้ันผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทา เปนผูอนุมัติจําหนาย 
- ขอ ๕๐.๓  การรายงานขออนุมัติจําหนายกระสุน 
                ๕๐.๓.๑ ใชแบบรายงานขออนุมัติจําหนาย  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๖๖   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)                    
                ๕๐.๓.๒ หนวยขอจําหนาย ทําใบรายงานขออนุมัติจําหนาย
ข้ึน ๔ ชุด เปน ตัวจริง ๑ ชุด สําเนา ๓ ชุด  พรอมกับเอกสารท่ีเก่ียวของ 

เสนอตัวจริงและสําเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการสงกําลัง เก็บสําเนา  
๑ ชุด ไวในแฟมรอเร่ือง  
                 ๕๐.๓.๓ เอกสารท่ีตองแนบไปพรอมกับรายงานขออนุมัติ
จําหนาย 
                           ๕๐.๓.๓.๑ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการฝก-ศึกษาประจําป 
                              - สําเนาคําส่ัง ฝก-ศึกษา 
                              - สําเนารายงานการใช 
                                    - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ 
                           ๕๐.๓.๓.๒ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการปฏิบัติราชการสนาม ปราบปราบ ฯ หรือปองกันประเทศ 
                              - สําเนาคําส่ังปฏิบัติราชการสนาม หรือผนวก
การสงกําลังบํารุง 
                              - สําเนารายงานการใช โดยมีผูบังคับหนวย
เฉพาะกิจระดับกรมข้ึนไป ลงนาม 
                              - สําเนารายงานการสูญเสียส่ิงอุปกรณประเภท 
๕ (ถามี) 
                              - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๖๗   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
     ประเภท ๕ 

                           ๕๐.๓.๓.๓ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
ท่ีชํารุด เสียหายเส่ือมสภาพ ใชการไมได ตลอดจนการสูญหาย หรือขาด
บัญชี (เส่ือมสภาพตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกแจง ไมตองสอบสวน) 
                              - คําส่ังและสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวน  
                              - สํานวนการสอบสวนและสําเนาการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวน 
                           ๕๐.๓.๓.๔ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
ท่ีใชในการทดสอบ 
                              - สําเนาคําส่ังใหทดสอบหรือคําส่ังซอม 
                              - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ 
                           ๕๐.๓.๓.๕ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการฝกพิเศษใหแนบหลักฐาน เชนเดียวกับท่ีใชในการฝก-ศึกษา
ประจําป 
                           ๕๐.๓.๓.๖ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว ใหแนบคําส่ังหรือสําเนาคําส่ัง 
การใชส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ไปดวย 
                 ๕๐.๓.๔ หนวยคลังกระสุนท่ีใหการสนับสนุนโดยตรง 
พิจารณาและใหขอคิดเห็นในการจําหนาย แลวนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ตามลําดับ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๖๘   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                               ๕๐.๓.๔.๑ สําหรับกระสุนฝก ถาวงเงินอยูในอํานาจ

อนุมัติของผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทาข้ึนไป หนวยใหการสนับสนุน 
โดยตรงจะนําเรียนผูบังคับหนวยท่ีมีอํานาจอนุมัติน้ันๆ และใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการจําหนายและเบิกทดแทนตามท่ีหนวยรายงานเสนออยูใน
อํานาจอนุมัติของ.............อนุมัติและลงช่ือผูบังคับหนวยใหการสนับสนุน
โดยตรงหรือผูทําการแทน 
                           ๕๐.๓.๔.๒ ถาวงเงินเกินอํานาจอนุมัติของ  
ผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทา หนวยสนับสนุนโดยตรง จะนําเรียนผู
บังคับหนวยสนับสนุนท่ัวไป และเสนอแนะเชนเดียวกัน 
                           ๕๐.๓.๔.๓ ถาวงเงินอยูในอํานาจอนุมัติของแมทัพ
ภาคหรือเทียบเทา หนวยสนับสนุนท่ัวไปจะนําเรียนผูบังคับหนวยท่ีมีอํานาจ
อนุมัติ และเสนอแนะเชนเดียวกัน 
                           ๕๐.๓.๔.๔ ถาวงเงินเกินอํานาจอนุมัติของแมทัพ
ภาคหรือเทียบเทา หนวยสนับสนุนท่ัวไปจะนําเรียนเจากรมสรรพาวุธ
ทหารบก และเสนอแนะเชนเดียวกัน  
                 ๕๐.๓.๕ เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติจําหนายแลว ใหดําเนินการ
ดังน้ี 
                           ๕๐.๓.๕.๑ สงรายงานขออนุมัติจําหนายท่ีเปนตัว
จริงใหหนวยท่ีขออนุมัติจําหนาย 
                           ๕๐.๓.๕.๒ สงสําเนา ๑ ชุด ใหกองควบคุม 
ส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก 
                           ๕๐.๓.๕.๓ สงสําเนา ๑ ชุด ใหหนวยท่ีให 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๖๙   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๕ ขอ ๔๘, ๕๐.๓, 
๕๑.๑.๑, ๕๑.๑.๒, และ ๕๑.๒ 

การสนับสนุนโดยตรง   
- ขอ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนใหนําสงคืนตามท่ีกลาวไวใน ตอนท่ี ๓ 
การสงคืน  
- ขอ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ใหแนบใบรายงาน 
การสอบสวน (ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปดวย 
- ขอ ๕๑.๒ การขอจําหนายวัตถุระเบิดเพ่ือทําลายกระสุนดานในใหปฏิบัติ
ตามคําส่ังกองทัพบกท่ีเก่ียวของ  
- ขอ ๔๘ อํานาจในการขออนุมัติจําหนายกระสุน 
            ๔๘.๑ กระสุนเผชิญเหตุ กระสุนมูลฐาน กระสุนตามโครงการ
ฝกพิเศษและกระสุนตามโครงการพิเศษอ่ืนๆ สําหรับหนวยใชท่ีรับการ
สนับสนุนโดยตรง จากสถานการณสงกําลังกระสุนในพ้ืนท่ีกองทัพภาคให
แมทัพภาคเปนผูอนุมัติจําหนายโดยไมจํากัดวงเงิน และสําหรับหนวยใชท่ี
รับการสนับสนุนโดยตรงจากกรมสรรพาวุธทหารบก ใหเจากรมสรรพาวุธ
ทหารบก เปนผูอนุมัติจําหนายโดยไมจํากัดวงเงิน 
            ๔๘.๒ กระสุนฝก กระสุนทดสอบ กระสุนเส่ือมสภาพท่ีตองการ
ทําลายและวัตถุระเบิดท่ีใชในการทําลายกระสุน เจากรมสรรพาวุธ
ทหารบก เปนผูอนุมัติจําหนายโดยไมจํากัดวงเงิน 
            ๔๘.๓ กระสุนฝกวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ใหผูบังคับบัญชาช้ันแมทัพหรือเทียบเทา เปนผูอนุมัติจําหนาย 
            ๔๘.๔ กระสุนฝกวงเงินไมเกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
ใหผูบังคับบัญชาช้ันผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทา เปนผูอนุมัติ 
 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๗๐   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
  
 

จําหนาย 
            ๔๘.๕ กระสุนท่ีชํารุดหรือเส่ือมสภาพท่ีไมเปนไปตามปกติ หรือ
สูญหาย ใหเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก เปนผูอนุมัติจําหนายโดยไมจํากัด
วงเงิน 
- ขอ ๕๐.๓  การรายงานขออนุมัติจําหนายกระสุน 
                ๕๐.๓.๑ ใชแบบรายงานขออนุมัติจําหนาย  
(ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)                    
                ๕๐.๓.๒ หนวยขอจําหนาย ทําใบรายงานขออนุมัติจําหนาย 
ข้ึน ๔ ชุด เปน ตัวจริง ๑ ชุด สําเนา ๓ ชุด  พรอมกับเอกสารท่ีเก่ียวของ 
เสนอตัวจริงและสําเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการสงกําลัง เก็บสําเนา  
๑ ชุด ไวในแฟมรอเร่ือง  
                 ๕๐.๓.๓ เอกสารท่ีตองแนบไปพรอมกับรายงานขออนุมัติ
จําหนาย 
                           ๕๐.๓.๓.๑ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการฝก-ศึกษาประจําป 
                              - สําเนาคําส่ัง ฝก-ศึกษา 
                              - สําเนารายงานการใช 
                                    - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ 
                           ๕๐.๓.๓.๒ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการปฏิบัติราชการสนาม ปราบปราบ ฯ หรือปองกันประเทศ 
                              - สําเนาคําส่ังปฏิบัติราชการสนาม หรือผนวก 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๗๑   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    การสงกําลังบํารุง 

                              - สําเนารายงานการใช โดยมีผูบังคับหนวย
เฉพาะกิจระดับกรมข้ึนไป ลงนาม 
                              - สําเนารายงานการสูญเสียส่ิงอุปกรณประเภท 
๕ (ถามี) 
                              - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ 
                           ๕๐.๓.๓.๓ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
ท่ีชํารุด เสียหายเส่ือมสภาพ ใชการไมได ตลอดจนการสูญหาย หรือขาด
บัญชี (เส่ือมสภาพตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกแจง ไมตองสอบสวน) 
                              - คําส่ังและสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวน  
                              - สํานวนการสอบสวนและสําเนาการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวน 
                           ๕๐.๓.๓.๔ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
ท่ีใชในการทดสอบ 
                              - สําเนาคําส่ังใหทดสอบหรือคําส่ังซอม 
                              - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ 
                           ๕๐.๓.๓.๕ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  
ท่ีใชในการฝกพิเศษใหแนบหลักฐาน เชนเดียวกับท่ีใชในการฝก-ศึกษา
ประจําป 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๗๒   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                               ๕๐.๓.๓.๖ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕  

ท่ีใชในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว ใหแนบคําส่ังหรือสําเนาคําส่ัง 
การใชส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ไปดวย 
                 ๕๐.๓.๔ หนวยคลังกระสุนท่ีใหการสนับสนุนโดยตรง 
พิจารณาและใหขอคิดเห็นในการจําหนาย แลวนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ตามลําดับ 
                           ๕๐.๓.๔.๑ สําหรับกระสุนฝก ถาวงเงินอยูในอํานาจ
อนุมัติของผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทาข้ึนไป หนวยใหการสนับสนุน 
โดยตรงจะนําเรียนผูบังคับหนวยท่ีมีอํานาจอนุมัติน้ันๆ และใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการจําหนายและเบิกทดแทนตามท่ีหนวยรายงานเสนออยูใน
อํานาจอนุมัติของ.............อนุมัติและลงช่ือผูบังคับหนวยใหการสนับสนุน
โดยตรงหรือผูทําการแทน 
                           ๕๐.๓.๔.๒ ถาวงเงินเกินอํานาจอนุมัติของ  
ผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทา หนวยสนับสนุนโดยตรง จะนําเรียนผู
บังคับหนวยสนับสนุนท่ัวไป และเสนอแนะเชนเดียวกัน 
                           ๕๐.๓.๔.๓ ถาวงเงินอยูในอํานาจอนุมัติของแมทัพ
ภาคหรือเทียบเทา หนวยสนับสนุนท่ัวไปจะนําเรียนผูบังคับหนวยท่ีมีอํานาจ
อนุมัติ และเสนอแนะเชนเดียวกัน 
                           ๕๐.๓.๔.๔ ถาวงเงินเกินอํานาจอนุมัติของแมทัพ
ภาคหรือเทียบเทา หนวยสนับสนุนท่ัวไปจะนําเรียนเจากรมสรรพาวุธ
ทหารบก และเสนอแนะเชนเดียวกัน  
                 ๕๐.๓.๕ เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติจําหนายแลว ใหดําเนินการ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๗๓   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๙.๔ การตัดยอด สป.๕ ออก
จากบัญชีคุม 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.เม่ือไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจใหจําหนาย
แลว 
๒.การบันทึกตัดยอด
บัญชีคุมถูกตอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบ
รายงานขออนุมัติ
จําหนายท่ีไดรับ
อนุมัติใหจําหนาย 
- ตรวจบัญชีคุม
กระสุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕.๑.๙  
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบกตอน
ท่ี ๑ ขอ ๕.๑.๙ 

ดังน้ี 
                           ๕๐.๓.๕.๑ สงรายงานขออนุมัติจําหนายท่ี 
เปนตัวจริงใหหนวยท่ีขออนุมัติจําหนาย 
                           ๕๐.๓.๕.๒ สงสําเนา ๑ ชุด ให 
กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก 
                           ๕๐.๓.๕.๓ สงสําเนา ๑ ชุด ใหหนวย 
ท่ีใหการสนับสนุนโดยตรง  
- ขอ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนใหนําสงคืนตามท่ีกลาวไวใน ตอนท่ี ๓ 
การสงคืน  
- ขอ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ใหแนบใบรายงานการสอบสวน    
(ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปดวย 
- ขอ ๕๑.๒ การขอจําหนายวัตถุระเบิดเพ่ือทําลายกระสุนดานในใหปฏิบัติ
ตามคําส่ังกองทัพบกท่ีเก่ียวของ  
- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญหายไป ใชหมดไป ชํารุดเสียหาย
จนไม สามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมได 
หรือสูญหาย เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอไป 
- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญหายไป ใชหมดไป ชํารุดเสียหาย
จนไม สามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมได 
หรือสูญหาย เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอไป 
 



 (ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๗๔   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   ๙.๕ การรายงานเม่ือไดรับ
อนุมัติใหจําหนายเรียบรอยแลว  
          

๑.รายงานตามสายการ
บังคับบัญชา 

- ตรวจการ
รายงานตามสาย
การบังคับบัญชา 

- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๕๐.๓.๕.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๕ ขอ ๕๐.๓.๕.๔ 
 

- ขอ ๕๐.๓.๕.๔ เม่ือหนวยขออนุมัติจําหนายไดรับตัวจริงแลว ใหแกไข
สําเนาท่ีเก็บไวในแฟมรอเร่ืองใหตรงกับตัวจริง แลวเก็บตัวจริงไว 
เปนหลักฐาน เสนอสําเนาท่ีไดแกไขแลวไปตามสายการบังคับบัญชา 
จนถึงกองทัพภาค และใหกองทัพภาคสงใหกองบัญชาการชวยรบเก็บไวเปน
หลักฐาน สําหรับหนวยท่ีมิไดรับการสนับสนุนจากสวนภูมิภาค 
และกองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบขอจําหนาย ๓ ชุด เก็บสําเนาไว 
ในแฟมรอเร่ือง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและสําเนาอยางละหน่ึงชุด ไปตาม 
สายการสงกําลัง เม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหเก็บสําเนา ๑ ชุดไวท่ี  
กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงสงคืนหนวย 
ขออนุมัติจําหนาย ใหหนวยขอจําหนายแกไขสําเนาใหตรงกับตัวจริง 
แลวเสนอสําเนาท่ีแกไขแลวไปยังหนวยข้ึนตรงกองทัพบกท่ีตนสังกัดอยู เพ่ือ
เก็บไวเปนหลักฐาน 
 - ขอ ๕๐.๓.๕.๔ เม่ือหนวยขออนุมัติจําหนายไดรับตัวจริงแลว ใหแกไข
สําเนาท่ีเก็บไวในแฟมรอเร่ืองใหตรงกับตัวจริง แลวเก็บตัวจริงไว 
เปนหลักฐาน เสนอสําเนาท่ีไดแกไขแลวไปตามสายการบังคับบัญชา 
จนถึงกองทัพภาค และใหกองทัพภาคสงใหกองบัญชาการชวยรบเก็บไวเปน
หลักฐาน สําหรับหนวยท่ีมิไดรับการสนับสนุนจากสวนภูมิภาค 
และกองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบขอจําหนาย ๓ ชุด เก็บสําเนาไว 
ในแฟมรอเร่ือง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและสําเนาอยางละหน่ึงชุด ไปตาม 
สายการสงกําลัง เม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหเก็บสําเนา ๑ ชุดไวท่ี  
กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงสงคืนหนวย 
ขออนุมัติจําหนาย ใหหนวยขอจําหนายแกไขสําเนาใหตรงกับตัวจริง 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๗๕   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
๑๐.การรายงานสถานภาพ 
   ๑๐.๑ รายงานสถานภาพ
รอบ ๑ เดือน ทบ.๔๖๘-๕๒๑ 
แบบ ๑ แบบ ๒   
             

 
 
 
๑.รายงานตามระเบียบฯ 
และหลักเกณฑฯ 
ท่ีกําหนด 
๒.รายงานตรงตาม
สถานภาพท่ีแทจริง 
๓.รายงานตามหวง
เวลา 
๔.การยืนยันขอมูล  
สป.๕ คงคลังในระบบ 
Logsmis 
๕.ตรวจสอบรายงาน
สถานภาพของหนวย
รับการสนับสนุน 
๖.จัดทําใบสรุปการ
สะสมตาม ผนวก ฝ        
 

 
 
 
- ตรวจรายงาน
สถานภาพรอบ  
๑ เดือน 
- ตรวจใบสรุปการ
สะสม ผนวก ฝ 
ทบ.๔๖๘-๕๒๒ 
 

 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๗๐.๑.๑, ๗๐.๒, ๗๑.๑.๑,  
๗๑.๒, ๗๑.๓, ๗๑.๔, ๗๑.๕, 
๗๑.๖, ๗๓.๑, ๗๓.๒, ๗๓.๓, 
๗๓.๔และ ๗๙ 
  
 
 

แลวเสนอสําเนาท่ีแกไขแลวไปยังหนวยข้ึนตรงกองทัพบกท่ีตนสังกัดอยู เพ่ือ
เก็บไวเปนหลักฐาน 
 
- ขอ ๗๐.๑.๑ ใหหนวยใช คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ, คลังกระสุน
สวนภูมิภาค ใชแบบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) สําหรับคลังกระสุนกองบัญชาการชวย
รบ ใหทําใบสรุปการสะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ดวย 
- ขอ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน  ทุกระดับหนวยรายงานทุกรอบ  
๑ เดือน ปดรายงานในวันส้ินสุดวันทําการของเดือนน้ัน  ๆ 
- ขอ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหนวยเทียบเทาหรือกองรอยอิสระข้ึนไป เปน
หนวยรายงานสถานภาพ สําหรับหนวยเหนือข้ึนไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหนวยข้ึนตรงของตนเวนหนวยข้ึนตรงซ่ึงไดรายงานใหหนวยท่ีให
การสนับสนุนทราบแลว 
- ขอ ๗๑.๒ สวนภูมิภาค, สวนการศึกษาและหนวยข้ึนตรงอ่ืน  ๆ
               รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ิน ท้ังในการสะสมของตนและใน
การเก็บรักษาของหนวยใชในการสนับสนุน เสนอกองบัญชาการชวยรบ 
หรือกรมสรรพาวุธทหารบกภายใน วันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๓ กองบัญชาการชวยรบ รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินและ
สรุปการสะสมท่ีสวนภูมิภาคตาง ๆ และกองบัญชาการชวยรบใหกรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน  
- ขอ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินและสรุปการสะสมท่ี 
แผนกคลังตาง  ๆใหกรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันท่ี ๒๐ ของเดือน 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๗๖   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากปดรายงาน  
- ขอ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุธทหารบก รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินของ
กองทัพบก ตอกรมสงกําลังบํารุงทหารบก ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป 
หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๖ การรายงานลาชากวากําหนดของหนวยใดๆ ก็ตาม ใหหนวย
ข้ึน ตรงกองทัพบก ซ่ึงเปนหนวยในสายการบังคับบัญชาของหนวยน้ัน  ๆ
พิจารณาขอบกพรอง แลวรายงานใหกองทัพบกทราบ 
- ขอ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหนวยน้ันไมไดรับจาย หรือสะสมไว หรือไม
มีการเปล่ียนแปลงจากการรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปท่ีแลว ใหงด
ไมตองรายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงทุกรายการ ใหยืนยัน
ดวยเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวนการรายงานสถานภาพสมบูรณ  
- ขอ ๗๓.๒ รายช่ือกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหใชรายช่ือกระสุนตามคําส่ัง
กองทัพบกเก่ียวกับการกําหนดช่ือกระสุน 
- ขอ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ใหถือเปนเอกสาร “ลับ” 
- ขอ ๗๓.๔ สําหรับรายการกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหถือตามรายการท่ี
กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศและแจกจายใหทราบ 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุน ใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบแจง 
 เลขงานกระสุนเพ่ือข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรมน้ันๆ ดวย 
แบบและวิธีเขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๗๗   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๙ ขอ ๗๐.๑.๑,๗๐.๒, 
๗๑.๒, ๗๑.๓, ๗๑.๔, ๗๑.๕, 
๗๑.๖, ๗๓.๑, ๗๓.๒, ๗๓.๓, 
๗๓.๔ 
ตอนท่ี ๑๐ ขอ ๗๙ 
 

คลังแสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมท้ังส้ิน ตาม
เลขงานและจํานวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ิน
เดือน มกราคม มิถุนายน มายัง กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน โดยใชใบแจง
เลขงานกระสุน 
- ขอ ๗๐.๑.๑ ใหหนวยใช คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ, คลังกระสุน
สวนภูมิภาค ใชแบบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) สําหรับคลังกระสุนกองบัญชาการชวย
รบ ใหทําใบสรุปการสะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ดวย 
- ขอ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน  ทุกระดับหนวยรายงานทุกรอบ 
๑ เดือน ปดรายงานในวันส้ินสุดวันทําการของเดือนน้ัน  ๆ
- ขอ ๗๑.๒ สวนภูมิภาค, สวนการศึกษาและหนวยข้ึนตรงอ่ืน  ๆ
               รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ิน ท้ังในการสะสมของตนและใน
การเก็บรักษาของหนวยใชในการสนับสนุน เสนอกองบัญชาการชวยรบ 
หรือกรมสรรพาวุธทหารบกภายใน วันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๓ กองบัญชาการชวยรบ รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินและ
สรุปการสะสมท่ีสวนภูมิภาคตาง ๆ และกองบัญชาการชวยรบใหกรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน 
 - ขอ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินและสรุปการสะสมท่ี
แผนกคลังตางๆ ใหกรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันท่ี ๒๐ ของเดือน 
หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุธทหารบก รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินของ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๗๘   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    กองทัพบก ตอกรมสงกําลังบํารุงทหารบก ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป 

หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๖ การรายงานลาชากวากําหนดของหนวยใดๆ ก็ตาม ใหหนวย 
ข้ึนตรงกองทัพบก ซ่ึงเปนหนวยในสายการบังคับบัญชาของหนวยน้ัน  ๆ
พิจารณาขอบกพรอง แลวรายงานใหกองทัพบกทราบ  
- ขอ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหนวยน้ันไมไดรับจาย หรือสะสมไว หรือไม
มีการเปล่ียนแปลงจากการรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปท่ีแลว ใหงด
ไมตองรายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงทุกรายการ ใหยืนยัน
ดวยเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวนการรายงานสถานภาพสมบูรณ  
- ขอ ๗๓.๒ รายช่ือกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหใชรายช่ือกระสุนตามคําส่ัง
กองทัพบกเก่ียวกับการกําหนดช่ือกระสุน 
- ขอ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ใหถือเปนเอกสาร “ลับ” 
- ขอ ๗๓.๔ สําหรับรายการกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหถือตามรายการท่ี
กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศและแจกจายใหทราบ  
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุน ใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบแจง
เลขงานกระสุนเพ่ือข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรมน้ัน ๆ ดวย 
แบบและวิธีเขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลัง
แสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมท้ังส้ิน ตามเลขงาน
และจํานวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือน 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๗๙   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
   ๑๐.๒ การรายงาน
สถานภาพสมบูรณ  
(รอบ ๖ เดือน)  
ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑ 
             

 
 
 
๑.รายงานตามระเบียบฯ 
และหลักเกณฑฯ 
ท่ีกําหนด 
๒.รายงานตรงตาม
สถานภาพท่ีแทจริง 
๓.รายงานตามหวง
เวลา         
๔.รายงานเลขงาน
กระสุนท่ีสะสม       

 
 
 
- ตรวจรายงาน
สถานภาพสมบูรณ
(รอบ ๖ เดือน) 
- ตรวจใบสรุปการ
สะสม ผนวก ฝ 
ทบ.๔๖๘-๕๒๒ 
- ตรวจ  
บัญชีคุมกระสุน  
ทบ.๔๖๘-๕๑๔
ตามท่ีหนวย 
มีกระสุนใน
ครอบครอง 
- ตรวจการยืนยัน
ขอมูล สป.๕  
คงคลังในระบบ 
Logsmis  

 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๗๐.๑.๑,๗๑.๒, ๗๑.๓, 
๗๑.๔, ๗๑.๕, ๗๑.๖, ๗๒.๑, 
๗๒.๒, ๗๓.๑, ๗๓.๒, ๗๓.๓, 
๗๓.๔ และ ๗๙ 

มกราคม มิถุนายน มายัง กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน โดยใชใบแจงเลขงาน
กระสุน 
- ขอ ๗๐.๑.๑ ใหหนวยใช คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ, คลังกระสุน
สวนภูมิภาค ใชแบบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) สําหรับคลังกระสุนกองบัญชาการชวย
รบ ใหทําใบสรุปการสะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ดวย 
- ขอ ๗๑.๒ สวนภูมิภาค, สวนการศึกษาและหนวยข้ึนตรงอ่ืน  ๆ
               รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ิน ท้ังในการสะสมของตนและใน
การเก็บรักษาของหนวยใชในการสนับสนุน เสนอกองบัญชาการชวยรบ 
หรือกรมสรรพาวุธทหารบกภายใน วันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๓ กองบัญชาการชวยรบ รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินและ 
สรุปการสะสมท่ีสวนภูมิภาคตาง ๆ และกองบัญชาการชวยรบใหกรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินและสรุปการสะสมท่ี
แผนกคลังตางๆ ใหกรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันท่ี ๒๐ ของเดือน 
หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุธทหารบก รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินของ
กองทัพบก ตอกรมสงกําลังบํารุงทหารบก ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป 
หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๖ การรายงานลาชากวากําหนดของหนวยใดๆ ก็ตาม ใหหนวย
ข้ึน ตรงกองทัพบก ซ่ึงเปนหนวยในสายการบังคับบัญชาของหนวยน้ัน  ๆ 



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๘๐   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    พิจารณาขอบกพรอง แลวรายงานใหกองทัพบกทราบ 

- ขอ ๗๒.๑ การรายงานสถานภาพสมบูรณ คือ การรายงานกระสุนทุก
รายการถึงแมวาจะไมมีการเปล่ียนแปลง 
- ขอ ๗๒.๒ ใหทุกหนวยท่ีเก่ียวของรายงานสถานภาพสมบูรณ เพ่ือสรุป
การเปล่ียนแปลงในรอบ ๖ เดือนเม่ือส้ินสุดเดือนมีนาคมและกันยายน 
และงดรายงานสถานภาพประจําเดือน 
- ขอ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหนวยน้ันไมไดรับจาย หรือสะสมไว หรือไม 
 มีการเปล่ียนแปลงจากการรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปท่ีแลว ใหงด
ไมตองรายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงทุกรายการ ใหยืนยัน
ดวยเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวนการรายงานสถานภาพสมบูรณ  
- ขอ ๗๓.๒ รายช่ือกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหใชรายช่ือกระสุนตามคําส่ัง 
กองทัพบกเก่ียวกับการกําหนดช่ือกระสุน 
- ขอ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ใหถือเปนเอกสาร “ลับ” 
- ขอ ๗๓.๔ สําหรับรายการกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหถือตามรายการท่ี
กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศและแจกจายใหทราบ 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุน ใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบแจง
เลขงานกระสุนเพ่ือข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรมน้ัน ๆ ดวย 
แบบและวิธีเขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลัง
แสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมท้ังส้ิน ตามเลข
งานและจํานวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือน  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๘๑   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
- หลักเกณฑการสงกําลัง 
ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ ของกองทัพบก 
ตอนท่ี ๙ ขอ ๗๐.๑.๑, ๗๑.๒, 
๗๑.๓, ๗๑.๔, ๗๑.๕, ๗๑.๖, 
๗๓.๑, ๗๓.๒, ๗๓.๓, ๗๓.๔
ตอนท่ี ๑๐ ขอ ๗๙ 
  

มกราคม, มิถุนายน มายัง กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงานโดยใชใบแจงเลขงาน
กระสุน   
- ขอ ๗๐.๑.๑ ใหหนวยใช คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ, คลังกระสุน
สวนภูมิภาค ใชแบบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) สําหรับคลังกระสุนกองบัญชาการชวย
รบ ใหทําใบสรุปการสะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ดวย 
- ขอ ๗๑.๒ สวนภูมิภาค, สวนการศึกษาและหนวยข้ึนตรงอ่ืน  ๆ
รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ิน ท้ังในการสะสมของตนและในการเก็บ
รักษาของหนวยใชในการสนับสนุน เสนอกองบัญชาการชวยรบ หรือกรม
สรรพาวุธทหารบกภายใน วันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๓ กองบัญชาการชวยรบ รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินและ
สรุปการสะสมท่ีสวนภูมิภาคตาง ๆ และกองบัญชาการชวยรบใหกรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินและสรุปการสะสมท่ี
แผนกคลังตางๆ ใหกรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันท่ี ๒๐ ของเดือน 
หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุธทหารบก รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ินของ
กองทัพบก ตอกรมสงกําลังบํารุงทหารบก ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป 
หลังจากปดรายงาน 
- ขอ ๗๑.๖ การรายงานลาชากวากําหนดของหนวยใดๆ ก็ตาม ใหหนวยข้ึน 
ตรงกองทัพบก ซ่ึงเปนหนวยในสายการบังคับบัญชาของหนวยน้ัน  ๆ



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๘๒   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    พิจารณาขอบกพรอง แลวรายงานใหกองทัพบกทราบ 

- ขอ ๗๒.๑ การรายงานสถานภาพสมบูรณ คือ การรายงานกระสุนทุก 
รายการถึงแมวาจะไมมีการเปล่ียนแปลง 
- ขอ ๗๒.๒ ใหทุกหนวยท่ีเก่ียวของรายงานสถานภาพสมบูรณ เพ่ือสรุปการ
เปล่ียนแปลงในรอบ ๖ เดือนเม่ือส้ินสุดเดือนมีนาคมและกันยายน และงด
รายงานสถานภาพประจําเดือน 
- ขอ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหนวยน้ันไมไดรับจาย หรือสะสมไว หรือไม 
มีการเปล่ียนแปลงจากการรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปท่ีแลว ใหงด
ไมตองรายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงทุกรายการ ใหยืนยัน 
ดวยเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวนการรายงานสถานภาพสมบูรณ  
- ขอ ๗๓.๒ รายช่ือกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหใชรายช่ือกระสุนตามคําส่ัง 
กองทัพบกเก่ียวกับการกําหนดช่ือกระสุน 
- ขอ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ใหถือเปนเอกสาร “ลับ” 
- ขอ ๗๓.๔ สําหรับรายการกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหถือตามรายการท่ี
กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศและแจกจายใหทราบ 
- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการยืม
กระสุน ใหหนวยสงคืน หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบแจง
เลขงานกระสุนเพ่ือข้ึน และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรมน้ัน ๆ ดวย 
แบบและวิธีเขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 
สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลัง
แสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมท้ังส้ิน ตามเลข
งานและจํานวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือน  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๘๓   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
- หนังสือ สพ.ทบ.ดวนมาก ท่ี 
กห ๐๔๔๓/๕๑๐  
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  เร่ือง  
กําหนดแนวทางแกปญหา สป.๕ 
ขอ ๒ 
- หนังสือ สพ.ทบ.ดวนมาก  
ท่ี กห ๐๔๔๓/๕๐๘  
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  เร่ือง  
ช้ีแจงการดําเนินการเพ่ิมเติม 
เก่ียวกับ สป.๕   
(เรียน มทภ.๑, ๒, ๓, ๔)  
- หนังสือ สพ.ทบ.ดวนมาก  
ท่ี กห ๐๔๔๓/๕๐๙  
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  เร่ือง  
ช้ีแจงการดําเนินการเพ่ิมเติม 
เก่ียวกับ สป.๕  
(เรียน ผบ.หนวย นขต.ทบ.)  
 

มกราคม, มิถุนายน มายัง กองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงานโดยใชใบแจงเลขงาน 
กระสุน     
- ขอ ๒ จากปญหาขอมูลจากการรายงานสภาพ สป.๕ ตามวงรอบเดือน  
ไมมีขอมูลเพียงพอ สพ.ทบ.จึงไดแจงให ทภ.๑-๔ และ นขต.ทบ. 
(นอก ทภ. ในพ้ืนท่ี ทภ.๑) ทราบ และดําเนินการตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๒-๓ 
สรุปไดดังน้ี 
      ๒.๑ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะของหนวยใช  
ตามแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงหนวยรายงานยอดกระสุนฝก 
กระสุนมูลฐาน รวมในรายงานเดียวกัน ใหแตละหนวยรายงานสถานภาพ
กระสุนวัตถุระเบิดของหนวยเองเพ่ิมเติม มาพรอมกับรายงานตามระเบียบฯ 
โดยแยกรายงานสถานภาพกระสุนและวัตถุระเบิด เปนประเภท 
กระสุนมูลฐาน, กระสุนฝก คนละฉบับโดยใชแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ 
แบบ ๑ พรอมใหจัดทํารายงานเลขกระสุนฝก, กระสุนมูลฐาน โดยใช
แบบฟอรมรายงานสถานภาพทุกรายการ (ฉบับสมบูรณ) ทุกตน ต.ค., เม.ย. 
หากวงรอบเดือนใดไมมีการเปล่ียนแปลงใหยืนยันใหทราบ หรือแจง 
ใหทราบเฉพาะรายการท่ีเปล่ียนแปลง 
       ๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะหนวยสงกําลัง  
(คลังกระสุน บชร., คลังกระสุนสวนภูมิภาค) ตามแบบฟอรม  
ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงเดิมหนวยรายงานยอดกระสุนฝก  
กระสุนมูลฐาน กระสุนสํารองสงคราม รวมในรายงานฉบับเดียวกัน  
ใหแตละหนวยรายงานเพ่ิมเติมโดยแยกรายงานยอดกระสุนฝก (ในสะสม)  



(ปรับปรุงแกไข : ๒๕๖๔)                                                                                                                                                                 หนา   ๘๔   ใน   ๘๔   หนา 

หัวขอการตรวจ ตัวชี้วัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วิทยุ สพ.ทบ.  
ท่ี กห ๐๔๔๓/๑๙๙๑ 
ลง ๒๘ มี.ค.๔๖ ขอ ๓ 
 

และกระสุนสํารองสงครามคนละฉบับโดยใชแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ 
แบบ ๑ และจัดทํารายงานเลขงาน และสภาพกระสุนฝก กระสุนสํารอง
สงคราม แยกคนละฉบับ โดยใชแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบ
มาพรอมกับรายงานตามระเบียบฯ (ตามตัวอยางท่ีแนบ) หากวงรอบเดือน
ใดไมมีการเปล่ียนแปลงใหยืนยันใหทราบ เฉพาะรายการท่ีเปล่ียนแปลง  
ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบมาดวย (ตัวอยางการรายงานตามท่ีแนบ) โดย
ใหยืนยันใหทราบ เฉพาะรายการท่ีเปล่ียนแปลง  
         ๒.๓ การรายงานสถานภาพเพ่ิมเติม ในขอ ๒.๑, ๒.๒ ใหหนวยท่ี
รายงาน รายงานผานหนวยสนับสนุนตามสายสงกําลัง  มาพรอมกับรายงาน 
ตามระเบียบฯ และใหหนวยรับรายงานดังกลาว รวบรวมรายงานของทุก
หนวยๆ ละ ๑ ฉบับ สงให กคสป.สพ.ทบ. ทุกวงรอบเดือน พรอมกับ
รายงานตามระเบียบฯ 
- ขอ ๓ เพ่ือใหทราบปผลิต (อายุ)ของ สป.๕ ท่ีคงคลังหนวยตาง  ๆเพ่ือใชเปน
ขอมูลในการบริหารในเร่ืองการเก็บรักษา การจัดหา ใหสัมพันธกับอายุการเก็บ
รักษา ขอใหหนวยบันทึกขอมูล ปผลิต (ป ค.ศ.) ของ สป.๕ แตละชนิดแต
ละเลขงานลงไป (ในชองหมายเหตุ) เพ่ิมเติมในรายงานสถานภาพ
ประจําเดือน ตามขอ ๒ ดวย รวมท้ังขอใหตรวจสอบสภาพ สป.๕ คงคลัง 
(ตามผลการตรวจสภาพหรือหลักฐานแจงระงับจํากัดการใช) และบันทึกใน
ชองสภาพใหตรงกับสภาพท่ีแทจริงของ สป.๕ ในครอบครองดวย 
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