
หลักฐานการตรวจเรื่องอาวุธฯ         หน้า 1 ใน 34 หน้า 

 

หลักฐานการตรวจประจ าป 
เรื ่อง อาวุธประจื ากาย ประจื าหน วยและเครื ่องควบคืุมการยื ง (หน่วยสนับสนุน) 

หัวข้อการตรวจ ตัวช  ้ว ัด วิธ ตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง  

   ๑. การเตร ยมการรับตรวจ 
       ๑.๑ การดําเนินการ 
ตามบ ันท  กผลการตรวจของ 
ชุดตรวจ จบ. ครั้งส ุดท้าย 

 
 ๑. แก้ไขข้อบกพร่อง  
 เร ยบร้อย 
 
 
 
 
  
 ๒. การรายงานการแก ไข      
 ใหผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 
 
 
 
 ๓. จัดท ําส ําเนาบ ันท  กผล 
 การตรวจฯ และรายงานการ   
 แก้ไขแนบไว้กับข้อมูล 

 
- ตรวจดูเอกสาร 
 
 
 
 
 

  
 - ตรวจดูเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูเอกสาร 

 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าท ่นายทหารจเร 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒      
 ข้อ ๑๕.๒  
 
 
  
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าท ่นายทหารจเร 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒     
 ข้อ ๑๕.๒ 
 
 
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าท ่นายทหารจเร 
  พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒     
 ข้อ ๑๕.๒ 
 
  

 
- ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับตรวจเมื่อได้รับบันท กผลการตรวจแล วให แกไขข อบกพร่อง 
ท ่อยู ในอํานาจของตนทันท โดยไม ตองรอให ผู้บังคับบัญชาสั่งการ สําหรับ
เรื่องท เ่กินข ดความสามารถ และ/หรือนอกเหนืออํานาจของตนท ่จะแก ไข 
ได เองให้รายงานหน วยเหนือเพ่ือดําเนินการต่อไป และให้เก็บบันท กผล 
การตรวจและการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานในการรับ  
ตรวจครั้งต่อไป 

 
 - ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับตรวจเมื่อได้รับบันท กผลการตรวจแล วให แก ไขข อบกพร่อง 
ท ่อยู ในอํานาจของตนทันท โดยไม ตองรอให ผู้บังคับบัญชาสั่งการสําหรับ
เรื่องท เ่กินข ดความสามารถและ/หรือนอกเหนืออํานาจของตนท ่จะแก ไข 
ได เองให้รายงานหน วยเหนือเพ่ือดําเนินการต่อไป และให้เก็บบันท กผล 

  การตรวจและการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานในการรับ  
ตรวจครั้งต่อไป 
 
- ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับตรวจเมื่อได้รับบันท กผลการตรวจแล วให แกไขข อบกพร่อง 
ท ่อยู ในอํานาจของตนทันท โดยไม ตองรอให ผู้บังคับบัญชาสั่งการสําหรับ
เรื่องท เ่กินข ดความสามารถและ/หรือนอกเหนืออํานาจของตนท ่จะแก ไข 
ได เองให้รายงานหน วยเหนือเพ่ือดําเนินการต่อไป และให้เก็บบันท กผล 

  การตรวจและการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานในการรับ  
ตรวจครั้งต่อไป 

 

 



หลักฐานการตรวจเรื่องอาวุธฯ         หน้า 2 ใน 34 หน้า 

 

หัวข้อการตรวจ ตัวช  ้ว ัด วิธ การตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง  

๑.๒ ขอมูลท ่ต องการ 
ทราบประกอบการรับตรวจ 
ตามอนุผนวกและส่งข้อมูล 
ทาง E-mail 

 
 
 
 
 

     ๑.๓ การเตร ยมเอกสาร 
  รับตรวจ 
    
 
 
 
      
     ๑.๔ การจัดผู้นําตรวจ, 
ผู้รับตรวจและยานพาหนะ 
นําตรวจ 
 
 
 
 

     

๑. ครบถ้วนตามท ่ จบ.
กําหนด 
 
 

 ๒. ถูกต องเร ยบร อย 
 
 
 
 
๑. ครบถ้วนตามท ่ จบ.
กําหนด 
๒. ถูกต องเร ยบร อย 
๓. ใส่แฟูมเก็บเป็นระเบ ยบ
เร ยบร้อย 
๔. การจัดวางอย่างเหมาะสม 

  
 ๑. เจาหน าท ่รับตรวจม  
 ความรู้ 
 ๒. จัดครบถว้น 
๓. เหมาะสม 
 
 

 

 - ตรวจดูเอกสาร 
 
 
 
 - ตรวจดูเอกสาร 
 
 
 
 
 - ตรวจดูแฟูม 
 เอกสาร  
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูคําสั่ง 
 แต่งตั้งฯ 
 - ดูยานพาหนะ 
 
 
 
 
 

 

 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าท ่นายทหารจเร 
ประจําปีท ่ทําการตรวจ ข้อ ๔.๓ 
และ ๔.๓.๔ 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าท ่นายทหารจเร 
ประจําปีท ่ทําการตรวจ ข้อ ๔.๓ 
และ ๔.๓.๔    
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าท ่นายทหารจเร 
ประจําปีท ่ทําการตรวจ ข้อ ๔.๓ 
และ ๔.๓.๔    
  
 
  
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าท ่นายทหารจเร 
ประจําปีท ่ทําการตรวจ         
ข้อ ๔.๑.๓ และ ๔.๓.๕ 
 
 

 - ข้อ ๔.๓ หน่วยรับตรวจ ดําเนินการดังน ้ 
           ๔.๓.๔ จัดทําข้อมูลการตรวจและเตร ยมเอกสารท ่จะรับตรวจให้ 
  ครบถ้วนตามท ่ จบ.กําหนด 
 
 - ข้อ ๔.๓ หน่วยรับตรวจ ดําเนินการดังน ้ 
            ๔.๓.๔ จัดทําข้อมูลการตรวจและเตร ยมเอกสารท ่จะรับตรวจให้  
  ครบถ้วนตามท ่ จบ.กําหนด 
  
  
 - ข้อ ๔.๓ หน่วยรับตรวจ ดําเนินการดังน ้ 
            ๔.๓.๔ จัดทําข้อมูลการตรวจและเตร ยมเอกสารท ่จะรับตรวจให้  
  ครบถ้วนตามท ่ จบ.กําหนด 
 
 
 
 
 - ข้อ ๔.๑.๓ ทําการตรวจแนะนําก่อนการตรวจจริง โดยจัดชุดตรวจแนะนํา   
 เดินทางไปให้ความรู้กับเจ้าหน้าท ่ท ่เก ่ยวข้องในระดับผู้ปฏิบัติท ่จะต้องรับ 
 ตรวจจาก จบ. ณ ท ่ตั้งหน่วยท ่เป็นศูนย์กลางครอบคลุมแต่ละภูมิภาค โดย   
 ทําการอบรมแนะนําและสาธิตการปฏิบัติเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ ลดความ    
 ผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท ่รับตรวจของหน่วย 
  ข้อ ๔.๓.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับชุดตรวจของ จบ. เช่น   
 ยานพาหนะนําตรวจฯ  

 



หลักฐานการตรวจเรื่องอาวุธฯ         หน้า 3 ใน 34 หน้า 

 

หัวข้อการตรวจ ตัวช  ้ว ัด วิธ การตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง  

      ๑.๕ การจัดสถานท  ่ 
รับตรวจ 

 
 
 

 
    ๒. การรับ-ส งหน าท  ่

   ๒.๑ หลักฐานการ 
รับ-ส งหน าท ่ 

๑. จัดส ิ่งอ ํานวยความ
สะดวกสําหรับการตรวจ 

  ๒. การจดัสถานท เ่ป็น   
 ระเบ  ยบเร ยบรอย 
  ๓. แสงสว างเพ  ยงพอ 
 
  
 ๑. จัดทําเอกสารหลักฐาน    
 ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดูสถานท  ่
 
 
 
 
 
 
- ตรวจดูเอกสาร  

 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าท ่นายทหารจเร 
ประจําปีท ่ทําการตรวจ            
ข้อ ๔.๓.๕           
 

  
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย  
 การรับ-ส งหน าท ่ในเวลา ย้าย  
 เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ      
 พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐       
 ข้อ ๑๑ และ ๑๒               
  
 
 
 
 
 - คําช ้แจงกองทัพบกท ่ ๑๖/
๑๑๑๑๗/๒๔๙๐ เรื่อง การบัญช  
สรรพาวุธ ลง ๑๗ ต.ค. ๙๐ ข้อ 
๔ และ ๙ 

 - ข้อ ๔.๓.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับชุดตรวจของ จบ. เช่น       
 สถานท ่ช ้แจงก่อนการตรวจ/สรุปผลการตรวจ สถานท ่รับตรวจฯ เป็นต้น 
 
  
 
  
 
- ขอ ๑๑ การปฏิบัติต อเอกสารท ่เก ่ยวข องกับการรับ-ส งหน าท  ่

            ๑๑.๑ ให ผู้ส งจัดทําบัญช ส งหน าท ่เฉพาะในกองบังคับการ หรือ 
เฉพาะในส วนท ่ตนรับผิ ดชอบโดยตรง  เช น บัญช กําลังพล  บัญช อาวุธ  
บัญช การเงินบัญช สิ่งอุปกรณ ตามสายยุทธบริการต างๆและบัญช อ่ืน
เฉพาะท ่จําเป นตามจํานวนซ ่งเป นจริงในวั นท ่รับ-ส งหน าท ่สําหรับ เงินผู้ส ง 
ท ่ม อํานาจสั่งการเบิก -จ ายเงินกับผู ้ม หน าท ่รักษาเงินต องทําบัญช รับ -ส ง   
และตรวจสอบเงินในบัญช ด้วย 
  ข้อ ๑๒ บัญช รับ -ส งหน าท ่ให ทําเป น ๓ ชุด เก็บไว  ณ ท ่ทําการเป็น  
หลักฐาน  ๑ ชุด ผู้ส งเก็บรักษาไว  ๑ ชุด อ ก ๑ ชุด ผู้รับนําเสนอผู ้บังคับ
บัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วันนับตั้งแต วันท ่รับ-ส งหน าท ่แลวเสร็จ 

 - ข้อ ๔ บัญช หมายเลขอาวุธใช้แบบ คส.๔ เป็นบัญช แสดงยอดหมายเลข  
 อาวุธแต่ละประเภท ซ ่งอยู่ในความควบคุมของหน่วยตามลําดับหมายเลข  
 ตั้งแต่น้อยไปหามาก เพ่ือให้สามารถสํารวจได้ว่าอาวุธหมายเลขนั้น ๆ อยู่    
 ณ ท ่ใด เมื่อใด และบัญช น ้ให้ใช้สําหรับกรมคลังแสงทหารบก คลังแสง   
 มณฑล และ กรม ส่วนหน่วยนอกนั้นให้ใช้ใบแจ้งชุดตามเดิม 
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หัวข้อการตรวจ ตัวช  ้ว ัด วิธ การตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      ๒.๒ หลักฐานการ 
รายงานการรบั-สงหน าท  ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. เอกสารหลักฐานถูกต้อง 
 เร ยบร้อย 
 
 
 
๑. การรายงานให ้ผ ู้บ ังค ับ
บ ัญชาทราบ 
 
 
 

 ๒. การรายงานตามกําหนด 
เวลาถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูเอกสาร 
 
 
 
  
 - ตรวจดูเอกสาร  
 
 
 
 
 - ตรวจดูเอกสาร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - คําช ้แจงกองทัพบกท ่ ๑๖/
๑๑๑๑๗/๒๔๙๐ เรื่อง การบัญช  
 สรรพาวุธ ลง ๑๗ ต.ค. ๙๐ ข้อ   
 ๔ และ ๙ 
  
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย  
 การรับ-ส งหน าท ่ในเวลา ย้าย  
 เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ      
 พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐       
 ข้อ ๑๒ 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย  
 การรับ-ส งหน าท ่ในเวลา ย้าย  
 เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ      
 พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐       
 ข้อ ๑๒ 

   ขอ ๙ ใบแจงชุดสรรพาวุธ เป นรายการประกอบฎ กาเบกิสรรพาวุธ        
 (บบ ย.๕) หรือเปนรายการประกอบใบนําส งสรรพาวุธ (แบบ ย.๕๗ หรือ  
 แบบ กร.๖) ใบแจงชุดน ้ผู้เบิกหรือผู้นําส งสรรพาวุธทําข ้น ๒ ชุด เพ่ือย ดถือไว้   
 ประกอบกับหลักฐานฝ ายละ ๑ ชุด เมื่อทั้งสองฝ ายตรวจรับเป นการถูกต้อง     
 แล ว ให ลงลายมือชื่อกํากับไว ในทายใบแจ งชุดสรรพาวุธนั้น นอกจากน ้     
 ให้ทุกหน่วยใช้ในกิจการดังต่อไปน ้ คือ 

ก. รายงานยอดสรรพาวุธประจํางวด 
ข. เป นหล ักฐานส ําหรบัรบัสงหน าท  ่ 
ค. เป นหล ักฐานประกอบบ ัญช  ค ุมสรรพาว ุธของหน วย 

 - ข้อความเช่นเด ยวกับข้อ ๒.๑ 
 
 
  
  
 - ข้อ ๑๒ บัญช รับ-ส งหน าท ่ให ทําเปน ๓ ชุด เก็บไว  ณ ท ่ทําการเป็น   
 หลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส งเก็บรักษาไว  ๑ ชุด อ ก ๑ ชุดผู้รับนําเสนอผู้บังคับ   
 บัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วันนับตั้งแต วนัท ่รับ-ส งหน าท ่แลวเสร็จ 
 
 
 - ข้อ ๑๒ บัญช รับ-ส งหน าท ่ให ทําเปน ๓ ชุด เก็บไว  ณ ท ่ทําการเป็น  
 หลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส งเก็บรักษาไว  ๑ ชุด อ ก ๑ ชุด ผู้รับนําเสนอผู้บังคับ  
 บัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วันนับตั้งแต วนัท ่รับ-ส งหน าท ่แลวเสร็จ 
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 ๒.๓ การสํารวจพิเศษ 

 เมื่อม การรับ - ส่งหน้าท ่ 
๑. คําสั่ง และ/หรือขอ
อนุมัติสํารวจพิเศษถูกต้อง 
๒. การดําเนินการสํารวจ
พิเศษถูกต้องเร ยบร้อย 

 - ตรวจดูเอกสาร  - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าดวย        
 การส่งกําลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท    
 ๒ และ  ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ    
 ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖,๔๔,๔๔.๔, ๔๕ 
 , ๔๖ และ ๔๗  

- ขอ ๔๒.๓ การสํารวจพิเศษ ไดแก การสํารวจสิ่งอุปกรณเป็นครั้งคราว 
 ตามความจําเป นโดยป ดการเบิกจ ายเฉพาะรายการท ่สํารวจนั้น เว้นกรณ  
 เร งดวนการสํารวจประเภทน ้จะสํารวจสิ่งอุปกรณ์จําพวกใด ชนิดใด หรือ           
 รายการใดนั้นข ้นอยู กับกรณ ดังต อไปน ้ 

ฯลฯ 
            ๔๒.๓.๖ เม ื่อม  การรบั-สงหน าท  ่ 

ฯลฯ 
  ข้อ ๔๔ ผู้ม อํานาจในการสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณ์ 
          ๔๔.๔ คลังจังหวัดทหารบก หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือหน่วยใช้ 
  ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล หรือเท ยบเท่า 
          ผูม้ อํานาจในการสั่งสํารวจสิง่อุปกรณ์ตามท ก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ จะ   
  มอบอํานาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งสํารวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้ 
   ข้อ ๔๕ การตั้งกรรมการหรือชุดสํารวจสิ่งอุปกรณ์ 
        ให้ผู้ม อํานาจในการสั่งสํารวจสิง่อุปกรณ์ตามข้อ ๔๔ ตั้งคณะกรรมการ 
  หรือชุดสํารวจสิ่งอุปกรณ์ อย่างน้อย ๓ นาย (ประธานกรรมการ หรือ 
  หัวหน้าชุดต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร) เพ่ือทําการสํารวจสิ่งอุปกรณ์ท ่ 
  กล่าวแล้วในข้อ ๔๓ 
   ข้อ ๔๖ วิธ สํารวจสิ่งอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการหรือชุดสํารวจสิ่งอุปกรณ์ 
  ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ซ ่งม อยู่ ๓ ส่วน ดําเนินการสํารวจตามลําดับ 
  ดังต่อไปน ้ 
            ๔๖.๑ คนท ่ ๑ สํารวจสิ่งอุปกรณ์แล้วบันท กผลลงในใบสํารวจสิ่ง  
  อุปกรณ์ส่วนท ่ ๑ 
            ๔๖.๒ คนท ่ ๒ สํารวจสิ่งอุปกรณ์รายการเด ยวกับคนท ่ ๑ แล้ว 
  บันท กผลลงในใบสํารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนท ่ ๒ 
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                  ๔๖.๓ คนท ่ ๓ (ประธานกรรมการ หรือหัวหน้าชุด)  ตรวจสอบ 
 ผลการสํารวจของคนท ่ ๑ และ ๒ ถ้าตรงกัน ให้บันท กผลในใบสํารวจสิ่ง  
 อุปกรณ์ส่วนท ่ ๓ ถ้าผลการสํารวจของคนท ่ ๑ และ ๒ ไม่ตรงกันให้คนท ่ ๓    
 ทําการสํารวจใหม่ ผลการสํารวจของคนท ่ ๓ ตรงกับคนใดคนหน ่งให้เอาผล   
 นั้นบันท กลงในใบสํารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนท ่ ๓ ถ้าผลการสํารวจของคนท ่ ๓   
 ไม่ตรงกับคนใดคนหน ่งเลยให้สํารวจใหม่พร้อมกันทั้งสามคน 
   ข้อ ๔๗ การรายงานการสํารวจสิ่งอุปกรณ์ 
             ๔๗.๑ เมื่อเจ้าหน้าท ่บัญช คุมได้รับใบสํารวจสิ่งอุปกรณ์จาก 
 คณะกรรมการหรือชุดสํารวจแล้ว ทําการเปร ยบเท ยบการตรวจสอบยอด 
 สิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 
             ๔๗.๒ ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอดใน 
 บัญช คุมก่อนเสนอรายงาน ให้ปฏิบัติดังน ้ 
                    ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ และหลักฐาน 
 การนําสิ่งอุปกรณ์เข้าท ่เก็บ 
                    ๔๗.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ และหลักฐาน 
 การนําสิ่งอุปกรณ์ออกจากท ่เก็บ 
                     ๔๗.๒.๓ สํารวจท ่เก็บสิ่งอุปกรณ ์
             ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปร ยบเท ยบการตรวจสอบยอด 
 สิ่งอุปกรณ์ต่อผู้ม อํานาจในการสั่งสํารวจ และบันท กจํานวนสิ่งอุปกรณ์ 
 ตามท ่ได้รับอนุมัติ ให้ปรับยอดแล้วเข ยนด้วยหม กส แดงในบัตรบัญช คุม 
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๓. การเบิก-รับสิ่งอุปกรณ 
       ๓.๑ การส่งลายมือชื่อ 
 ผู ม สิทธิเบิกและรับ สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ๓.๒ การเบิกในระบบ  
 LOGSMIS/ส่งคืน สป. และ 
 /หรือกรณ หน่วยเหนือเร ยก 
 คืน 

 
๑. การส่งลายมือชื่อผูม สิทธิ
เบิก-รับ สป.ครบถ้วน 
๒. การส่งลายมือชื่อผู ม 
สิทธิเบิก-รับ สป.ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. การจัดทําใบเบิกและใบ 
ส่งคืนถูกต้องเร ยบร้อย 

 ๒. หลักฐานและ/หรือ สป. 
ท ่ส่งคืนถูกต้อง เร ยบร้อย 
 
 
 
 

 
 - ตรวจดูหลักฐาน   
 การส่งรายมือชื่อผู้     
 ม สิทธิเบิก-รับสิ่ง  
 อุปกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูหลักฐาน 
 ใบเบิกท ่เบิกสิ่ง 
 อุปกรณ์ และตรวจ  
 การจัดทําใบเบิก   
 ของหน่วยผ่าน  
 ระบบ LOGSMIS 

 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว าดวย   
 การสงลายม ือชื่อผ ู ม  ส ิทธ ิเบ ิก 
 และรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๐  
 ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ   
 ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด วย  
 การส งกําลังสิ่งอุปกรณ์  
 ประเภท ๒ และ ๔            
 พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔     
 ข้อ ๑๘.๕, ๑๘.๕.๒,    
 ๑๘.๕.๒, ๑๘.๗, ๑๘.๗.๑  
 และ ๑๘.๗.๒  
 
 
 

 
 - ขอ ๓ ให ผู้บังคับบัญชาตั้งแต ชั้นผู้บัญชาการกองพลข ้นไปของหน วยท ่      
 ม สิทธิเบิกสิ่งอุปกรณส งลายมือชื่อของตน และบุคคลอ่ืนซ ่งตองการให เบิก   
 สิ่งอุปกรณแทนไปยังสถานการส่งกําลังบํารุงท ่สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด 
 เฉพาะ สพ.ทบ.๑๖ ชุด เพื่อย ดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ 
 ถาผู ม สิทธิเบิกสิ่งอุปกรณท ่ตําแหน งต่ํากว าผู บังคับบัญชาชั้น ผบ.พล. 
 ให ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป นผู้ส งลายมือชื่อ 
   ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปล ่ยนตัวบุคคลซ ่งได ส่งลายมือขอ ๓ จะท้ังหมดหรือ 
 ไมก็ตามใหส งลายมือชื่อใหม ทั้งชุดไปแทนทั้งน ้เพ่ือสะดวกแก่การเก็บรักษา 
 และการแจกจ ายของเจ าหน าท  ่
   ข้อ ๕ เมื่อผู ม สิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ประสงค์จะให ผู้อ่ืนรับสิ่งอุปกรณแทน 
 ไปยังสถานการส งกําลังบํารุงท ่สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุดเฉพาะ สพ.ทบ.   
 ๑๖ ชุด การเปล ่ยนตัวบุคคลให ปฏิบัติทํานองเด ยวกับขอ ๔ 
   - ข้อ ๑๘.๕ วิธ ทําใบเบิก 
              ๑๘.๕.๑ ใบเบิกหลายรายการ ได้แก่ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ 
 และทบ.๔๐๐-๐๐๗ ใช้เบิกสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกชุดเด ยวกันได้หลายรายการ 
              ๑๘.๕.๒ ใบเบิกรายการเด ยว ได้แก่ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗  
 - ๑ ใช้เบิกสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกชุดเด ยวกันเพ ยงรายการเด ยว 
   ข อ ๑๘.๗ ข อก ําหนดในการใชแบบพ ิมพ 
                ๑๘.๗.๑ ให้ใช แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ในการเบิกสิ่ง   
 อุปกรณ์ทุกประเภทและทุกกรณ  เว นสิ่งอุปกรณ์ท ่กําหนดในข อ ๑๘.๗.๒ 
                ๑๘.๗.๒ ให้ใช แบบพิมพ์ทบ.๔๐๐-๐๐๖ในกรณ ท ่หน่วยเบิก   
 ต้องไปรับของเองหรือแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ในกรณ หน่วย เบ ิกต อง   
 การให หน วยจ ายสงส ิ่งอ ุปกรณ ผ านส ํานักงานขนส่งในการเบิกสิ่งอุปกรณ์    
 ดังต่อไปน  ้
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 - และหนังสือ กบ .ทบ. ด่วนมาก     
 ท ่ กห ๐๔๐๔/๒๕๑ ลง ๒๔  
 ม .ค.  ๖๓ เรื่อง อนุมัติหลักการ  
 การใช้งานระบบสารสนเทศ   
 สายงานส่งกําลังบํารุง   
 (LOGSMIS) และแต่งตั้ง  
 คณะกรรมการอํานวยการ   
 ระบบสารสนเทศสายงานส่ง   
 กําลังบํารุง ข้อ ๒.๒.๖.๓ และ   
 ข้อ ๒.๒.๖.๖  

                        ๑๘.๗.๒.๑ เครื่องแต่งกาย 
                        ๑๘.๗.๒.๒ เครื่องนอน 
                        ๑๘.๗.๒.๓ เครื่องสนาม 
                        ๑๘.๗.๒.๔ เครื่องเข ยน 
                        ๑๘.๗.๒.๕ แบตเตอร ่แห้ง  
                        ๑๘.๗.๒.๖ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายทหารช่าง 
                        ๑๘.๗.๒.๗ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ 
                        ๑๘.๗.๒.๘ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายการสัตว์ 
                        ๑๘.๗.๒.๙ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ จําพวกสารเคม ชนิด   
 ต่าง ๆ ก๊าซน้ํากรด และน้ํากลั่นสายวิทยาศาสตร์ 
                        ๑๘.๗.๒.๑๐ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ จําพวกวัสดุก่อสร้าง   
 และอุปกรณ์ท ่เก ่ยวกับสาธารณูปโภคสายยุทธโยธา 
                        ๑๘.๗.๒.๑๑ วัสดุทําความสะอาดและปรนนิบัติบํารุง    
 สายสรรพาวุธและเปูาหมาย 
                        ๑๘.๗.๒.๑๒ แบบพิมพ์ 
 - ข้อ ๒.๒.๖.๓ ให้ นขต.ทบ. ในฐานะหน่วยใช้ทุกหน่วยตรวจสอบความถูก  
 ต้องของจํานวนและสถานภาพ สป. ของหน่วยเพื่อบันท กข้อมูลรายละเอ ยด    
 สป.ท ่ถือครองตามบัญช คุมเข้าสู่ระบบฯ รวมถ งตรวจสอบความซ้ําซ้อนของ  
 สป. เพื่อเตร ยมถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป. (ระบบ   
 Logistic) มายังระบบสารสนเทศสายงานล่งกําลังบํารุง (LOGSMIS) ให้แล้ว   
 เสร็จภายใน ม .ค. ๖๓ และดําเนินการเบิก สป. ทุกประเภทผ่านระบบตาม   
 ข้อ ๒.๒.๕.๑ (๑) - ๒.๒.๕.๑ (๓) พร้อมทั้งพิมพ์ใบเบิกผ่านระบบฯ เท่านั้น   
 อ กท้ังให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกํากับดูแลและติดตามการใช้งานระบบฯ  
 ของหน่วยผ่านระบบ LOGSMIS อย่างต่อเนื่อง 
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       ๓.๓ การติดตามใบเบ ิก 
 ในระบบ LOGSMIS 

 
 
 
 
๑. การติดตามใบเบิกตาม
ห้วงระยะเวลาเร ยบร้อย 
๒. การบ ันท  กหล ักฐานการ
ติดตามใบเบก ิกถ ูกต อง 
 

 
 
 
 
 - ตรวจดูหลักฐาน  
 การติดตามใบเบิก  
  
 

  
 
 
 
 - คําสั่งกองทัพบก ท ่ ๒๘๙/   
 ๒๕๑๑ เรื่องการติดตามใบเบิก    
 ลง ๒๘ ส.ค. ๑๑ ข้อ ๑, ๒ 
 และ ๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ระเบ ยกองทัพบก     
 ว่าด วยการส งกําลังสิ่งอุปกรณ์ 
 ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔   
 ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๙.๑ 

    ข้อ ๒.๒.๖.๖ กําหนดให้ นขต.ทบ. ทุกหน่วยดําเนินการเบิก-จ่าย สป.๒     
 และ ๔ และ สป.๓ ผ่านระบบ LOGSMIS อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ ๑ ก.ค.๖๓   
 เป็นต้นไป และ สป.๕ ให้ดําเนินการผ่านระบบฯ เช่นเด ยวกันอย่างเต็ม   
 รูปแบบตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ เป็นต้นไป 
 - ขอ ๑ ใหหนวยเบ ิกใชแบบพ ิมพในการติดตามใบเบ ิกไดท ุกสายงาน 
   ขอ ๒ การใช แบบพ ิมพติดตามใบเบ ิกให้ใช้ตามสายส่งกําลัง ซ ่งแบ่งออก 
 ไดเป น ๒ สายค ือ 
          ๒.๑ หน่วยใช  ติดตามใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง หน วย 
 สนับสนับสนุนโดยตรงติดตามใบเบ ิกไปย ังหน วยสน ับสน ุนส่วนรวม หรอื 
 คล ังสายงานฝ ายยุทธบรกิารหรือฝ ายก ิจการพ ิเศษ 
          ๒.๒ หน วยใช ติดตามใบเบ ิกไปย ัง มทบ.หร ือจทบ.มทบ. หร ือ จทบ.   
 ติดตามใบเบ ิกไปยังคล ังสายงานฝ ายย ุทธบร ิการหรือ ฝุายกิจการพิเศษ 
  ขอ ๔ ล ักษณะและว ิธ  การใช แบบพ ิมพ 

๔.๑ ช ื่อแบบพ ิมพ“ใบติดตามใบเบ ิก” 
          ๔.๒ อักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ 
          ๔.๓ แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ใช้ตามแบบท้าย 
คําสั่งน ้ 

           ๔.๔ วิธ ใช้ดูคําอธิบายด านหลังแบบพิมพ์ประกอบคําสั่งน ้ 
 (แบบ ก. การเบ ิกต้ังแต ๔๙-๕๐ว ัน, แบบ ข. การเบ ิกเก ินกว า ๙๐ว ัน) 
  - ขอ ๑๙.๑ หน วยเบ ิกเม ื่อเสนอใบเบ ิกไปยังหน วยสนับสน ุนเก ิน ๔๕ วัน 
 แล้วยังไม่ได รับสิ่งอุปกรณ ์ให้ติดตามใบเบิกโดยใช แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ –  
 ๐๗๑ 
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       ๓.๔ การตั้งกรรมการ 
  ตรวจรับ สป. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. การแต่งตั้งกรรมการ 
 ตรวจรับ สป. ถูกต้อง   
 เร ยบร้อย 
 ๒. การรายงานผลการตรวจ 
 รับ สป. ถูกต้องเร ยบร้อย 
 

 และตรวจการ 
 ติดตามใบเบิกของ 
 หน่วยผ่านระบบ   
 LOGSMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจคําสั่งแต่งตั้ง 
 กรรมการตรวจรับ 
 และการรายงานผล  
 ของคณะกรรมการ 
 

 และหนังสือ กบ .ทบ. ด่วนมาก     
 ท ่ กห ๐๔๐๔/๒๕๑ ลง ๒๔   
 ม .ค. ๖๓ เรื่อง อนุมติหลักการ   
 การใช้งานระบบสารสนเทศ   
 สายงานส่งกําลังบํารุง    
 (LOGSMIS) และแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการอํานวยการ 
 ระบบสารสนเทศสายงานส่ง 
 กําลังบํารุง ข้อ ๒.๒.๖.๓ และ   
 ข้อ ๒.๒.๖.๖ 
 
 
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด วย      
 การส งกําลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท    
 ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐  
 ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๔.๒, ๓๔.๒.๑.๓ 
 ๓๔.๒.๑.๔, ๓๔.๒.๑.๕,    
 ๓๔.๒.๑.๗ และ ๓๔.๒.๑.๘ 

 - ข้อ ๒.๒.๖.๓ ให้ นขต.ทบ. ในฐานะหน่วยใช้ทุกหน่วยตรวจสอบความถูก  
 ต้องของจํานวนและสถานภาพ สป. ของหน่วยเพื่อบันท กข้อมูลรายละเอ ยด    
 สป.ท ่ถือครองตามบัญช คุมเข้าสู่ระบบฯ รวมถ งตรวจสอบความซ้ําซ้อนของ  
 สป. เพ่ือเตร ยมถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป. (ระบบ 
 Logistic) มายังระบบสารสนเทศสายงานล่งกําลังบํารุง (LOGSMIS) ให้แล้ว 
 เสร็จภายใน ม .ค. ๖๓ และดําเนินการเบิก สป. ทุกประเภทผ่านระบบตาม 
 ข้อ ๒.๒.๕.๑ (๑) - ๒.๒.๕.๑ (๓) พร้อมทั้งพิมพ์ใบเบิกผ่านระบบฯ เท่านั้น 
 อ กท้ังให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกํากับดูแลและติดตามการใช้งานระบบฯ  
 ของหน่วยผ่านระบบ LOGSMIS อย่างต่อเนื่อง 
   ข้อ ๒.๒.๖.๖ กําหนดให้ นขต.ทบ. ทุกหน่วยดําเนินการเบิก-จ่าย สป.๒    
 และ ๔ และ สป.๓ ผ่านระบบ LOGSMIS อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ ๑ ก.ค.  
 ๖๓ เป็นต้นไป และ สป.๕ ให้ดําเนินการผ่านระบบฯเช่นเด ยวกันอย่างเต็ม   
 รูปแบบตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ เป็นต้นไป 
- ข้อ ๓๔.๒ การรับสิ่งอุปกรณ์จากการเบิก 
            ๓๔.๒.๑.๓ การนําสิ่งอุปกรณ์ออกจากหน่วยจ่ายให้ผู้รับปฏิบัติ 
ตามระเบ ยบและคําแนะนําของหน่วยจ่าย 
            ๓๔.๒.๑.๔ เมื่อผู้รับนําสิ่งอุปกรณ์ไปถ งหน่วยเบิกให้ผู้บังคับ
หน่วยเบิกตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ จํา๒นวน ๓ นาย ประกอบด้วย 
นายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดนเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าท ่ใน
สายงานท ่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย 
           ๓๔.๒.๑.๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับ
หน่วยเบิกทราบ ถ้าปรากฏว่าสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก หรือม 
การชํารุดเส ยหาย ให้คณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุแล้วแนบสําเนาผล
การสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย 
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 ๔. การควบค ุมทางบ ัญช   
      ๔.๑ บ ัญช  ค ุมสิ่งอุปกรณ์ 
 ถาวร (ทบ.๔๐๐-๐๐๓) 

 
 
 
 
  
 ๑. การจัดทําบัญช คุมอาวุธฯ   
 เครื่องควบคุมการยิงและ 
 กล้องทุกรายการและบันท ก 
 หลักฐานการได้มาของ สป. 
 ครบถ้วน เร ยบร้อย 
 

 
 
 
 
  
 - ตรวจดูใบเบิก   
 และบัญช คุม สป.  
 

 
 
 
 
  
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด วย    
 การส งกําลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท    
 ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง       
 ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๙.๒,     
 ๓๙.๒.๓.๑, ๓๙.๒.๓.๑.๑,   
 ๓๙.๒.๓.๑.๒, ๓๙.๒.๓.๑.๓   
 และข้อ ๔๐ 

           ๓๔.๒.๑.๗ ให้คณะกรรมการตรวจรับมอบสิ่งอุปกรณ์ให้แก่
เจ้าหน้าท ่คลัง หรือเจ้าหน้าท ่เก็บรักษา 
           ๓๔.๒.๑.๘ เจ้าหน้าท ่บัญช คุมบันท กการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตร
บัญช คุม 

   
 - ข้อ. ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญช  ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกําลัง 
 และหน่วยใช้จะต้องรับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญช ต่อสิ่งอุปกรณ์ ให้   
 เป็นไปด้วยความเร ยบร้อย เหมาะสม เพ่ือให้ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้   
 ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการควบคุม 
                ๓๙.๒.๓.๑ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกําลัง 
                              ๓๙.๒.๓.๑.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทํา 
 สถิติและข้อมูลสําหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ 
                              ๓๙.๒.๓.๑.๒ จัดทําบัญช คุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรโดย    
 ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓ และแบบพ ิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๒ 
                              ๓๙.๒.๓.๑.๓ จัดทําบัญช คุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรท ่อยู่  
 ในความครอบครองของหน่วยใช้ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๓ และ  
 แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๔ 
   ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบในการ     
 ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเร ยบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตามความ 
 มุ่งหมายของทางราชการ 
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  ๒. การบันท กอาวุธฯ และ   
 เครื่องควบคุมการยิงทุก   
 รายการและบันท กหลักฐาน   
 การได้มาของ สป. ในระบบ    
 LOGSMIS ครบถ้วน   
 เร ยบร้อย 
  
  
 ๓. จํานวนอาวุธฯ เครื่อง 
 ควบคุมการยิงม จํานวน   
 ครบถ้วนตามบัญช คุมทุก 
 รายการ 
 
 
 
 
 
 
  

 - ตรวจการบันท ก   
 หลักฐานการได้มา   
 ของ สป. ในระบบ 
 LOGSMIS  
 
 
 
 
 - ตรวจดูใบเบิก   
 และบัญช คุม สป.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  - หนังสือ กบ .ทบ. ด่วนมาก ท ่   
 กห ๐๔๐๔/๒๕๑ ลง ๒๔ ม .ค.   
 ๖๓ เรื่อง อนุมติหลักการ การ  
 ใช้งานระบบสารสนเทศสายงาน 
 ส่งกําลังบํารุง (LOGSMIS) และ   
 แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวย 
 การระบบสารสนเทศสายงาน   
 ส่งกําลังบํารุง ข้อ ๒.๒.๖.๓ 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด วย    
 การส งกําลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท    
 ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง       
 ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๙.๒,     
 ๓๙.๒.๓.๑, ๓๙.๒.๓.๑.๑,   
 ๓๙.๒.๓.๑.๒, ๓๙.๒.๓.๑.๓   
 และข้อ ๔๐  
 
 
 
 
 
 

 - ข้อ ๒.๒.๖.๓ ให้ นขต.ทบ. ในฐานะหน่วยใช้ทุกหน่วยตรวจสอบความถูก 
 ต้องของจํานวนและสถานภาพ สป. ของหน่วยเพื่อบันท กข้อมูลรายละเอ ยด    
 สป.ท ่ถือครองตามบัญช คุมเข้าสู่ระบบฯ รวมถ งตรวจสอบความซ้ําซ้อนของ  
 สป. เพื่อเตร ยมถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป. (ระบบ 
 Logistic) มายังระบบสารสนเทศสายงานล่งกําลังบํารุง (LOGSMIS)  
 
  
 
 - ข้อ. ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญช  ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกําลัง 
 และหน่วยใช้จะต้องรับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญช ต่อสิ่งอุปกรณ์ ให้   
 เป็นไปด้วยความเร ยบร้อย เหมาะสม เพ่ือให้ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้   
 ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการควบคุม 
                ๓๙.๒.๓.๑ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกําลัง 
                              ๓๙.๒.๓.๑.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทํา 
 สถิติและข้อมูลสําหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ 
                              ๓๙.๒.๓.๑.๒ จัดทําบัญช คุมสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบ 
 พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓ และแบบพ ิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๒ 
                              ๓๙.๒.๓.๑.๓ จัดทําบัญช คุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรท ่อยู่  
 ในความครอบครองของหน่วยใช้ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๓ และ  
 แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๔ 
   ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบในการ     
 ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเร ยบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตามความ 
 มุ่งหมายของทางราชการ 
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    ๔.๒ บัญช ชิ้นสวนซ อมท ่ 
 สะสม/บชสส. (ทบ.๔๐๐-   
 ๐๖๙) 
 
 
 

 
 
 
 
 
    ๔.๓ บัตรบัญช คุมชิ้นส่วน   
 ซอมท ่สะสม/ชสส.                  
 (ทบ.๔๐๐-๐๐๓) 
  

  

 ๑. การจัดทําถูกต้อง   
 เร ยบร้อยทุกรายการ 
 ๒. การขอปรับ บชสส.   
 ถูกต้องเร ยบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. การบันท กถูกต้อง          
 เร ยบร อย 
๒. จํานวน ชอพ. ครบถ้วน
ถูกต้อง 

 ๓. การสอบทานความต้อง 
 การ ชอพ. 
๔. การเบิก/ส งคืนชอพ. 

  
 

 - ตรวจดูเอกสาร 
 หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูเอกสาร 
 หลักฐาน และบัญช   
 คุม สป.  
  

  - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าดวย   
 ชิ้นส่วนซอมตามอัตราพิกัดและ   
ชิ้นส่วนซ อมท ่สะสม พ.ศ.๒๕๑๒   
 ลง ๙ มิ.ย. ๑๒ ข้อ ๕.๕, ๕.๕.๑   
 ๕.๕.๒, ๕.๓.๓, ๗.๒, ๗.๒.๑ 
และ ๗.๒.๒ 
 
 
 
 
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด วย    
 การส งกําลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท    
 ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง       
 ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๑   
 และ ๓๙.๒.๓.๑.๒ และ   
 ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด วย   
 ชิ้นส่วนซอมตามอัตราพิกัดและ   
ชิ้นส่วนซ อมท ่สะสม พ.ศ.๒๕๑๒   
 ลง ๙ มิ.ย. ๑๒ ข้อ ๗.๓, ๗.๓.๑ 
 และ ๗.๓.๒ 
  

 - ขอ ๕.๕ หนวยสนับสนุนทั่วไป 
             ๕.๕.๑ ทํา บชสส. ของตน และแก้ไขให้ตรงกับเกณฑ์ความต้อง 
 การในปัจจุบัน 
             ๕.๕.๒ สะสมชิ้นส่วนตาม บชสส. 
             ๕.๕.๓ เสนอ บชสส. และแก้ไขให้หน่วยหรือคลังท ่สนับสนุนทราบ 
 - ข้อ ๗.๒ การจัดทําบัญช ชิ้นส่วนซ่อมท ่สะสม (บชสส.) 
              ๗.๒.๑ หน่วยสนับสนุนโดยตรง และหน่วยสนับสนุนทั่วไป จัดทํา 
 บชสส. โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๙ บัญช ชิ้นส่วนซ่อมท ่สะสม (ผนวก  
 ง.) และเสนอให้หน่วยหรือคลังท ่สนับสนุนทราบเพื่อเป็นหลักฐาน 
              ๗.๒.๒ เมื่อม การปรับปรุง บชสส. ให้จัดทําใหม่ทุก ๆ ปี และ 
 เสนอให้หน่วยหรือคลังท ่สนับสนุนทราบภายใน ม.ค. ของทุกปี 
 - ข้อ ๓๙.๒.๓.๑ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกําลัง 
                      ๓๙.๒.๓.๑.๒ จัดทําบัญช คุมสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์  
 ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ทุกครั้งท ่ม การเบิก-รับและจ่าย 
 - ข้อ ๗.๓ สอบทานความต้องการเพื่อปรับปรุง บชสส. ให้ม รายการ ชสส. ได้ 
 สมดุลกับความต้องการในการส่งกําลัง และ/การซ่อมบํารุง ให้ปฏิบัติดังน ้ 
              ๗.๓.๑ ชสส.ท ่สะสมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗.๑.๑ ให้สอบ 
 ทานบัตรบัญช คุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ในช่องความต้องการประจําทุกรอบเดือน  
 เพื่อให้ทราบความถ ่ของความต้องการประจําในห้วงควบคุม และเส้นส แดงใต้  
 บันท กสุดท้ายของรอบเดือนท ่สอบทานนั้นทุกครั้ง 
               ๗.๓.๒ ชสส.ท ่สะสมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗.๑.๒ และ 
 ชิ้นส่วนซ่อมท ่ยังไม่เข้าเกณฑ์ในการสะสมตามข้อ ๗.๑.๑ ให้สอบทานทุกครั้ง 
 ท ่บันท กความต้องการประจําลงในบัตรบัญช คุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ เมื่อม ความ 
 ต้องการประจําถ ง ๓ ครั้งในห้วงควบคุมเม่ือใด ให้คํานวณและกําหนดเกณฑ์  
 เบิกด้วย  
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     ๔.๔ ช ิ้นสวนซอมท ่สะสม 
 /ชสส. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ๑. การขออนุมัติหรือมอบ   
 อํานาจใช้ถูกต้อง 
๒. การหมุนเว ยนใช้ในการ 
ปบ. และ ซบร. 
๓. การเบิกทดแทนให้เต็ม
ระดับสะสม 
๔. ใบเบิกถูกต้องครบถ้วน 
และการเก็บหรือวางสิ่ง
อุปกรณ์เร ยบร้อย 
  

 - ตรวจดูเอกสาร   
 หลักฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด วย   
 ชิ้นส่วนซอมตามอัตราพิกัดและ   
ชิ้นส่วนซ อมท ่สะสม พ.ศ.๒๕๑๒   
 ลง ๙ มิ.ย. ๑๒ ข้อ ๗, ๗.๑.๑ 
 และ ๗.๑.๒ และ ระเบ ยบ 
 กองทัพบก ว่าด้วยการซ่อม  
 บํารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔   
 ลง ๒๒ เม.ย.๒๔ ข้อ ๑๒ 
  
 

 - ข้อ ๗ การปฏิบัติเก ่ยวกับชิ้นส่วนซ่อมท ่สะสม (ชสส.) 
          ๗.๑ หลักเกณฑ์ในการสะสม 
                ๗.๑.๑ ชิ้นส่วนซ่อมท ่ม ความถ ่ของความต้องการประจําตั้งแต่ 
 ๓ ครั้งข ้นไป ในห้วงควบคุม ๑๒ เดือน (๓๖๐ วัน) 
                 ๗.๑.๒ ชิ้นส่วนซ่อมท ่ม ความถ ่ของความต้องการประจําต่ํากว่า 
 ๓ ครั้งข ้นไป ในห้วงควบคุม ๑๒ เดือน (๓๖๐ วัน) แต่เป็นรายการท ่จําเป็น 
 ต่อภารกิจ รวมทั้งรายการต่อไปน ้ 
                         ๗.๑.๒.๑ ชอพ.ของหน่วยซ ่งตนม ภารกิจให้การสนับสนุน 
                         ๗.๑.๒.๒ ชสส.ของหน่วยซ ่งตนม ภารกิจให้การสนับสนุน 
                          ๗.๑.๒.๓ ชิ้นส่วนซ่อมท ่อนุมัติให้สะสมได้ โดยจํากัด 
 จํานวน ตามคู่มือส่งกําลังหรือคู่มือเทคนิคท ่ม บัญช ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อประกัน  
 ได้ว่ายุทธภัณฑ์ในความสนับสนุนสามารถนําไปใช้งานได้โดยต่อเนื่อง 

ฯลฯ 
 - ข้อ ๑๒ การซ่อมบํารุงสนับสนุนทั่วไป ผู้บังคับหน่วยซ่อมบํารุงสนับสนุน 
 ทั่วไปม หน้าท ่รับผิดชอบในการสนับสนุนหน่วยซ่อมบํารุงสนับสนุนโดยตรง 
 ในเขตพ้ืนท ่รับผิดชอบ ม ขอบเขตหน้าท ่ ดังน ้  
             ๑๒.๑ รับยุทโธปกรณ์เพ่ือทําการซ่อมหรือทําการซ่อมใหญ่จาก 
 หน่วยซ่อมบํารุงสนับสนุนโดยตรงจากตําบลรวบรวม หน่วยส่งกําลังและ 
 หน่วยอื่น ๆ ท ่ม ความรับผิดชอบในการซ่อมบํารุง 
             ๑๒.๒ ทําการซ่อมใหญ ่
             ๑๒.๓ ส่งยุทโธปกรณ์ท ่ซ่อมเสร็จแล้วเข้าสายการส่งกําลัง 
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    ๕. การเก็บรักษา 
(คลังอาวุธฯ, โรงเก็บฯ และ 
คลังชิ้นส่วนซ่อมฯ) 

       ๕.๑ ระเบ ยบการเก็บ 
 รักษาฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
      ๕.๒ การเก็บอาวุธและ 
 เครื่องประกอบ และ 
 ชิ้นส่วนซ่อมในคลังฯ 
  

 
 
 
 ๑. ระเบ ยบการเก็บรักษา   
 ของหน่วยและหน่วยเหนือ 
 ตามสายการบังคับบัญชาท ่ 
 ถูกต้องและทันสมัย 
๒.รายละเอ ยดครอบคลุม 
ในการปฏิบัติ 
๓. เจ าหน าท ่ม ความรู ใน
ระเบ ยบอย่างถูกต้อง 
๔. หน่วยปฏิบัติตาม
ระเบ ยบอย่างเคร่งครัด 

 ๑. การเก็บ แยกเก็บเป น 
ประเภท/ชนิดอาวุธ 

 ๒. การจดัเป็นระเบ ยบ 
 เร ยบร อย, ม เครื่องหมาย 
 หรือสัญลักษณ์แสดงชัดเจน 
 ๓. การมอบความรับผิดชอบ 
 เป็นบุคคล หมวด หมู่  
 เร ยบร้อย  

   
 
 
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
  

  
  
 
- ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย    
 การส่งกําลังสิ่อุปกรณ์    
 ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.   
 ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ    
 ๓๕.๑, ๓๕.๑.๑ และ ๓๕.๑.๒ 
 
 
 
 
 
 - ข้อบังคับทหารท ่ ๕๒๒๑๘๐/ 
 ๒๔๘๖ ว่าด้วยการควบคุม   
 ศาสตราภัณฑ์ประจํากาย และ 
 ประจําหน่วย ลง ๑๐ ก.ย.๘๖    
 มาตรา ๗ 
  

 
 
 
 - ข้อ ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา 
             ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝุายยุทธบริการ และ/หรือเจ้ากรมฝุายกิจการ 
 พิเศษ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก        
 ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวางระเบ ยบ และ          
 จัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในท ่เก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพท ่ใช้การได้  
            ๓๕.๑.๒ เจ ้าหน าท ่เก็บรักษาจะต องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ ให เป็น  
ไปตามระเบ ยบท ่ผู้บังคับบัญชาใน ขอ ๓๕.๑.๑ กําหนด 

  
 
 
 - มาตรา ๗ ศาสตราภัณฑ์ทุก ๆ ชนิดท ่ทางราชการจ่ายให้ประจํากาย หรือ  
 ประจําหน่วยก็ด  ให้เป็นหน้าท ่ของผู้ท ่ได้รับจ่ายไปหรือเจ้าหน้าท ่ในเรื่องน ้ 
 ของหน่วยนั้นเป็นผู้เก็บรักษาให้ถูกต้องตามสมุดคู่มือแห่งการใช้ศาสตราภัณฑ์  
 นั้น ๆ ทั้งต้องระมัดระวังมิให้เกิดการชํารุดสูญหายข ้นได้เป็นอันขาด ถ้า  
 ปรากฏว่าผู้ใดละเลยจนบังเกิดการเส ยหายข ้นแล้วจักต้องจัดการพิจารณา 
 โทษตามท ่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับทหารท ่ ๑/๔๘๑๔/๒๔๘๕ ว่าด้วยวินัย  
 การรักษาอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ์ ลง ๑๕ ก.พ.๘๕ ทันท   
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       ๕.๓ การเก็บเครื่อง  
  ควบคุมการยิงและกล้องฯ  
  (สาย ส.พ.) 
     
 
 
        ๕.๔ ตู้เก็บเครื่อง  
  ควบคุมการยิงและกล้อง  
  (สาย สพ.)  

 ๑. การแยกเก็บเป็นประเภท    
 /ชนิด 
 ๒. การจัดเก็บถูกวิธ ตาม  
 คําสั่งและระเบ ยบฯ 
  
 
 ๑. ตู้เก็บถูกต้องตามแบบ     
 ท ่ ทบ.กําหนด  

 - ตรวจดูหลักฐาน   
 บัญช คุม 
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
  
 
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
  

  - คําสั่งกองทัพบกท ่ ๑๘๒/  
 ๑๔๒๕๖ เรื่อง การปรนนิบัติ 
 บํารุงและการเก็บรักษาเครื่อง 
 ควบคุมการยิง ลง ๑๑ ก.ค.๙๘  
 ตอนท ่ ๕ ข้อ ๑๙  
 
 - คําสั่งกองทัพบกท ่ ๑๘๒/   
 ๑๔๒๕๖  เรื่อง การปรนนิบัติ 
 บํารุงและการเก็บรักษาเครื่อง  
 ควบคุมการยิง ลง ๑๑ ก.ค.๙๘  
 ตอนท ่ ๕ ข้อ ๒๐ และ ๒๒  

 - ตอนท ่ ๕ การเก็บรักษาเครื่องควบคุมการยิงในคลังของหน่วยทหาร 
           ข้อ ๑๙ เครื่องควบคุมการยิงต าง ๆ จะต้องเก็บรักษาไว ในท ่แห้ง 
สะอาดกับพยายามรักษา ให้อุณหภูมิเป นไปอย ่างสม่ํา เสมอ จ งควรจัดทํา  
ตู้เก็บข ้นจะช่วยการเก็บรักษาให้ได้ผลเป็นอย่างด  

 
 
 - ข้อ ๒๐ การสร้างตู้เก็บ 
           ก. ตู้เก็บม  ๒ แบบ คือแบบผนังเด ่ยว และผนังคู่ ทั้ง ๒ แบบน ้ม  
 รูระบายอากาศและเครื่องให้ความร้อนเป็นส่วนสําคัญ 
           ข. ตู้เก็บแบบผนังเด ยวทําด วยไมขนาด ๑ม.x ๑ม.x ๒ ม. ฝาทั้ง ๓      
 ดานรวมทั้งประตูให เจาะรูขนาด ๓ ซม. เหนือขอบล่างข ้นมาประมาณ ๖-๘   
 ซม. และท้ังน ้ต่ําจากขอบบนลงมาก็เจาะรูให้ขนาด และระยะเช นเด ยวกัน    
 ดวยภายในตู้ทําเปนชั้นวางเครื่องควบคุมการยิงโดยใช้ไมแผ่นบางพอสมควร  
 วางเร ยงห างๆกันหรือเจาะแผ นไมให เป นรูๆก็ได้ เพ่ือเป็นช องโปร งใหอากาศ  
 หมุนเว ยนถ ายเทไดท ่พ้ืนล างติดหลอดไฟฟาซ ่งควรใช หลอดชนิด ๕๐วัตต์ ๒  
 หลอดหรือ ๑๐๐วัตต  หลอดเด ่ยวหรือจะใช้เครื่องให้ความ ร้อนตู้เก็บแบบ 
 เตาไฟฟูาก็ได้ (ควรจะม ครอบปูองกันเครื่องให้ความร้อนน ้ด้วย เพื่อปูองกัน 
 การเกิดเพลิงไหม้ข ้น) อากาศจะเข้าทางรูว่าง และได้รับความร้อนจากหลอด 
 ไฟฟูาลอยผ่านข ้นไปข้างบน พาความชื้นในตู้ออกไปทางรูบน ตู้เก็บแบบน ้ 
 จะปูองกันความชื้นไดด มากถ้าใหอุณหภูมิภายในตู้สูงกว่าอุณหภูมิภายนอก  
 ประมาณ ๑๐- ๑๕ องศา F ทั้งน ้ต้องระวังมิให อุณหภูมิภายในสูงมากเกิน   
 ๑๐๐ องศา F เพราะจะทําให เครื่องควบคุมการยิงเป นอันตรายได 
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             ค. ตู้เก็บแบบผนังคู่ ตู้เก็บแบบน ้ก็คือ ทําตู้ชั้นในซ้อนเข้าไว้อ กใบ 
  หน ่งในตู้ผนังเด ่ยว โดยให้ม ท ่ว่างระหว่างตู้ซ้อน ๒ ชั้นนั้นประมาณ ๓-๔  
  นิ้ว รูระบายอากาศของตู้ชั้นในต้องเจาะรูเพิ่มไว้ท ่เพดานอ กด้วย เพื่อให้   
  เป็นทางระบายอากาศออกตอนบนของตู้ชั้นนอกได้สะดวก อากาศจ งผ่าน 
  เข้าจากนอกตู้ และผ่านช่องว่างระหว่างตู้ทั้งสอง เมื่อได้รับความร้อนจาก 
  เครื่องให้ความร้อนก็จะลอยออกไปทางด้านบน  
              อน ่ง ขนาดของตู้เก็บตามท ช่ ้แจงไว้น ้ เปน็เพ ยงแนวทางเท่านั้น    
 หน่วยต่าง ๆ อาจจะพิจารณาจัดทําตู้เก็บขนาดอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับขนาด 
 และจํานวนเครื่องบังคับการยิงท ่ม อยู่ตามสมควรได้ โดยอาศัยหลักการ   
 ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งพิจารณาจํานวนความร้อนท ่จะให้เป็นไปโดยเหมาะสม 
   ข้อ ๒๒ การให้ความร้อนแก่ตู้เก็บ 
             ง. เครื่องให้ความร้อน ควรควรตั้งไว้ท ่พ้ืนตู้ สําหรับตู้เก็บโดยทั่ว   
  ๆ ไปแล้วควรใช้หลอดไฟฟูา เพราะมักจะได้รับผลด  
             จ. ควรใช้ปรอทวัดความร้อนติดไว้ด้วยและหมั่นดูบ่อย ๆ เพ่ือ 
  เป็นการตรวจสอบคร่าว ๆ ว่าตู้เก็บได้ผลหรือไม่อย่างไร 
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 ๖. การรักษาความปลอดภัย 
 (คลังอาวุธ, โรงเก็บฯ) 
     ๖.๑ การปูองกันและ   
 การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัย 

 
 

 ๑. ระเบ ยบ/คําสั่ง/แผน   
 ถูกต้องและเครื่องมือดับ 
 เพลิงขั้นต้นครบถ้วน 
 

 
 
 - ตรวจดูเอกสาร  
 แผนการปูองกัน 
 อัคค ภัย 
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
 

 
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว าด วย 
 การปองกันอัคค ภัย และการ  
 ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัย พ.ศ.  
 ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.๐๓ ข้อ ๑๒ 
 และระเบ ยบกองทัพบก ว าดวย   
 การปองกันอคัค ภัย และการ  
 ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัย ฉบับท ่  
 ๒ พ.ศ.๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค.๓๘        
 ข้อ ๗.๔  

  
 
- ข้อ ๑๒ ให้ทุกหน่วยทําแผนและวางระเบ ยบเก ่ยวกับการปูองกันอัคค ภัย   
  และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัย โดยกําหนดข้อปล กย่อยให้เหมาะสมกับ   
  อาคาร สถานท ่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของหน่วยนั้น ๆ  
 
 - ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง เครื่องมือและเครื่องใช้ท ่หน่วยสมควรจัดหาไว้      
 โดยใช้งบประมาณของหน่วยเอง ได้แก่ 
                - เครื่องมือดับเพลิงชนิดน้ํายาเคม  
                - ถังทรายและพลั่วตักทราย 
                - ขวานขนาดใหญ่ 
                - ถังน้ํา, แหล่งเก็บน้ําท ่ม น้ําขังอยู่ตลอดเวลา 
                - บันได 
                - ไฟฉาย 
                - ปูายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน  
        นอกจากเครือ่งมือดบัเพลิงขัน้ต้นแล้ว ควรจะม เครือ่งม ดับเพลิงขนาด  
 ใหญ่ชนิดท ่เคลื่อนท ่ไว้ใช้ด้วย ตลอดจนเจ้าหน้าท ่ดับเพลิงท ่ได้รับการฝึก 
 เก ่ยวกับเครื่องมือนั้นอยู่ประจํา ถ้าหากไม่สามารถจัดให้ม ได้ก็ต้องเตร ยม 
 การติดต่อกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะไว้ 
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 ๒. ระเบ ยบ/คําสั่ง/แผนงาน    
 ปูองกันอัคค ภัยและการ 
 ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัยครบ 
 ถ้วนสมบูรณ์ 
 ๓. การซักซ้อมและรายงาน    
 ผลการซักซ้อม 
 
 
 
 
 ๔. การตรวจและรายงานผล    
 การตรวจ 
  
 

 - ตรวจดูเอกสาร  
 หลักฐานต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูเอกสาร  
 หลักฐานต่างๆ 

 - ระเบ ยบกองทัพบก ว าดวย   
 การปองกันอคัค ภัย และการ  
 ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัย พ.ศ.  
 ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.๐๓ ข้อ ๗.๖,   
 ๗.๘, ๗.๘.๑ และ ๗.๘.๒ 
  
 

 - ข้อ ๗.๖ แผนการป องกันอัคค ภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัยทุกหน่วย   
 จะตองม แผนปูองกันอัคค ภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิด อัคค ภัยตามความ 
 เหมาะสมกับสภาพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยนั้น ๆ ก่อนการวางแผนปูองกัน 
 อัคค ภัย ควรจะได ม การสํารวจอาคารสถานท ่ และสิ่งตางๆในบริเวณท ่อยู ใน 
 ความรับผิดชอบของหน วยการสํารวจเพื่อหารายละเอ ยดในเรื่องปริมาตรของ  
 อาคาร เพื่อจัดหาเครื่องดับเพลิงให้เพ ยงพอตําบลสําคัญๆท ่จะต้องป องกัน 
 สิ่งก่อให เกิดเพลิงไหม้ฯลฯ เป็นตน เมื่อสํารวจแล้วก็กําหนดเป นแผนป องกัน 
 อัคค ภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัยข ้นในแผนน ้ควรม หัวข อดังน ้          
       การกําหนดเจ้าหน าท ่ต่าง ๆ การกําหนดสัญญาณอัคค ภัย น้ําใช้ในการ 
 ดับเพลิง ทิศทางลมตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น 
       แผนการป องกันอัคค ภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัยน ้ นายทหารซ ่ง 
 ไดรับการแตงตั้งเปนผู อํานวยการเพ่ือทําการดับเพลิงของหน วยเป น     
 ผู้กระทําเสนอตอผู บังคับหน วยเพื่อพิจารณาดําเนินการและสมควรแก ไข 
 ปรับปรุงให เหมาะสมอยูเสมอและแผนน ้ควรจะได ม การประสานการปฏิบัติ 
 กับหน วยดับเพลิงสาธารณะและส วนราชการขางเค ยงอย่างใกล ชิดเพ่ือการ    
 ช่วยเหลือซ ่งกันและกันเมื่อหน วยจัดทําแผนป องกันอัคค ภัยของหน วยแล ว   
 ให หน วยสําเนาส่งให หน่วยเหนือทราบด้วย 
 - ข้อ ๗.๘ การตรวจการปูองกันอัคค ภัย 
              ๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน. หรือเท ยบเท่าจะต้องทําการ 
 ตรวจการปูองกันอัคค ภัยภายในหน่วยเดือนละ ๑ ครั้งสําหรับหน่วยกองร้อย 
 หรือเท ยบเท่าจะต้องทําการตรวจการปูองกันอัคค ภัยภายในหน่วยอย่างน้อย 
 ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง สําหรับหน่วยตั้งแต่กรมหรือเท ยบเท่าข ้นไปให้ ผบ.หน่วย  
 นั้นๆ ทําการตรวจปูองกันอัคค ภัยของหน่วยตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
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       ๖.๒ การเก็บวัตถุ   
 อ ันตรายอ่ืน ๆ ไว้ในคลังฯ 
  
  
 
 
 
      ๖.๓ การเฝูาตรวจและ   
 แสงสว างบริเวณคลังฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
๕. การฝึกและรายงานผล
การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคค ภัยฯของหน่วย 
 
 
 
 

 ๑. การตรวจพบวัสดุไวไฟ   
 และกระสุนวัตถุระเบิดเก็บ  
 รวมไว้ในคลัง 
  
 
 
 
๑. การจัดเวรยามท ่คลัง   
 อาวุธ, โรงเก็บปืนใหญ่ และ   
 คลังอาวุธประจําหน่วย   
 ประจําตลอด ๒๔ ชม. 
 ๒. เวลากลางคืนม ระบบ    
 แสงสว่างเพ ยงพอ 

 
 
 
 
 - ตรวจดูเอกสาร  
 หลักฐานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
 
  
 
 
 
 - ตรวจดูหลักฐาน  
 การจัดเวรยาม 
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
  
 
 

 
 
 
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว าดวย   
 การปองกันอคัค ภัย และการ  
 ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัย ฉบับท ่  
 ๒ พ.ศ.๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค.๓๘        
 ข้อ ๗.๗   
  
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว าดวย   
 การปองกันอคัค ภัย และการ  
 ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัย         
 พ.ศ.๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.๐๓        
 ข้อ ๗.๒, ๗.๒.๔ และ ๗.๒.๖ 
 
 
 - คําสั่งกองทัพบกท ่ ๔๖๑/  
 ๒๕๑๗ เรื่อง ให้กวดขันการ   
 ควบคุมสิ่งอุปกรณของทาง 
 ราชการ ลง ๒๒ พ.ย.๑๗        
 ข้อ ๓  

               ๗.๘.๒ ผู้อํานวยการดับเพลิงของกองพันหรือเท ยบเท่าข ้นไป   
 จะต้องทําการตรวจการปูองกันอัคค ภัยภายในหน่วยอย่างน้อยเดือนละครั้ง   
 พร้อมทั้งบันท กผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยนั้นพร้อมข้อคิดเห็นต่าง ๆ   
 ตามตัวอย่างรายการตรวจสอบในผนวก ข ซ ่งแนบท้ายระเบ ยบ 
 - ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคค ภัย 
             ให้ทุกหนว่ยทําการฝกึเจา้หน้าท ท่ ไ่ดกํ้าหนดข น้เพ่ือปฏิบัติเมือ่เกิด 
 อัคค ภัยตามแผนท ่วางไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการฝึกนอกเวลาราชการและ 
 ในเวลากลางคืนเป็นพิเศษ โดยให้ฝึกในงวดท ่ ๒ ของปีงบประมาณ (ห้วง  
 เดือน ก.พ.-พ.ค.) และสามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงท ่ม อยู่จริงได้ ๑๐ %  
 (เศษให้ปัดเป็น ๑ เครื่อง) ทั้งน ้เพ่ือให้เจ้าหน้าท ่ท ่กําหนดไว้ สามารถปฏิบัติ 
 การได้อย่างเป็นระเบ ยบ ไม่ตื่นตกใจและปฏิบัติการได้ผลโดยแน่นอน 
 - ข้อ ๗.๒ การจัดสภาพต่าง ๆ ท ่จะใช้ให้เกิดอัคค ภัย 
             ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บสิ่งของต่าง ๆ ควรจัดวางให้เป็นระเบ ยบ  
 ให้ถ่ายเทได้ วัตถุไวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหาก ควรจัดให้ม ปรอทวัด     
 อุณหภูมิของห้อง หรือคลังต่าง ๆ ด้วย 
              ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลลูลอยด์, น้ํามันยาง, ผ้าหรือด้าย 
 ชุบน้ํามัน วัตถุเหล่าน ้หากเก็บรวมกันไว้เป็นจํานวนมากในท ่อับ เมื่อได้รับ 
 ความร้อนมากข ้นอาจเกิดการเผาไหม้ข ้นเองได้    
 - ขอ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานท ่เก็บรักษา หรือคลัง ให จัด 
 เวรยามเฝูาตรวจ และระมัดระวังการโจรกรรม และการกอวินาศกรรม   
 ตลอดเวลา๒๔ ชั่วโมง 
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     ๖.๔ สภาพคลังอาวุธฯ.  
 โรงเก็บฯ และคลังชิ้นส่วน 
 ซ่อมฯ  
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. สภาพมั่นคงแข็งแรง  
 ปูองกันภัยอันตรายต่างๆ ได้ 
 ๒. ความสะอาดและความ    

 เป็นระเบ ยบเร ยบร้อย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
 
 
 

 และระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย 
 การรักษาความปลอดภัยของ 
 กองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๓ ลง  
 ๑๕ ก.ย.๖๓ หมวด ๕ ข้อ ๕๑, 
 ๕๕, ๕๕.๑, ๕๕.๑.๑, ๕๕.๓,  
 ๕๕.๓.๑, ๕๕.๓.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - คําสั่งกองทัพบก (ช ้แจง)       
 ท ่ ๒๘/๑๗๙๗๙ เรื่อง ให้ร วม  
 มือการรักษาความสะอาด  
 ทนุบํารุงสถานท ่ราชการตลอด  
 จนอาคารบ านเรือนของหน่วย 
 ทหาร ลง ๑๗ ส.ค.๐๒ ข้อ ๒ 

 - หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเก ่ยวกับสถานท ่ 
   ข้อ ๕๑ การรักษาความปลอดภัยเก ่ยวกับสถานท ่ เป็นมาตรการท ่กําหนด 
 ข ้นเพื่อพิทักษ์ รักษาให้ความปลอดภัยแก่ท ่สงวน อันได้แก่ ท ่ตั้งกองบัญชา 
 การหรือกองบังคับการหรือสํานักงาน โรงซ่อมหรือสร้างอาวุธ คลังอาวุธ 
 หรือยุทธภัณฑ์ คลังสิ่งอุปกรณ์ฯ หรือสถานท ่ใด ๆ ให้พ้นจากการบุกรุก  
 การโจรกรรม การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย หรือเหตุอ่ืน 
 ใด และปูองกันไม่ให้ผู้ไม่ม อํานาจหน้าท ่กระทําการอันอาจทําให้เส ยความ 
 สามารถหรือลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยฯ 
   ข้อ ๕๕ ให้หน่วยทหารพิจารณากําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย 
 สถานท ่ฯ 
             ๕๕.๑ มาตรการควบคุม 
                     ๕๕.๑.๑ กําหนดพ้ืนท ่ท ่ม การรักษาความปลอดภัยของ 
 หน่วย โดยกําหนดขอบเขตเป็นพ้ืนท ่ควบคุม และพ้ืนท ่หวงห้ามให่แน่ชัด 
             ๕๕.๓ มาตรการตรวจการณ์และการลาดตระเวน 
                     ๕๕.๓.๑จัดระบบให้แสงสว่าง เพื่อปูองกันและเพ่ิมประ   
 สิทธิภาพในการตรวจการณ์พ้ืนท ่ โดยคําน งถ งความสําคัญของพ้ืนท ่ และ 
 ความคุ้มค่า 
                     ๕๕.๓.๒ จัดให้ม ระบบเฝูาตรวจ เจ้าหน้าท ่สายตรวจ ตาม 
 ความจําเป็นและข ดความสามารถของหน่วย 
 - ข้อ ๒ เมื่อพบสิ่งใดชํารุดสกปรกหรือสิ่งนั้นจะทําให้พ้ืนท ่ไมเร ยบร้อย 
 สวยงามหรือพบอาคารโรงเรือนชํารุดแล วแมเพ ยงเล็กน อย ตองร บดําเนิน   
 การแก ไขกําจัด หรือซ อมแซม  
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      ๖.๕ การปูองกันการ 
 ทุจริตและโจรกรรม 
 
 
 
 
 
     ๖.๖ การปูองกันการ 
 บุกรุกและการก่อการร้าย 
 

 ๑. คลังป ดประตูใส่กญแจ   
 และต ตราคลังให เร ยบร อย 
 เมื่อเลิกงาน 
  
 
 
 
 ๑. ติดตั้งกริ่งสัญญาณ      
 เตือนภัยและ/หรือระบบ 
 สัญญาณเตือนภัยและกล้อง    
 วงจรปิดบริเวณหน้าคลัง  
 อาวุธฯ 
 ๒. การจัดทําเครื่องก ดขวาง 
 บริเวณคลังฯ 
 

 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
  

 - ระเบ ยบกองทัพบก             
 ว่าดวยการส่งกําลังสิ่งอุปกรณ ์
 ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔   
 ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕.๖.๓, 
 ๓๕.๖.๓.๑, ๓๕.๖.๓.๒ และ   
 ๓๕.๖.๓.๓ และ  
 
 - ระเบ ยบสํานักนายกรัฐมนตร   
 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย  
 แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๕    
 ข้อ ๓๗ (๔)  
 
 
 และระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย  
 การรักษาความปลอดภัยของ 
 กองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๓ ลง   
 ๑๕ ก.ย.๖๓ หมวด ๕ ข้อ    
 ๕๕.๒, ๕๕.๒.๑, ๕๕.๔ และ   
 ๕๕.๔.๑ 
 

 - ข้อ ๓๕.๖.๓ การทุจริต 
                 ๓๕.๖.๓.๑ สิ่งอุปกรณ ท ่ม คาสูงขนย าย และขายงายต้องเก็บ 
 ไว ในท ่ปลอดภัยและมอบความรับผิดชอบให เฉพาะบุคคล 
                 ๓๕.๖.๓.๒ คลังทุกคลังจะตองป ดประตูใส กุญแจ และต ตรา  
 ให เร ยบร อยเมื่อเลิกงาน 
                 ๓๕.๖.๓.๓ ระมัดระวังมิให้บุคคลลักลอบนําสิ่งอุปกรณ์ออก   
 จากคลัง 
 - หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเก ่ยวกับสถานท ่ 

            ข้อ ๓๗ มาตรการการรักษาความปลอดภัยเก ่ยวกับสถานท ่ ให้
หน่วยของรัฐพิจารณาดําเนินการดังต่อไปน ้ 

               (๔) จัดให้ม ระบบสัญญาณเตือนภัยสําหรับตรวจ และเตือน          
 ให้ทราบ เมื่อม การเข้าใกล้หรือการล่วงล้ําเข้ามาในพื้นท ่ท ่ม การรักษาความ  
 ปลอดภัย 
 - หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเก ่ยวกับสถานท ่ 
              ข้อ ๕๕.๒ มาตรการปูองกัน 
                          ๕๕.๒.๑ ใช้เครื่องก ดขวางเพ่ือปูองกัน ขัดขวางหรือ 
 หน่วงเหน ่ยวบุคคลและยานพาหนะท ่ไม่ม สิทธิเข้าไปในพ้ืนท ่ท ่ม การรักษา 
 ความปลอดภัย 
              ข้อ ๕๕.๔ มาตรการแจ้งเตือนและรายงาน 
                          ๕๕.๔.๑ จัดให้ม ระบบสัญญาณเตือนภัยสําหรับตรวจ 
 และ/หรือเตือนให้ทราบ เมื่อม การเข้าใกล้หรือม การล่วงล้ําเข้ามาในพื้นท ่ 
 หวงห้าม หรือเมื่อเกิดอัคค ภัย 
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   ๗. การปรนนิบัติบํารุง  
และการซ่อมบํารุง 

๗.๑ การปรนนิบัติบํารุง 
 สป. 
       
      ๗.๒ ความสะอาดของ
อาวุธและเครื่องประกอบฯ 

  
 
 ๑. การปฏิบัติตามคู่มือของ 
 อาวุธฯแตละชนิด 
  
 ๑. อาวุธฯ และเครื่อง    
 ประกอบสะอาด หรือไม่ 
 สกปรกเปรอะเปื้อน 

 
 
  - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
  
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา 
 

 
 
  - คําสั่งกองทัพบก (เฉพาะ)       
 ท ่ ๒๓๔/๒๑ เรื่อง ให้กวดขัน   
 การปรนนิบัติบํารุงอาวุธ         
 ยุทโธปกรณ หลักการฝึก ลง             
 ๗ ม .ค.๒๑ ข้อ ๒, ๓, ๔ และ ๕ 

 
 
 - ข้อ ๒ ให ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นกําชับกวดขันให เจ าหน้าท ผู่้รับผิดชอบ 
 ประจําอาวุธยุทโธปกรณ์นั้น ๆ เอาใจใส ดูแลรักษาปรนนิบัติบํารุงอาวุธ        
 ยุทโธปกรณ ในความรับผิดชอบของแต ละคนภายหลังการเสร็จสิ้นการฝึก          
 ประจําวันทุกครั้งให สะอาดเร ยบร อยและอยู่ในสภาพพร อมท ่จะใช งานได ทันท   
 โดยเคร งครัด 
  - ข้อ ๓ สําหรับอาวุธประจํากายและประจําหน่วยท ่ได้นําออกไปฝึกยิงมา 
 แล้วจะต้องควบคุมให้ม การทําความสะอาดและปรนนิบัติบํารุงภายหลังเสร็จ 
 สิ้นการใช้ฝึกยิงในวันเด ยวกันนั้น ให้สะอาด และอยู่ในสภาพเร ยบร้อยท ่สุด  
 และจะต้องกําหนดให้ม นายทหารสัญญาบัตรหรือผู้ควบคุมการฝึกครั้งนั้นเป็น  
 ผู้รับผิดชอบในการตรวจสภาพการทําความสะอาดและการปรนนิบัติบํารุง  
 อย่างละเอ ยดรอบคอบและจริงจังก่อนนําเก็บ หากผู้ควบคุมการฝึกหรือ        
 ผู้บังคับหน่วยท ่รับผิดชอบการฝึกพิจารณาเห็นว่าผลการปรนนิบัติบํารุงทํา  
 ความสะอาดอาวุธในครั้งนั้นหรือวันนั้นยังไม่ด พออันเนื่องมากจากม เวลาน้อย  
 หรือขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทําความสะอาดเพราะทําการฝึกยิงปืนใน  
 สนามหรือทําการยิงประจําปีในสนามท ่ห่างไกลท ่ตั้งหน่วยปกติแล้ว           
 ผู้บังคับหน่วย หรือผู้รับผิดชอบการฝึกจะต้องกําหนดให้ม การปรนนิบัติบํารุง  
 และทําความสะอาดในวันรุ่งข ้นหลังจากกลับถ งท ่ตั้งหน่วยปกติแล้วทันท   
 ภายใต้การควบคุมและตรวจตราของนายทหารหรือผู้ควบคุมการฝึกตามท ่  
 กล่าวแล้วอย่างใกล้ชิด ทั้งน ้เพื่อให้เป็นเครื่องประกันได้ว่าอาวุธเหล่านั้น      
 จะไม่เกิดการชํารุดเส ยหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท ่ผู้รับผิดชอบขาดการเอา  
 ใจใส่ดูแลและปรนนิบัติบํารุงรักษาอย่างเพ ยงพอภายหลังการฝึก  
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 ๒. อาวุธฯไม่เป็นสนิม (ร้อย   
 ละ ๑๐ ของกลุ่มตัวอย่าง) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูด้วย   
 สายตา  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - คําสั่งกองทัพบก(คําสั่งช ้แจง)  
 ท ่ ๕๖/๕๓๗๕ เรื่อง การ  
 ปูองกันสนิมและรา ลง         
 ๑๐ ม .ค.๙๘ ข้อ ๒ ค. และ ง.    
 
  

    ข้อ ๔ ให ผู้บังคับหน วยตั้งแต ระดับผู บังคับกองร อย หรือเท ยบเท าข ้นไป        
 ทําการตรวจสภาพอาวุธยุทโธปกรณ ของหน วยประจําสัปดาห์ ในกรณ ท ่ม    
 การนําอาวุธยุทโธปกรณ์ออกใช ฝึกและผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือข ้นไปควร  
 หมุนเว ยนตรวจหน่วยใต บังคับบัญชาของตนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม  
 เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนผู ใต้บังคับบัญชาให หมั่นเอาใจใส่ดูแลรักษาอาวุธ         
 ยุทโธปกรณ์ประจํากายและประจําหน วยในความรับผิดชอบให อยู่ในสภาพ   
 พร อมท ่จะใช งานได ตลอดเวลาอยู่เสมอ 
    ข้อ ๕ การปฏิบัติเก ่ยวกับการถนอมรักษา และปรนนิบัติบํารุงอาวุธ     
 ยุทโธปกรณ์ตามท ่กล่าวมาแล้ว ให้ปฏิบัติตามท ่กล่าวไว้ในคู่มือของอาวุธ  
 ยุทโธปกรณ์ชนิดนั้น ๆ และระเบ ยบหรือคําสั่ง ทบ.ท ่เก ่ยวข้องรวม ทั้งการ     
 ส่งกําลังและซ่อมบํารุง ให้เป็นไปตามระเบ ยบและคําสั่ง ทบ. ท ่ได้กําหนดไว้  
 โดยเคร่งครัด  
 
  - ข อ ๒ การปองกันสนิม 
           ค. อุณหภูมิเป นเหตุการณ กลั่นตัวของความชื้นในอากาศเปล ่ยนแปลง      
 ไป ซ ่งทําใหโ้ลหะเป นสนิมได้ ฉะนั้นต องตรวจป นเล็กและลํากล อง และส วนท ่ 
 เป นโลหะอ่ืนๆทุกวันกับจะต องตรวจรางป น, เลื่อนปืน, แคร ป นฯลฯเพ่ือตรวจ  
 หาความชื้นแล วเช็ดให แห งแล วชะโลมน้ํามันใสทาป นบางๆเพ่ือป องกันสนิม 
            ง. ในระยะเวลาท ่ไม ได ใช ปฏิบัติงานในอันใดนั้นส่วนท ่เป นโลหะท ่   
 ต้องทําการทาน้ํามัน ให ใช้น้ํามันกันสนิมชะโลมทาให หนา ๆ ให้ทั่วเพื่อ  
 สามารถป องกันต อปฏิกิริยาของความชื้นได มากท ่สุด 
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       ๗.๓ วัสดุทําความ 
 สะอาดฯ และ สป.ใช้   
 สิ้นเปลือง 
 

 ๑. การจัดท ําบ ัญช  ค ุม 
 เร ยบร้อยถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 ๒. การเบิกทดแทนตามห้วง   
 เวลา 
๓. การเก็บรักษาเร ยบร้อย 
และจํานวนครบตามชนิด
อาวุธฯ 

 

 - ตรวจดูเอกสาร  
 หลักฐาน  
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูเอกสาร  
 ใบเบิกทดแทน  
 - ตรวจดูด้วย 
 สายตา 

 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย  
 การส่งกําลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท  
 ๒ และ ๔ พ .ศ. ๒๕๓๔ ลง          
 ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕.๔,    
 ๓๕.๔.๑ และวิธ เข ยนบัตรบัญช   
 คุมฯ ทบ.๔๐๐-๐๖๘             
 ข้อ ๕๖.๑๘    
 
 - คําสั่งกองทัพบก ท ่๔๔๓/ 
 ๒๕๑๗ เรื่อง ให ใช อัตราจ าย  
 วัสดุทําความสะอาดและ  
 ปรนนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์ 
 สายสรรพวุธ ลง ๑๔ พ.ย.๑๗    
 ข้อ ๑ ผนวกท ่ ๑ และ บันท ก 
 ข้อความ สพ.ทบ.ท ่ กห ๐๔๔๓  
 /๓๗๒๔ เรื่อง ขอช ้แจงวิธ การ 
 เบิกวัสดุทําความสะอาดและ 
 ปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์  
 สายสรรพาวุธ ลง ๒๕ เม.ย.๓๔  
 ข้อ ๑.๑ 
  

 - ข้อ ๓๕.๔ การนําสิ่งอุปกรณ์เข้าท ่เก็บ เจ้าหน้าท ่เก็บรักษาดําเนินการดังน ้ 
               ๓๕.๔.๑ บันท กบัตรแสดงท ่เก็บ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐- 
 ๐๐๙ สําหรับหน่วยสนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ สําหรับ  
 หน่วยใช้ 
                ๕๖.๑๘ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ บัตรบัญช คุมชิ้นส่วนซ่อมและ             
 สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง 
 
 
 - ข้อ ๑ ผนวกท ่ ๑ อัตราจ่ายวัสดุทําความสะอาดและปรนนิบัติบํารุง 
 ยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ (จ่ายขั้นต้น) สําหรับการซ่อมบํารุงประจําหน่วย   
 (ขั้นท ่ ๑ และ ๒) 
 
 
 - ข้อ ๑.๑ อัตราจ่ายวัสดุทําความสะอาดตามขอ ๑ เป็นอัตราจ ายขั้นต้น     
 เมื่อหน วยใช ไปเทาใดก็ใหเบิกทดแทนเทาได ใช ไปจริงเทานั้นมิใช เบิกเทาอัตรา  
 ขั้นตนอ ก 
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       ๗.๔ การดําเนินการส่ง 
 ซ่อมอาวุธฯ ชํารุด 
 

 ๑. การทําตามข้ันตอนและ   
 ห้วงเวลา 
 
๒. การดําเนินการส่งซ่อม 
 

 - สอบถาม 
 - ตรวจดูด้วย 
 สายตา 
 - ตรวจดูใบส่งซ่อม 

 - คําสั่งกองทัพบกท ่ ๓๗๖/ 
 ๒๕๔๑ เรื่อง แนวทาปฏิบัติ 
 เพ่ือการประหยัดของ 
 กองทัพบก ลง ๑๑ ส.ค.๑๔          
 ข้อ ๕.๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย  
 การซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์   
 พ.ศ.๒๕๒๔ ลง ๒๒ เม.ย.๒๔  
 ข้อ ๑๒, ๑๒.๑, ๑๒.๒ และ 
 ๑๒.๓ 
 

 - ข้อ ๕.๓ การซ่อมบํารุง ผู้ท ่จะทําให้ทรัพย์สินของกองทัพบกดํารงสภาพ 
 อยู่ได้เป็นอย่างด ได้นานท ่สุดคือตัวผู้ใช้นั่นเองผู้ใช้นอกจากจะต้องใฝุใจท ่จะ 
 ดูแลรักษาให้คงสภาพด้วยการปรนนิบัติบํารุงเป็นอย่างด แล้วยังจะต้องส่ง 
 ซ่อมเมื่อถ งกําหนดเวลาหรือเม่ือชํารุดถ งข้ันจะส่งซ่อมอย่าหวงเอาไว้ใช้จน 
 ชํารุดต่อไป และในท ่สุดทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพการซ่อมไม่คุ้มค่าจนถ งขั้น 
 ส่งซ่อมอย่าหวงไว้ใช้จนชํารุดต่อไป และในท ่สุดทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพ 
 การซ่อมไม่คุ้มค่าจนถ งขั้นต้องซ่อมใหญ่ และจําหน่ายไปในท ่สุด ในเรื่อง 
 การซ่อมบํารุงนับได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ผู้รับบริการซ่อมจะต้องเชื่อใจใน 
 หน่วยงานท ่ม ภารกิจการซ่อม และหน่วยงานท ่ม ภารกิจการซอมบํารุงก็จะ 
 ตองพัฒนาตัวเองทํางานด านการซ อมใหเกิดประสิทธิภาพจนเป็นท ไ่ว้วางใจ 
 ของหน วยหรือผู้ท ่มารับบริการจากตนเป็นต้น ระบบงานซอมบํารุงจะด ได      
 ถาผู้ใหญ และผู้รับบริการต างเชื่อถือและเคารพในหน าท ข่องกันและกัน  
 มิฉะนั้นระบบงานท ่กําหนดข ้นก็เปน็เพ ยงแนวความคิดท ่ไมม ผู้เห็นด้วย ให้    
 ผู้บังคับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพย์สินท ่ม อยู แล วรายงานการซ อมไปยัง      
 หน วยซ อมบํารุงตามสายงานและถาพบเห็นทรัพย สินของทางราชการชํารุด  
 ใช การไมได้ แตไมม รายงานหรือติดตามผลการซ อมให้พิจารณาลงโทษทุก   
 รายเช นเด ยวกัน 
 - ข้อ ๑๒ การซ่อมบํารุงสนับสนุนทั่วไป ผู้บังคับหน่วยซ่อมบํารุงสนับสนุน 
 ทั่วไปม หน้าท ่รับผิดชอบในการสนับสนุนหน่วยซ่อมบํารุงสนับสนุนโดยตรง 
 ในเขตพ้ืนท ่รับผิดชอบ ม ขอบเขตหน้าท ่ ดังน ้  
             ๑๒.๑ รับยุทโธปกรณ์เพ่ือทําการซ่อมหรือทําการซ่อมใหญ่จาก 
 หน่วยซ่อมบํารุงสนับสนุนโดยตรงจากตําบลรวบรวม หน่วยส่งกําลังและ 
 หน่วยอื่น ๆ ท ่ม ความรับผิดชอบในการซ่อมบํารุง 
             ๑๒.๒ ทําการซ่อมใหญ ่
            ๑๒.๓ ส่งยุทโธปกรณ์ท ่ซ่อมเสร็จแล้วเข้าสายการส่งกําลัง 
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   ๘. การจําหน่าย 
       ๘.๑ การดําเนินการ    
 ขอจําหน่าย 
 

 ๓. บันท กหลักฐานการส่ง 
 ซ่อมในระบบ LOGSMIS 
ถูกต้อง เร ยบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 ๑. การดําเนินการขอ  
 จําหน่ายเร ยบร้อย 
 ๒. การจําหน่ายเป็นไปตาม   
 ขั้นตอนตามกําหนดและ   
 ครบถ้วน 
  

 - สอบถาม  
 - ตรวจดูด้วย 
 สายตาในระบบ  
 LOGSMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูเอกสาร
หลักฐาน 
 
  
 

 - นโยบายการปฏิบัติงาน 
 กองทัพบก ประจําปี 
 งบประมาณ ๒๕๖๓ เฉพาะ   
 ด้านการส่งกําลังบํารุง ข้อ ๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย 
 การจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.  
 ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗         
 ข้อ ๑๗, ๑๗.๑ และ ๑๗.๒  
  

 - ข้อ ๑.๕ การควบคุมโดยใช้ระบบสารสนเทศ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับต้อง    
 ให้ความสําคัญกํากับดูแล และกวดขันการใช้งานระบบสารสนเทศของ ทบ.   
 ด้านการส่งกําลังบํารุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือควบคุมและบริหารจัดการ สป.๒    
 และ ๔, สป.๓ และ สป.๕ ภายในหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ปูองกันการ  
 ทุจริตและการรั่วไหล โดยให้หน่วยสนับสนุนทางการส่งกําลังทุกระดับ       
 ทําหน้าท ่แนะนําและขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้กับหน่วยท อ่ยู่      
 ในความรับผิดชอบเพื่อให้ ทบ.ม ฐานข้อมูลด้านการส่งกําลังบํารุงท ่ใช้งาน 
 ร่วมกันเป็นฐานข้อมูลเด ยวท ่เป็นมาตรฐาน ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ และ 
 สามารถนําไปวางแผนการส่งกําลังบํารุง เพื่อประกอบการตัดสินใจของ  
 ผู้บังคับบัญชาได้อย่างม ประสิทธิภาพ 
 
  
 - ข้อ ๑๗ การรายงานขออนุมัติจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย 
             ๑๗.๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเท ยบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน  
 โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 
             ๑๗.๒ รายงานทันท เมื่อทราบว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพท ่ต้อง   
 จําหน่ายเพ่ือตัดยอดออกจากบัญช คุม เว้นแต่การรายงานขออนุมัติจําหน่าย  
 สิ่งอุปกรณ์เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม ถ้าจําเป็นให้รายงานเป็นคราว   
 ๆ ไป การรายงานแต่ละคราวนั้น ให้รายงานเมื่อจบการปฏิบัติเรื่องหน ่ง ๆ   
 ภายในระยะเวลาท ่เหมาะสม แต่ไม่เกิน ๓ เดือน 
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      ๘.๒ หลักฐานการขอ 
 จําหน่าย 

 ๑. หลักฐานครบถ้วนตาม  
 ระเบ ยบกําหนด 
 ๒. การบันท กหลักฐาน 
 ถูกต้องเร ยบร้อย 

 - ตรวจดูเอกสาร
หลักฐาน  

 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย 
 การจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.  
 ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗         
 ข้อ ๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๗  
 และ ๒๗.๓  
 
 
 
 
 

 - ข้อ ๑๘ หน่วยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเท ยบเท่าข ้นไป เป็น   
 หน่วยรายงานทั้งน ้เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๑๗ แล้วให้ปฏิบัติตาม 
 ลําดับดังต่อไปน ้ 
              ๑๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
              ๑๘.๒ รายงานขออนุมัติจําหน่าย 
   ข้อ ๒๐ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติจําหน่าย 
               ๒๐.๑ ใช้แบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐-๐๖๕ (ผนวก ก    
 แบบรายงานขออนุมัติจําหน่าย) และแนบหลักฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกับ   
 รายงานด้วย 
               ๒๐.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งกําลัง (ผนวก ข ทางเดิน   
 เอกสาร) 
                ๒๐.๓ สําเนารายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ 
                ๒๐.๔ หน่วยปฏิบัติราชการสนาม รายงานไปยังกองบังคับการ   
 ควบคุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และบันท กความเห็นก่อนจ งส่งรายงาน  
 ไปตามข้อ ๒๐.๒ 
     ข้อ ๒๑ หลักฐานต่าง ๆ ท ่ต้องแนบไปพร้อมกับรายงานขออนุมัติจําหน่าย 
               ๒๑.๑ คําสั่งหรือสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 ข้อเท็จจริง 
               ๒๑.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
 ข้อเท็จจริง 
               ๒๑.๓ คําให้การของบุคคลท ่เป็นต้นเหตุ และบุคคลท ่เก ่ยวข้อง  
 หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ 
               ๒๑.๔ สํานวนการสอบสวนเว้นกรณ ท ่คณะกรรมการสอบสวน 
 ข้อเท็จจริงโดยสรุปตามข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒ 
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หัวข้อการตรวจ ตัวช  ้ว ัด วิธ การตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง  

                 ๒๑.๕ รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อ 
 เท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ในกรณ ท ่ได้ขออนุมัติกองทัพบก และ  
 กองทัพบกได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด  
 ทางละเมิด 
              ๒๑.๖ เอกสารแสดงการยินยอมชดใช้สิ่งอุปกรณ์ของผู้รับผิดชอบ   
 ชดใช้ ในกรณ ท ่ต้องม ผู้รับผิดชอบชดใช้ หรือในกรณ ท ่ผู้รับผิดชอบชดใช้ไม่ 
 ยินยอมชดใช้ ให้หน่วยรายงานระบุในรายงานขออนุมัติจําหน่ายของหน่วย  
 ด้วย 
               ๒๑.๗ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ท ่จําเป็น 
      ข้อ ๒๔ เมื่อหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว    
 ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์นั้นออกจากบัญช คุมของหน่วยและแจ้งผลการอนุมัติ   
 นั้นให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แต่ถ้าในระหว่างการดําเนินกรรมวิธ   
 ขออนุมัติจําหน่าย หน่วยรายงานม ความจําเป็นต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้น  
 ให้หน่วยรายงานทําเบิกทดแทนไปได้ เว้นสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ โดยในการ 
 เบิกทดแทนให้แนบหลักฐานท ่แสดงว่าสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ ระหว่างการ 
 ดําเนินกรรมวิธ ขออนุมัติจําหน่าย เช่น เอกสารจากหน่วยซ่อมบํารุง หรือ   
 รายงานการสูญหาย เป็นต้น 

    ข้อ ๒๗ การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระทําได้ ๓ วิธ  คือ การแก้ไขให้คงสภาพ 
 เดิม การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ และการชดใช้ด้วยเงิน 

                ๒๗.๓ การชดใชดวยเง ินให้ชดใช เป็นเงินตามหลักเกณฑ ท  ่ 
 กระทรวงการคลังกําหนด รวมทั้งปฏิบัติตามระเบ ยบแบบแผนของทาง   
 ราชการท ่เก ่ยวข้อง 
  

 



หลักฐานการตรวจเรื่องอาวุธฯ         หน้า 30 ใน 34 หน้า 
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      ๘.๓ การจําหน่าย และ 
 ส่งคืนซาก การรายงาน 

 ๑. การตดิตามผลการ        
 จําหน่ายและส่งคืนซาก สป.     
 ท ่ได้รับอนุมัติจําหน่าย 
 ๒. การรายงานต่อผบ.หน่วย 
 ตามสายการบังคับบัญชา   
 และสายการส งกําลัง 
 
 
 

 - สอบถาม 
 - ตรวจดูเอกสาร  
 หลักฐาน  
 
 

 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย   
 การจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.  
 ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ ข้อ ๑๑  
  
 
 
 
 
 - คําสั่งกองทัพบกท ่๔๒๒/   
 ๒๕๑๖ เรื่อง การตรวจเย ่ยม  
 การส่งกําลังของผู บังคับบัญชา  
 และการกํากับดูแลของฝ าย  
 อํานวยการส่งกําลังบํารุง ลง     
 ๕ ต.ค.๑๖ ข้อ ๑๐, ๑๐.๔,    
 ๑๐.๔.๑, ๑๐.๔.๒, ๑๐.๔.๓  
 และ ๑๐.๔.๔   

  - ข อ ๑๑ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเท ยบเท่า ม อํานาจอนุมัติ  
 ให้จําหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญช คุมของหน่วยในอัตราของตน 
            ๑๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์ท ่ม ช วิต    
 และชิ้นส่วนซ่อมรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
             ๑๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๑.๑ กรณ จําหน่ายเป็นสูญ วงเงินต้อง   
 ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ท ่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหารใน 
 ระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

ฯลฯ 
 - ข้อ ๑๐ การติดตามและเร งรัดผลงานของฝ ายอํานวยการส งกําลังบํารุง 
 ให้ปฏิบัติดังน ้ 
             ๑๐.๔ ใชวิธ ต อไปน ้ตามลําดับ 
                     ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วยตนเอง (การเย ่ยมเพ่ือ 
 กํากับดูแลด านการส งกําลังบํารุง) 
                     ๑๐.๔.๒ สงผู้แทนไปพบปะประสานงาน 
                     ๑๐.๔.๓ ติดตอโดยตรงด วยโทรศัพท  และวิทยุโทรศัพท์ 
                     ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร งรัดเป นลายลักษณ อักษร 
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   ๙. การรายงานสถานภาพ 
       ๙.๑ การรายงาน 
 สถานภาพ ๓ เดือน 

 

 
๑. การรายงานสถานภาพ
ตรงตามกําหนด 
๒. การรายงานสถานภาพ
ถูกต้องครบถ้วน 

 
- ตรวจดูเอกสาร  
 หลักฐาน 
- ดู อจย., อสอ. 

 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย  
 การส่งกําลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท   
 ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง       
 ๓๐ ธ.ค.๓๔ ตอนท ่ ๙ ข้อ ๕๑,   
 ๕๒, ๕๓, ๕๔ และ ๕๕  

 
 - ตอนท ่ ๙ การรายงานสถานภาพ 

       ข้อ ๕๑ หน่วยรายงาน 
                   ๕๑.๑ หน่วยใช้ ได้แก่ หน่วยระดับกองพันหรือเท ยบเท่าหรือ 
 หน่วยอิสระท ่กองทัพบกอนุมัติข ้น 

       ข้อ ๕๒ ห วงระยะเวลารายงาน 
                   ๕๒.๑ หนวยใช รายงานในรอบ ๓ เดือน ป ดรายงานในสิ้น 
 ม นาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 

        ข้อ ๕๓ สิ่งอุปกรณ ท ่ต้องรายงาน 
                    ๕๓.๑ หน่วยใช ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ ตาม อจย.   
 ทุกรายการ ส่วนสิ่งอุปกรณ์ตาม อสอ.นั้น ให้รายงานเฉพาะรายการท ่   
 กองทัพบกกําหนด 

         ข้อ ๕๔ การดําเนินการรายงาน 
         ๕๔.๑ รายงานของหน วยใช  

                             ๕๔.๑.๑ หน่วยใช ทํารายงานในรอบ ๓ เดือนโดยใช้ 
 แบบพิมพ  ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จํานวน ๓ ชุดแยกสิ่งอุปกรณ์ตามความรับผิดชอบ  
 ของสายยุทธบริการหน วยรายงานเก็บไว  ๑ชุด สงรายงานตามสายการบังคับ 
 บัญชา ๒ ชุด สําหรับสิ้นม นาคมให รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ ทุกรายการ   
 ตามท ่กําหนดในข้อ ๕๓.๑ ส่วนสิ้น มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ให้ 
 รายงานเฉพาะรายการท ่เปล ่ยนแปลง ถ้าไม่ม การเปล ่ยนแปลงให้ยืนยันให้ 
 ทราบ 

          ข้อ ๕๕ ประเภทเอกสาร เอกสารต าง ๆ ท ่ใช้ในการรายงานสถาน 
ภาพสิ่งอุปกรณ์ ให ถือเป็นเอกสาร "ลับ" 
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        ๙.๒ การรายงาน สป.  
 หลัก และ สป.สําคัญงดใช้ 
 งานประจําเดือน 
 
 
 

 

๑. การรายงานตรงตาม
กําหนด 
๒. การรายงานถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
 
 
 

 - ตรวจดูเอกสาร  
 การรายงาน 
  

 - คําสั่งกองทัพบกท ่ ๔๖๒/  
 ๒๕๔๓ เรื่อง การรายงาน สป.  
 สําคัญ และ สป.หลักงดใช้งาน 
 ประจําเดือน ลง ๑๔ ก.ย.๔๓   
 ข้อ ๒, ๓, ๔ และ ๕  
 
 

 

 - ข้อ ๒. การรายงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบสถาพภาพ สป.  
 สําคัญ และ สป.หลักงดใช้งานประจําเดือนของทุกสายยุทธบริการได้อย่าง 
 ถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบรายการชํารุด และการซ่อมบํารุง   
 สป. ท ่งดใช้งานของหน่วย 
           ๒.๑ หน่วยรายงาน หน่วยใช้ หน่วยซ่อมบํารุง และ กรมฝุายยุทธ 
 บริการ ม หน้าท ่รายงาน 
           ๒.๒ ห้วงระยะเวลารายงาน ให้รายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปิดรายงาน   
 ทุกสิ้นเดือนโดยกรมฝุายยุทธบริการรวบรวมรายงาน และจัดทําบัญช รายการ  
 ยุทโธปกรณ์งดใช้งาน ท ่งดใช้งานเพ่ิมข ้นในวงรอบการรายงาน (เปิดงานซ่อม)   
 และรายการท ่ซ่อมเสร็จแล้ว(ปิดงานซ่อม) รายงานให้ ทบ. ทราบ ตามแบบ 
 การรายงานท ่กําหนด (ผนวก ก) ภายในวันท ่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
    ข้อ ๓ ประเภท สป.ท ่ต้องรายงาน คือ สป.สําคัญ และ สป.หลัก ทั้งน ้ให้  
 เป็นไปตาม ท ่ระบุไว้ในระเบ ยบ/คําสั่งฯ ท ่เก ่ยวข้อง 

  ข้อ ๔ เอกสารการรายงาน 
          ๔.๑ บัญช สรุปรายงาน สป.สําคัญ และ สป.หลักงดใช้งาน(ผนวก ก) 
          ๔.๒ สําเนาใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘-๓๑๑) 
   ข้อ ๕ การดําเนินการรายงาน 

             ๕.๑ ให้หน่วยซ่อมบํารุงท ่เปิดงานซ่อม สป.หลัก และ สป.สําคัญ    
 สําเนาใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘-๓๑๑) ท ่ออกเลขงานซ่อมและตรวจสภาพ 
 แล้ว ส่งตามสายงานส่งกําลังบํารุงภายในวันเด ยวกัน หน่วยท ่รับรายงานส่ง 
 ผ่านรายงานไปจนถ งกรมฝุายยุทธบริการ ทั้งน ้ยกเว้นรายการท ่เป็นการซ่อม 
 ท ่ส่งต่อไม่ต้องรายงาน   

           ๕.๒ เมื่อหน่วยซ่อมบํารุงได้ปิดงานซ่อมแล้วให้รายงานหมายเลข 
งานนามหน่วยซ่อมบํารุงและวันท ่ปิดงาน ให้กรมฝุายยุทธบริการทราบ ตาม
สายงานส่งกําลังบํารุง 
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    ๑๐. การตรวจอาวุธ และ 
 คลังฯ 
      ๑๐.๑ การตรวจอาวุธฯ   
 และคลังฯ ประจําเดือน 

 
   
 
 
 
 
 
 
 ๙.๓ การรายงานสถานภาพ  
 ประจําเดือนในระบบ  
 LOGSMIS ถูกต้อง   
 เร ยบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. การตรวจโดย ผบ.หน่วย  
 หรือผู้แทน 
 ๒. การรายงานผลการตรวจ  
 เร ยบร้อยถูกต้อง 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 - สอบถาม 
 - ตรวจสอบด้วย 
 สายตาในระบบ 
 LOGSMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ตรวจดูบันท กผล  
 การตรวจ และการ  
 รายงานผล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 - นโยบายการปฏิบัติงาน  
 กองทัพบก ประจําปี 
 งบประมาณ ๒๕๖๓ เฉพาะ    
 ด้านการส่งกําลังบํารุง ข้อ ๑.๕  
  
 
 
 
 
 
 
 
 - ระเบ ยบกองทัพบก ว่าด้วย   
 การตรวจอาวุธ และสิ่งของ   
 ประจําตัวทหาร พ.ศ.๒๔๙๗    
 ลง ๘ มิ.ย.๙๗ ข้อ ๖, ๑๕ และ  
 ๑๙   

           ๕.๓ ในกรณ ไม่ม การเปิดหรือปิดงานซ่อมในรอบเดือน ให้ปิดการ
รายงานทุกสิ้นเดือน และให้หน่วยซ่อมบํารุงยืนยันให้กรมฝุายยุทธบริการ
ทราบ ภายในวันท ่ ๕ ของเดือนถัดไป 
            ๕.๕ การรายงานตามท ่กําหนดใน ผนวก ก นั้น ให้แยกแบบการ
รายงานระหว่างการเปิดงานซ่อม และการปิดงานซ่อม 
            ๕.๖ ในกรณ ยุทโธปกรณ์งดใช้งานและทําการซ่อมในขั้นหน่วยใช้ 
ให้หน่วยใช้รายงานตามแบบการรายงานท ่กําหนด (ผนวก ก) ถ ง          
กรมฝุายยุทธบริการตามสายงานส่งกําลังบํารุง 

  - ข้อ ๑.๕ การควบคุมโดยใช้ระบบสารสนเทศ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับต้อง    
 ให้ความสําคัญกํากับดูแล และกวดขันการใช้งานระบบสารสนเทศของ ทบ. 
 ด้านการส่งกําลังบํารุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือควบคุม และบริหารจัดการ สป.๒    
 และ ๔, สป.๓ และ สป.๕ ภายในหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ปูองกันการ  
 ทุจริต และการรั่วไหลโดยให้หน่วยสนับสนุนทางการส่งกําลังทุกระดับทํา  
 หน้าท ่แนะนํา และขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้กับหน่วยท อ่ยู่ใน  
 ความรับผิดชอบเพื่อให้ ทบ. ม ฐานข้อมูลด้านการส่งกําลังบํารุงท ่ใช้งานร่วม 
 กันเป็นฐานข้อมูลเด ยวท ่เป็นมาตรฐาน ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ และ   
 สามารถนําไปวางแผนการส่งกําลังบํารุง เพื่อประกอบการตัดสินใจของ  
 ผู้บังคับบัญชาได้อย่างม ประสิทธิภาพ 

 
 

 - ข้อ ๖ การตรวจประจําเดือน เป นการตรวจประจําเดือนละ ๑ ครั้ง  
 การตรวจอาจทําการตรวจได้ ๒ วิธ  คือ 

 ๑. การตรวจปกติ คือ ทําการตรวจบนโรงท ่อยู ่ของทหาร 
  



หลักฐานการตรวจเรื่องอาวุธฯ         หน้า 34 ใน 34 หน้า 

 

 

หัวข้อการตรวจ ตัวช  ้ว ัด วิธ การตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลักฐานอ้างอิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

           ๒. การตรวจในสนาม คือ ทําการตรวจในสนามฝึกในลักษณะทหาร 
 ปฏิบัติการในสนามการตรวจประจําเดือน กระทําในวันเสาร์สัปดาห์สุดท าย   
 ของเดือนระหว่าง ๑๐๐๐-๑๒๐๐ โดยบุคคลต่อไปน ้ ทําการตรวจ คือ         
 หน่วยระดับกองพันหรือเท ยบเท่า เป นหน้าท ่ของ ผบ.พัน. หรือผู้แทน 
 สําหรับหน่วยทหารท ่ม ลักษณะการจัดหน วยอย่างอ่ืน เช น นขต.กรม.ร.,    
 นขต.กองพล ให้ปฏิบัติโดยอนุโลม 
 - ข้อ ๑๕ การตรวจอาวุธ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้อ่ืน ๆ    
 จะต้องตรวจรายละเอ ยดถ งการระวังรักษาความสะอาด การปรนนิบัติบํารุง   
 ว่าถูกต้องตามระเบ ยบท ่ทางราชการกําหนด การชํารุด หรือสูญหายของแต   
 ละชนิดนั้นๆ ม การดําเนินการตามระเบ ยบของ ทบ. เพ ยงใด เพ่ือประโยชน      
 ท จ่ะให สิ่งเหล าน ้อยู่ในสภาพท ่ใช้การได ตามอัตราอยู่เสมอ 
     ข้อ ๑๙ การรายงานผลการตรวจการตรวจตามข้อ ๕ ให้รายงานผลให        
 ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน วยทราบ ส วนการตรวจตามข อ ๖ ให้ทําบันท ก  
 ผลการตรวจข ้น ๓ ฉบับ ส งใหหน วยท ่รับการตรวจ ๑ ฉบับ ผู้ตรวจเก็บไว  ๑  
 ฉบับ อ ก ๑ ฉบับรายงานตามลําดับถ งกองพลหรือเท ยบเท่าภายใน ๑๕ วัน 
 โดยแยกเป็นรายการตามลําดับสิ่งของประจําตัวทหาร, อาวุธประจําหน่วย,  
 อาวุธประจํากาย, คลัง สถานท ่ทํางาน และโรงท ่อยู่ ฯลฯ เป็นตน พร้อมทั้ง 
 ผลเปร ยบเท ยบความยิ่งหย่อนเป นหน วย ๆ ทั้งน ้ผู้บังคับบัญชาจะได ทราบ        
 ขอบกพร อง, ความพร อมเพร ยงแล วพิจารณาแก ไขให หน วยนั้นม อาวุธ         
 ยทุโธปกรณสมบูรณ ตามอัตราต อไป 

 

 

 


