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หลกัฐานการตรวจ ประจ าปี  
เร่ือง   ยานพาหนะใน-นอกอตัราและการใชร้ถประจ าหน่วย 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
 ๑.๑ การด าเนินการตาม 
       บนัทึกผลการตรวจ 
       ของชุดตรวจ จบ. 
       คร้ังหลงัสุด  

 
๑. แกไ้ขขอ้บกพร่อง

เรียบร้อย 
๒. รายงานการแกไ้ขให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
๓. จดัท าส าเนาบนัทึกผล

การตรวจฯ และรายงาน   
     การแกไ้ข แนบไวก้บั

ขอ้มูล 
๔. อ่ืน ๆ 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทพับก 
   วา่ดว้ย การตรวจใน 
   หนา้ท่ีนายทหารจเร   
    พ.ศ.๒๕๕๐ ลง ๑๖ พ.ย. 
๕๐  ขอ้ ๑๔.๒ 

-  ค  าสั่ง ทบ.เร่ือง    
   ก าหนดการตรวจใน 

   หนา้ท่ีนายทหารจเร  
   ประจ าปีท่ีท าการตรวจ 

 
- ข้อ ๑๔.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพนัหรือเทียบเท่าขึ้นไปเม่ือได้รับ
บนัทึกผลการตรวจแลว้ให้ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีอยู่ในอ านาจของ
ตนทันที โดยไม่ตอ้งรอให้หน่วยเหนือสั่งการส าหรับเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนือ
อ านาจของตนท่ีจะแกไ้ขไดเ้อง ใหร้ายงานหน่วยเหนือเพื่อด าเนินการต่อไป 

 
 
 

* ๑. ครบถว้นตามท่ี จบ.
ก าหนด 

๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร -  ค  าสั่ง ทบ.เร่ืองก าหนด    
   การตรวจในหนา้ท่ี  
   นายทหารจเร ประจ าปี 
   ท่ีท าการตรวจ 
- หนงัสือท่ี จบ.แจง้ให ้ 
  หน่วยรับตรวจเตรียมการ  
  รับตรวจล่วงหนา้ 

- 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๑.๓ แบบตรวจสอบและ 
       ประเมินผลตาม 
       โครงการของ จบ. 

๑.  ครบถว้นตามท่ี จบ. 
ก าหนด 

๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 
๓. อ่ืน ๆ  

- ดูเอกสาร - เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๒ - 
 

 ๑.๔  การจดัผูน้ าตรวจ 
         ผูรั้บตรวจและ 
         ยานพาหนะน าตรวจ 

๑. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ใน
เร่ืองท่ีรับตรวจ  

๒. จดัครบถว้น  
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูค  าสั่งแต่งตั้ง - เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๒ - 

 ๑.๕ การจดัสถานท่ี 
        รับตรวจ 

๑. จดัส่ิงอ านวยความ 
    สะดวกอยา่งเหมาะสม 
๒ . โ ต๊ ะ , เก้ า อ้ี  จัด เป็ น

ระเบียบเรียบร้อย 
๓.  แสงสวา่งเพียงพอ 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูสถานท่ี - เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๒ - 
 
 
 
 
 

 ๑.๖ การเตรียมเอกสาร 
        รับตรวจ 

๑. ใส่แฟ้มเป็นระเบียบ 
     เรียบร้อย 
๒. เอกสารหลกัฐาน

ถูกตอ้งครบถว้น  
๓. จดัวางอยา่งเหมาะสม 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูแฟ้ม
เอกสาร 

- เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๒ - 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๒. การรับ – ส่งหน้าที่     

 ๒.๑ หลกัฐานการรับ-ส่ง 
         หนา้ท่ี 

๑. จดัท าเอกสารหลกัฐาน
ครบถว้น 

๒. เอกสารหลกัฐาน
ถูกตอ้งเรียบร้อย 

๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร
หลกัฐาน
การรับ-ส่ง
หนา้ท่ี 

- ระเบียบกองทพับก 
  วา่ดว้ยการรับ-ส่งหนา้ท่ี 
  ในเวลายา้ย เล่ือน ลด 
  ปลด และบรรจุ พ.ศ. 
   ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ 
ขอ้ ๗ 

- ขอ้ ๗ เม่ือมีค าสั่งยา้ยขา้ราชการ หรือใหข้า้ราชการออกจากราชการ ให ้
   ผูบ้งัคบับญัชาจดัให้มีการรับ-ส่งหนา้ท่ีกนัโดยเร็ว โดยให้เร่ิมออกเดินทางไป
รับ-ส่งหน้าท่ี ซ่ึงกันและกันภายใน ๗ วนั นับตั้งแต่วนัท่ีได้รับทราบค าสั่ง
อย่างเป็นทางการต่อจากนั้นให้ท าการรับ-ส่งหน้าท่ีต่อกันให้แลว้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา ดงัน้ี 

     ขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งตั้งแต่ ผูบ้งัคบัหมวดหรือเทียบเท่าลงไป ภายใน 
๒ วนั 

  ขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งตั้งแต่ ผูบ้ ังคับกองร้อยหรือเทียบเท่า ภายใน    
๓ วนั 

  ขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งตั้งแต่ ผูบ้ ังคับกองพนั ผูบ้ ังคับการกรมหรือ
เทียบเท่า ภายใน ๕ วนั   

      ขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งตั้งแต่ ผูบ้ญัชาการกองพลขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
ภายใน ๗ วนั 

  เวน้แต่ผูค้รองต าแหน่งดงักล่าวเป็นเจา้หน้าท่ีคลงั ซ่ึงรับผิดชอบบญัชี
พสัดุและพสัดุในคลงัโดยตรง จึงให้ยืดเวลาในการรับ-ส่งหน้าท่ีออกไปได ้
ไม่เกิน ๑๕ วนั 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๒.๒ หลกัฐาน 
          การรายงาน  

๑. มีการรายงาน 
   ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
๒. รายงาน    
    ตามก าหนดเวลา 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูหลกัฐาน 
   การรายงาน 
   ตามท่ี
ก าหนด 

- ระเบียบกองทพับก 
  วา่ดว้ยการรับ-ส่ง 
 หนา้ท่ีในเวลายา้ย 
 เล่ือน ลด ปลด และ 
 บรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง 
 ๑๘ ก.ย.๔๐ 
  ขอ้ ๑๑ และ ๑๒ 

- ขอ้ ๑๑ การปฏิบติัต่อเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับ-ส่งหนา้ท่ี 
            ๑๑.๑ ใหผู้ส่้งจดัท าบญัชีส่งหนา้ท่ีเฉพาะในกองบงัคบัการหรือเฉพาะ
ในส่วนท่ีตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บญัชีก าลงัพล บญัชีอาวุธ บญัชีการเงิน 
บญัชีส่ิงอุปกรณ์ตามสายยทุธบริการต่าง ๆ และบญัชีอ่ืน ๆ เฉพาะท่ีจ าเป็น
ตามจ านวนซ่ึงเป็นจริงในวนัท่ีรับ-ส่งหนา้ท่ีส าหรับเงินผูส่้งท่ีมีอ านาจสั่งการ
เบิกจ่ายเงินกบัผูมี้หนา้ท่ีรักษาเงินตอ้งท าบญัชีรับส่งและตรวจสอบเงินใน
บญัชีดว้ย 
          ๑๑.๒ เม่ือไดต้รวจรับถูกตอ้งแลว้ให้ผูส่้งและผูรั้บบนัทึกไวท้า้ยบญัชี
ส่งหนา้ท่ีวา่ไดต้รวจรับถูกตอ้งแลว้และลงช่ือผูรั้บไว ้แต่ถา้มีการคลาดเคล่ือน
เกิดขึ้ นก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้ นและลงช่ือผู ้รับ, ผู ้ส่ง กับเจ้าหน้าท่ี ซ่ึง
เก่ียวข้อง แล้วรับ-ส่งกันให้เสร็จไปชั้นหน่ึงก่อน ต่อจากนั้ นผูรั้บต้องรีบ
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยตรงทราบโดยเร็ว   ฯลฯ  

- ขอ้ ๑๒ บญัชีรับ-ส่งหนา้ท่ีใหท้ าเป็น ๓ ชุด เก็บไว ้ณ ท่ีท าการเป็นหลกัฐาน ๑ 
ชุด ผูส่้งเก็บรักษาไว  ้๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรั้บน าเสนอผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีรับ-ส่งหนา้ท่ีแลว้เสร็จ ฯลฯ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๒.๓ การส ารวจพิเศษ ๑. มีรายงานขออนุมติั 
๒. ด าเนินการถูกตอ้ง 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูหลกัฐาน 
 การรายงาน 

- ระเบียบกองทพับก 
  วา่ดว้ย การส่งก าลงัส่ิง 
   อุปกรณ์ ประเภท  ๒ 
   และ ๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
     ขอ้ ๔๒.๓ และ ขอ้          
    ๔๒.๓.๖,     

- ขอ้ ๔๒.๓ การส ารวจพิเศษ ได้แก่ การส ารวจส่ิงอุปกรณ์เป็นคร้ังคราวตาม
ความจ าเป็น โดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการท่ีส ารวจนั้น เวน้กรณีเร่งด่วน 
การส ารวจประเภทน้ีจะส ารวจส่ิงอุปกรณ์จ าพวกใด ชนิดใด หรือรายการใด
นั้น ขึ้นอยูก่บักรณี ดงัต่อไปน้ี 

            ๔๒.๓.๖ เม่ือมีการรับส่ง – หนา้ท่ี 
ฯลฯ 

๓. การควบคุมทางบัญชี     

     ๓.๑ บญัชีคุม 
            ส่ิ งอุปกรณ์ถาวร 

(ทบ.๔๐๐-๐๐๕) 

๑. บนัทึกเรียบร้อย 
๒. ใบเบิกครบถว้น 
๓. จ านวน สป.ถูกตอ้ง 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจใบเบิก 
- ดูบญัชีคุม 
- ดูใบส่งคืน 
- ดูใบโอน 
สิ่งอุปกรณ์ 

- ระเบียบกองทพับก  
  ว่าดว้ยการส่งก าลงั 
  สิง่อุปกรณป์ระเภท 
  ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔   
ลง  ๓๐  ธ .ค .๓๔  ข้อ 
๕.๔๐, ๕.๔๑, ๓๙.๒, 

   ๓๙.๒.๓.๒, 
  ๓๙.๒.๓๒.๒ และ ข้อ 
   ๔๐ 

- ขอ้ ๕.๔๐ หน่วยใช ้หมายถึง หน่วยท่ีไดรั้บส่ิงอุปกรณ์ตาม อจย. อสอ.หรือ
อนุมติัอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการใชส่ิ้งอุปกรณ์นั้น ๆ 

- ข้อ ๕.๔๑ หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ตั้ งแต่ระดับกองพนัหรือเทียบเท่า 
หรือกองร้อยอิสระขึ้นไป หรือหน่วยอิสระท่ี ทบ.อนุมติัหรือหน่วยสนบัสนุน
ทางการส่งก าลงัทุกระดบัท่ีเบิกส่ิงอุปกรณ์ไปยงัหน่วยจ่าย 

- ข้อ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผูบ้ังคบัหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 
และหน่วยใช ้จะตอ้งรับผิดชอบด าเนินการควบคุมทางบญัชีต่อส่ิงอุปกรณ์ให้
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เหมาะสม เพื่อให้ทราบสถานภาพส่ิงอุปกรณ์ได้
ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการควบคุม ดงัน้ี 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    - ขอ้ ๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช ้
                      ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด าเนินการรวบรวมหลักฐาน  จัดท าสถิติและ
ขอ้มูลส าหรับส่ิงอุปกรณ์แต่ละรายการ 

                      ๓๙.๒.๓.๒.๒ จดัท าบญัชีคุมส่ิงอุปกรณ์ถาวรโดยใชแ้บบพิมพ ์
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส าหรับบญัชีคุมช้ินส่วนซ่อมและส่ิงอุปกรณ์ใช้ส้ินเปลือง 
ใหใ้ชแ้บบพิมพ ์ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 

- ขอ้ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นตอ้งรับผิดชอบในการ
ควบคุมส่ิงอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสมถูกตอ้งตามความมุ่ง
หมายของทางราชการ 

๓.๒ บญัชีช้ินส่วนซ่อม 
        ตามอตัราพิกดั 
       หรือ บชอพ.  
       (ทบ.๔๐๐-๐๖๖) 
๓.๓ บตัรบญัชีคุม 
       ช้ินส่วนซ่อม 
       ตามอตัราพิกดั 
      (ทบ.๔๐๐-๐๖๘) 

๑. จดัท าเรียบร้อย 
๒. มีการขอปรับ บชอพ. 
๓. มีการเบิก/ส่งคืน ชอพ. 
๔. อ่ืน ๆ 
๑. บนัทึกเรียบร้อย 
๒. จ านวน ชอพ. ถูกตอ้ง 
๓. มีการสอบทานความ 

ตอ้งการ ชอพ. 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดู บชอพ. 
 
 
 
- ตรวจ 
  บญัชีคุม  
- ดูการ 
  สอบทาน 
- ดูคลงัเก็บ 
   

- ระเบียบกองทพับก  วา่
ดว้ยช้ินส่วนซ่อมตาม
อตัราพิกดัและช้ินส่วน
ซ่อมท่ีสะสม พ.ศ.
๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย.๑๒ 
ขอ้ ๔,  ๔.๒, ๔.๓, ๔.๖, 
๖.๒, ๖.๓, ๖.๔, ๖.๕, 
๖.๖, ๖.๗ และ ๖.๘ 

 

- ขอ้ ๔ ค าจ ากดัความ 
          ๔.๒ บัญชีช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (บชอพ.) คือ เอกสารแสดง
รายการ และจ านวนช้ินส่วนซ่อมซ่ึงอนุมัติให้หน่วยใช้สะสมไว้เพื่อ
สนบัสนุนขีดความสามารถในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย (ขั้น ๑-๒) 

          ๔.๓ ช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดั (ชอพ.) คือ ช้ินส่วนซ่อมส าหรับการ
ซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย ซ่ึงอนุมติัให้หน่วยใช้สะสมไวต้ามบญัชีช้ินส่วน
ซ่อมตามอตัราพิกดั 

          ๔.๖ หน่วยใช ้หมายถึง หน่วยซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการใช ้
  ส่ิงอุปกรณ์นั้นโดยตรง 
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   ๓.๔ ช้ินส่วนซ่อม 

  ตามอตัราพิกดั/ ชอพ. 
 
 
 
 
 
     

๑. ขออนุมติัใชถู้กตอ้ง 
๒. มีการหมุนเวียนใชใ้น   
     การ ปบ. และ ซบร. 
๓. มีการเบิกทดแทนให้ 
    เตม็ระดบั 
๔. อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 

- ตรวจ ชอพ. 
- ดูหลกัฐาน 
  การปรับ 
   ชอพ. 
- ดูหลกัฐาน 
  การเบิก 
  ทดแทน 
   

 - ขอ้ ๖.๒ การปฏิบติัของหน่วย เม่ือไดรั้บ บชอพ.ขั้นตน้ 
             ๖.๒.๑ ตรวจสอบรายการและจ านวนช้ินส่วนซ่อมท่ีคงคลงัรวม คา้ง
รับกับ บชอพ.ขั้นตน้ท่ีได้รับแลว้เบิกส่งคืนหรือแจ้งยกเลิกคา้งรับ เม่ือได้มี
รายการและจ านวนคงคลงัรอคา้งรับของช้ินส่วนซ่อมตรงกบั บชอพ.นั้น ทั้งน้ี
ตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน ๓๐ วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บ บชอพ.ขั้นตน้ 
             ๖.๒.๒ ท า บชอพ.รวมดว้ยแบบพิมพ ์ทบ.๔๐๐-๐๖๖ โดยใช ้บชอพ.
ขั้นตน้เป็นมูลฐานและแยกส าหรับ แต่ละสายยุทธบริการแลว้เสนอให้หน่วย
หรือคลงัท่ีสนบัสนุน โดยตรงไวเ้ป็นหลกัฐาน 
             ๖.๒.๓ ใช้ ชอพ.ท าการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย แลว้เบิกทดแทนให้
เตม็ระดบัอยูเ่สมอ 
             ๖.๒.๔ เก็บเอกสารต่าง ๆ   เก่ียวกบัช้ินส่วนซ่อมและ บชอพ.ไวเ้ป็น
หลกัฐาน ในส านกังานของหน่วย และใหพ้ร้อมท่ีจะรับตรวจได ้
- ข้อ ๖.๓ การท าบัญชีคุมทุกหน่วยท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการซ่อมบ ารุง
ประจ าหน่วย บนัทึกสถานภาพและขอ้มูลการส่งก าลงัของช้ินส่วนซ่อมทุก
รายการท่ีไดรั้บอนุมติั ให้ใชใ้นการซ่อมบ ารุง ลงในแผนเก็บของและส ารวจ 
(ทบ.๔๐๐-๐๖๘) ดงัน้ี 
               ๖.๓.๑ ส าหรับ ชอพ.คงบนัทึกตามวิธีการเขียนใน  
ผนวก ข.และหมายเหตุค าวา่ “ชอพ.” ดว้ยสีแดงไวท่ี้มุมบนซา้ย 
               ๖.๓.๒ ส าหรับช้ินส่วนซ่อมท่ีไม่ใช่ ชอพ.ไดรั้บอนุมติัให้ใชใ้นการ
ซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยได้ โดยบนัทึกตามวิธีเขียน    ผนวก ข.   ยกเวน้ช่องท่ี
เก็บ และช่องระดบัสะสมท่ีอนุมติั 
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           - ขอ้ ๖.๔ การสอบทาน ความตอ้งการเพื่อปรับปรุง บชอพ.  ใหมี้รายการและ
จ านวนของ ชอพ.ไดส้มดุลกบัความตอ้งการในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย 
ใหห้น่วยท่ีรับผิดชอบในการส่งก าลงับ ารุงประจ าหน่วย ปฏิบติัดงัน้ี 
              ๖.๔.๑ ชอพ.ใหส้อบทานแผนเก็บของส ารวจยอดทุกรอบเดือนเพื่อ
ทราบความถ่ี และจ านวนของความตอ้งการทดแทนในหว้ง  ๖ เดือนท่ีผา่นมา 
และขีดสีแดงในแผนเก็บของ และส ารวจยอดไดบ้นัทึกสุดทา้ยของรอบเดือน
ทางดา้นขวามือ 
             ๖.๔.๒ ช้ินส่วนซ่อมไม่ปรากฏใน บชอพ.แต่คู่มือส่งก าลงัหรือคู่มือ
เทคนิคอนุมติัให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยไดเ้ช่น  รายการท่ีมี
เคร่ืองหมายแสดงไวว้า่ “ความตอ้งการ” หรือรายการท่ีก าหนดระดบัสะสมไว ้
แต่ผลการการท า ชอพ.โดยถือจ านวนยุทธภณัฑ์เป็นหลกัไดผ้ลลพัท์ต ่ากว่า 
๐.๕ นั้น ถา้ปรากฏว่ามีความถ่ีของความตอ้งการทดแทนตั้งแต่ ๓ คร้ังขึ้นไป
ในหว้ง ๖ เดือนท่ีแลว้มาเม่ือใด ใหส้อบทานความตอ้งการตามขอ้ ๖.๔.๑ ได ้
- ขอ้ ๖.๕ การเพิ่มและการตดัรายการใน บชอพ. 
             ๖.๕.๑ การเพิ่มรายการช้ินส่วนซ่อมท่ีไม่ปรากฏใน บชอพ. แต่คู่มือ
ส่งก าลงัหรือคู่มือเทคนิค อนุมติัใหเ้บิกไปใชใ้นการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยได ้
ถา้ รายการใดมีความถ่ีของความตอ้งการทดแทนตั้งแต่ ๓ คร้ังขึ้นไปในห้วง 
๖ เดือนท่ีแลว้มาให้ค  านวณระดับสะสมท่ีอนุมติัโดยจ านวนรวมท่ีตอ้งการ
ของความตอ้งการทดแทนในห้วง ๖ เดือนท่ีแลว้มานั้นไปคน้หาระดบัสะสม
ท่ีอนุมัติจาก    ตาราง ผนวก ค. วิธีดูตัวอย่าง ผนวก ค .และเสนอขอเพิ่ม
รายการนั้นต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ให้เพิ่มรายการ
นั้นลงใน บชอพ.และท าการเบิกใหเ้ตม็ระดบัสะสมท่ีอนุมติั 
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                    ๖.๕.๒ การตดัรายการ ชอพ.รายการใดเม่ือมีการบนัทึกความตอ้งการ

ทดแทนในแผนเก็บของและส ารวจยอดตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป และมีความถี่
ของความตอ้งการทดแทน ต ่ากวา่ ๓ คร้ังในหว้ง ๖ เดือน ท่ีแลว้มาใหข้อตดั
รายการนั้นต่อหน่วยสนบัสนุนโดยตรงเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ ใหต้ดัรายการนั้น 
ขอ้ ๖.๖ การเพิ่มและการลดระดบัสะสมท่ีอนุมติั ใน บชอพ. 
             ๖.๖.๑ การเพิ่มระดบัสะสมท่ีอนุมติั ชอพ.รายการใดมีความถี่ของ
ความตอ้งการทดแทน ตั้งแต่ ๓ คร้ังขึ้นไปในหว้ง ๖ เดือนท่ีแลว้มาใหค้  านวณ
ระดบัสะสมท่ีอนุมติัตามวิธีในขอ้ ๖.๕.๑ ถา้ไดผ้ลลพัทสู์งกวา่ บชอพ.ใหข้อ
เพิ่มระดบัสะสมนั้นต่อหน่วยสนบัสนุนโดยตรง เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงเพิ่ม
ระดบัสะสมใน บชอพ.ได ้ และเบิกใหเ้ตม็ระดบัสะสมท่ีอนุมติั เช่น ชอพ.ค่า
ควรซ่อมซ่ึงก าหนดใหท้ าการแลกเปล่ียนโดยตรงได ้ หรือ  ชอพ.ท่ีคลงั
รายงานรับผิดชอบการ ส่งก าลงัก าหนดไวว้า่ ไม่ใหเ้พิ่มระดบัสะสมเกินกวา่ท่ี
อนุมติัไวใ้นบชอพ.ขั้นตน้ 
              ๖.๖.๒ การลดระดบัสะสมท่ีอนุมติั ชอพ.รายการใดถา้มีความถี่ของ
ความตอ้งการทดแทนตั้งแต่ ๓ คร้ังขึ้นไปในหว้ง ๖ เดือนท่ีแลว้มา ใหค้  านวณ
ระดบัสะสมท่ีอนุมติั เช่นเดียวกบัในขอ้ ๖.๕.๑ ถา้ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้น 
บชอพ.ใหข้อลดระดบัสะสมต่อหน่วยสะสมโดยตรง เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จึง
ลดระดบัสะสมของรายการนั้นในบชอพ.ไดก้ารลดระดบัสะสมท่ีอนุมติัของ 
ชอพ.ลงต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้น บชอพ.ขั้นตน้ใหก้ระท าไดเ้ม่ือมีขอ้มูลความ
ตอ้งการทดแทนในแผนเก็บของ และส ารวจยอดตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไปและ
ใหส่้งคืนและหรือยกเลิกคา้งรับต่อหน่วยสนบัสนุนโดยตรง 
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  - ขอ้ ๖.๗ ขอ้ยกเวน้ 
             ๖.๗.๑ ชอพ.รายการใดเป็น สป.ลา้สมยั หรือหน่วยใชไ้ม่มียทุธภณัฑ ์
ท่ีใช ้ชอพ.รายการนั้น ส าหรับการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยอีกแลว้ ใหห้น่วยใช ้   
ส่งคืนทนัที และตดั ชอพ.รายการนั้นออกจาก บชอพ.ไดโ้ดยอตัโนมติั  
             ๖.๗.๒ ชอพ.รายการใดมีความตอ้งการทดแทนไม่ถึง ๓ คร้ังในหว้ง 
๖ เดือนท่ีแลว้มา เน่ืองจากยทุธภณัฑ ์ ไม่ไดใ้ชง้าน เช่น งดใชง้าน ฯลฯ หรือ 
ชอพ.นั้นมีความตอ้งการเฉพาะฤดูกาล ใหส้ะสมไวไ้ดเ้ท่ากบัจ านวนคงคลงัท่ี
มีอยู ่แต่ไม่เก็บระดบัสะสมท่ีอนุมติัคร้ังสุดทา้ย 
             ๖.๗.๓ เม่ือไดรั้บแจง้การเปล่ียนแปลงหมายเลขส่ิงอุปกรณ์และหรือ
รายการจากหน่วยสนบัสนุนโดยตรง ใหห้น่วยใชแ้กไ้ข บชอพ.กบัแยกแผน
เก็บของส ารวจยอดไดโ้ดยอตัโนมติั เพือ่ใชส้ าหรับการเบิกคราวต่อไปดว้ย 
- ขอ้ ๖.๘ วิธีปรับปรุง บชอพ.ตามขอ้ ๖.๕ และ ๖.๖ 
             ๖.๘.๑ หน่วยใชแ้บบพิมพ ์ทบ.๔๐๐-๐๖๖ ตาม ผนวก ก. เขียนเฉพาะ
รายการท่ีตอ้งการปรับปรุง บชอพ.เสนอหน่วยสนบัสนุนโดยตรง จ านวน  ๒ 
ชุด ภายใน ๑๕ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีท าการสอบทานตามความตอ้งการ 
             ๖.๘ .๒  หน่วยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบหมายเลขส่ิงอุปกรณ์
รายการขั้นการซ่อม และความตอ้งการท่ีขอปรับปรุง บชอพ.เม่ือเห็นวา่ถูกตอ้ง
แลว้ให้  หัวหน้าหน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ลงนามอนุมัติแล้วส่งคืนให้หน่วยท่ีเสนอมา จ านวน ๑ ชุด 
ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัไดรั้บ     
          ๖.๘.๓ เม่ือหน่วยไดรั้บหลกัฐาน ท่ีอนุมติัแลว้ใหแ้กไ้ข บชอพ.ไดต้ามอนุมติั 
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  ๓.๕ บตัรบญัชีคุม 

ส่ิงอุปกรณ์ 
         ใช ้ส้ินเปลือง 

     (ทบ.๔๐๐-๐๖๘) 

๑. บนัทึกเรียบร้อย 
๒. ใบเบิกครบถว้น 
๓. จ านวนช้ินส่วนซ่อม

ถูกตอ้ง 
๔. อ่ืน ๆ 

 

- ตรวจบตัร 
  บญัชีคุม สป.  
  ใชส้ิ้นเปลือง 
- ดูใบเบิก 

- ระเบียบกองทพับก  วา่
ดว้ยช้ินส่วนซ่อมตาม
อตัราพิกดัและช้ินส่วน
ซ่อมท่ีสะสม พ.ศ.
๒๕๑๒  ลง ๙ มิ.ย.๑๒ 
ขอ้ ๖.๓ และ  ๖.๓.๒ 

- ขอ้ ๖.๓ การท าบญัชีคุมทุกหน่วยท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการซ่อมบ ารุงประจ า
หน่วย บนัทึกสถานภาพและขอ้มูลการส่งก าลงัของช้ินส่วนซ่อมทุกรายการท่ี
ไดรั้บอนุมติั ใหใ้ชใ้นการซ่อมบ ารุง ลงในแผนเก็บของและส ารวจ  
(ทบ.๔๐๐-๐๖๘) ดงัน้ี                
               ๖.๓.๒ ส าหรับช้ินส่วนซ่อมท่ีไม่ใช ้ชอพ.ไดรั้บอนุมติัใหใ้ชใ้นการ
ซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยได ้โดยบนัทึกตามวิธีเขียน    ผนวก ข.   ยกเวน้ซ่อมท่ีเก็บ 
และช่องระดบัสะสมท่ีอนุมติั 

๔. การเบิก-รับ     
   ๔.๑ การเบิก สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ลายมือช่ือผูมี้สิทธิเบิก
ถูกตอ้ง 

๒. จดัท าใบเบิกเรียบร้อย 
๓. เบิกทดแทนส่ิงอุปกรณ์

ตามอตัรา 
๔. อ่ืน ๆ 
 
 

- เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบ กองทพับกวา่
ดว้ยการส่งลายมือช่ือผูมี้
สิทธิเบิกและรับส่ิง
อุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๐ ลง 
๒๐ ม.ค.๑๐ ขอ้ ๓, ๔ 
และ ๕ 
 
 

- ขอ้ ๓ ใหผู้บ้งัคบับญัชา ตั้งแต่ชั้นผูบ้ญัชาการกองพลขึ้นไปของหน่วยท่ีมีสิทธิ
เบิกส่ิงอุปกรณ์ส่งลายมือช่ือของตน และบุคคลอ่ืนซ่ึงตอ้งการใหเ้บิกส่ิงอุปกรณ์
แทนไปยงัสถานการณ์ ส่งก าลงัท่ีสนบัสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ.๑๖ 
ชุด เพื่อยดึถือเป็นหลกัในการตรวจสอบลายมือช่ือ 
             ถา้ผูมี้สิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์ท่ีต าแหน่งต ่ากวา่ผูบ้งัคบับญัชาชั้น ผบ.พล ให้
ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นเป็นผูส่้งลายมือช่ือ  
- ขอ้ ๔ เม่ือตอ้งการเปล่ียนตวับุคคลซ่ึงไดส่้งลายมือไปแลว้ตาม ขอ้ ๓ จะทั้งหมด
หรือไม่ก็ตามใหส่้งลายมือช่ือใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งน้ีเพื่อสะดวกแก่การเก็บ
รักษาและการแจกจ่ายของเจา้หนา้ท่ี 

    - ขอ้ ๕ เม่ือผูมี้สิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์ ประสงคจ์ะใหผู้อ่ื้นรับส่ิงอุปกรณ์แทนไปยงั
สถานการณ์ส่งก าลงัท่ีสนบัสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ.๑๖ ชุด        การ
เปล่ียนตวับุคคลใหป้ฏิบติัท านองเดียวกบัขอ้ ๔ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๔.๒ การรับ 

 
๑. ลายมือช่ือผูรั้บส่ิง

อุปกรณ์ถูกตอ้ง 
๒. ตั้งกรรมการตรวจรับ

ถูกตอ้ง 
๓. ลงลายมือช่ือในใบเบิก

ฉบบัสีฟ้าถูกตอ้ง 
๔. รายงานผลการตรวจรับ

เรียบร้อย 
๕. อ่ืน ๆ 
 

  - ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการ
ส่ ง ก า ลั ง ส่ิ ง อุ ป ก ร ณ์ 
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.
๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
ข้อ  ๑๘ .๗ , ๑๘ .๗ .๑  , 
๑ ๘ .๗ .๒  แ ล ะ  ข้ อ 
๓๔.๒.๑.๔ 

- ขอ้ ๑๘.๗ ขอ้ก าหนดในการใชแ้บบพิมพ ์
               ๑๘ .๗ .๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗  ๑ ในการเบิกส่ิงอุปกรณ์
ประเภทและทุกกรณี เวน้ส่ิงอุปกรณ์ท่ีก าหนดใน ขอ้ ๑๘.๗.๒ 
               ๑๘.๗.๒ ใหใ้ชแ้บบพิมพ ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณีท่ีหน่วยเบิกตอ้งไป
รับของเองหรือแบบพิมพ ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ในกรณีท่ีหน่วยเบิกตอ้งการใหห้น่วย
จ่ายส่งส่ิงอุปกรณ์ผา่นส านกังานขนส่งในการเบิกส่ิงอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑๘.๗.๒.๑ เคร่ืองแต่งกาย 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๒ เคร่ืองนอน 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๓ เคร่ืองสนาม 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๔ เคร่ืองเขียน  
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๕ แบตเตอร่ีแหง้ 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๖ ส่ิงอุปกรณ์ส้ินเปลืองสายทหารช่าง 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๗ ส่ิงอุปกรณ์ส้ินเปลืองสายแพทย ์
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๘ ส่ิงอุปกรณ์ส้ินเปลืองสายการสัตว ์                

ฯลฯ 
- ขอ้ ๓๔.๒.๑.๔ เม่ือผูรั้บ สป.ไปถึงหน่วยเบิก ใหผู้บ้งัคบัหน่วยเบิก ตั้งกรรมการ 
ตรวจรับ สป.จ านวน ๓ นาย ประกอบดว้ย นายทหารสัญญาบตัร อยา่งนอ้ย ๒ นาย 
โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีในสายงานท่ีรับผิดชอบต่อ สป.นั้น เขา้ร่วมดว้ย 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๔.๓ การเบิกเปลี่ยนยาง ๑. เม่ือครบอายกุารใชง้าน

ตามเกณฑ ์๓ ปี 
๒.วดัความสึกหรอ 
     ของดอกยางเป็นหลกั  

กรณีอายขุองยาง 
    ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
     ท่ีก าหนด  
๓. กรณีช ารุด  หรือ

เส่ือมสภาพก่อนครบ
อายกุารใชง้าน  มีการ
ตั้งกรรมการสอบสวน  

๔. อ่ืน ๆ 

-  ดูหลกัฐาน 
   การเบิก 
 
 
 

 - ค  าสั่ง ทบ. ท่ี ๕๕๙/ 
  ๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๓๗ 
  เร่ืองการเบิกเปล่ียนยาง 
  และแบตเตอร่ี  ขอ้  ๒ 

 
 

-  ขอ้ ๒ การเปล่ียนยางส าหรับยานพาหนะ 
           ๒.๑ ใหเ้บิกเปลี่ยนโดยถือเกณฑอ์ายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี และ วดั
การสึกหรอของดอกยางประกอบการเบิกเปลี่ยนดว้ย 
           ๒.๒ ในกรณีท่ีอายขุองยางยงัไม่ถึง ๓ ปี การเบิกเปลี่ยนใหว้ดัการ     สึก
หรอของดอกยางเป็นหลกั ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาการท่ีแต่ละสายงาน
ก าหนด 
           ๒.๔ การเบิกเปลี่ยนท่ีนอกเหนือจากเง่ือนไขตามขอ้ ๒.๑ และ ๒.๒ เช่น 
การช ารุดเสียหาย, เส่ือมสภาพ หรือกรณีใดๆ ใหห้น่วยใชต้ั้งกรรมการสอบสวน
เพื่อหาขอ้เทจ็จริง โดยปฏิบติัตามระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการจ าหน่าย สป.ท่ีใชบ้งัคบั
อยูโ่ดยอนุโลม ดงัน้ี 
                     ๒.๔.๑ หน่วยใชต้ั้งกรรมการสอบสวนหาขอ้เทจ็จริง 
                     ๒.๔.๒ ถา้ผลการสอบสวนสรุปไดว้า่เป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ไดเ้กิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องในหนา้ท่ี หรือเป็นเหตุพึ่งเกิดตามปกติวิสัย
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ ใหแ้นบสรุปรายงานผลการสอบสวนประกอบการเบิก
เปลี่ยนได ้เช่นเดียวกบัการเบิกเปลี่ยน ตามขอ้ ๒.๓ 
                      ๒.๔.๓ ถา้ผลการสอบสวนมิไดเ้ป็นไปตามขอ้ ๒.๔.๒ และจะตอ้ง
มีผูรั้บชดใชใ้หแ้นบส าเนาสรุปรายงานผลการสอบสวน ประกอบการเบิกเปล่ียน
ได ้ เช่นเดียวกบัการเบิกเปลี่ยนตามขอ้ ๒.๓ โดยไม่ตอ้งรอผลแห่งการสอบสวน
หรือผลแห่งการชดใชถึ้งท่ีสุด และใหห้น่วยแยกผลการสอบสวน เพื่อด าเนินการ
ต่อไป (๒.๓ การเบิกเปล่ียนตามหลกัการ ขอ้ ๒.๑ และ ๒.๒ ใหห้น่วยน ายางเก่า
ส่งคืนหน่วยท่ีใหก้ารสนบัสนุน พร้อมกบัเบิกรับยางใหม่ไดท้นัที 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
   ๔.๔ การเบิกเปล่ียน 
        แบตเตอร่ี 

๑. เม่ือครบอายกุารใช ้
    งานตามเกณฑ ์๒ ปี 
๒. ตามสภาพการใชง้าน 
๓. กรณีช ารุด หรือ 
    เส่ือมสภาพ ก่อนครบ 
    อายกุารใชง้าน  มีการ 
    ตั้งกรรมการสอบสวน 
๔. อ่ืน ๆ 

-  ดูหลกัฐาน 
   การเบิก 
 

- ค  าสั่ง ทบ. ท่ี ๕๕๙/ 
  ๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๓๗ 
  เร่ืองการเบิกเปล่ียนยาง 
  และแบตเตอร่ี  ขอ้  ๓ 

 

- ขอ้ ๓ การเบิกเปลี่ยนแบตเตอร่ีส าหรับยานพาหนะ 
           ๓.๑ ใหเ้บิกเปลี่ยนตามเกณฑอ์ายกุารใชง้าน ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี ส าหรับ
ยานพาหนะทุกประเภทและทุกสายงาน โดยใหห้น่วยน าแบตเตอร่ีเก่าส่งคืน
หน่วยท่ีใหก้ารสนบัสนุน พร้อมกบัเบิกรับแบตเตอร่ีใหม่ไดท้นัที 
           ๓.๒ ใหเ้บิกเปลี่ยนตามสภาพการใชง้าน ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเบิกเปล่ียน
ก่อนครบเกณฑอ์ายกุารใชง้าน ใหถื้อหลกัการปฏิบติัเช่นเดียวกบัการเบิกเปล่ียน
ยาง ตามขอ้ ๒.๔ 

 ๔.๕ การติดตาม 
        ใบเบิก 

๑. หว้งระยะเวลาการ  
ติดตามใบเบิก 

๒. บนัทึกหลกัฐานการ
ติดตามใบเบิกถูกตอ้ง 

๓. อ่ืน ๆ 

- ดูหลกัฐาน 
  การติดตาม 
  ใบเบิก 
 

- ค าสั่งกองทพับก ท่ี 
๒๘๙/๒๕๑๑ เร่ือง การ
ติดตามใบเบิก ลง ๒๘ 
ส.ค.๒๕๑๑  ขอ้ ๑, ๒  
และ ๔ 
 

- ขอ้ ๑ ใหห้น่วยเบิกใชแ้บบพิมพใ์นการติดตามใบเบิกไดทุ้กสายงาน 
- ขอ้ ๒ การใชแ้บบพิมพติ์ดตามใบเบิก ใหใ้ชต้ามรายการส่งก าลงั 
ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ สาย คือ 
          ๒.๑ หน่วยใชติ้ดตามใบเบิกไปยงัหน่วยสนบัสนุนโดยตรง 
หน่วยสนบัสนุนโดยตรงติดตามใบเบิกไปยงัหน่วยสนบัสนุนรวมหรือ 
คลงัสายงานยทุธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษ 
          ๒.๒ หน่วยใชติ้ดตามใบเบิกไปยงั มทบ.หรือ จทบ., มทบ.หรือ จทบ. 
ติดตามใบเบิกไปยงัคลงัสายงานฝ่ายยทุธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    - ขอ้ ๔ ลกัษณะและวิธีการใชแ้บบพิมพ ์

          ๔.๑ ช่ือแบบพิมพ ์“ใบติดตามใบเบิก” 
          ๔.๒ อกัษรยอ่และหมายเลขพิมพ ์ทบ.๔๐๐-๐๗๑   
          ๔.๓ แบบพิมพติ์ดตามใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ใหต้ามแบบทา้ยค าสั่งน้ี 
          ๔.๔ วิธีใชดู้ค าอธิบายดา้นหลงัแบบพิมพ ์ ประกอบค าสั่ง (แบบ ก.)    
การเบิกตั้งแต่ ๔๕-๙๐ วนั, (แบบ ข.) การเบิกเกินกวา่ ๙๐ วนั 

   - บนัทึกขอ้ความ กบ.ทบ.
ด่วนมาก ท่ี กห ๐๔๐๔/
๔๓๘๕ เร่ือง    การ
ปรับปรุงระยะเวลาใน
การเบิกรับและจดัส่ง 
สป. ลง ๑๒ พ.ย.๔๔ ขอ้ 
๒.๒.๑ 

- ขอ้ ๒.๒.๑ ใหป้รับปรุงตน้แบบ/แบบจ าลองกระบวนการเบิกรับและจดัส่ง 
สป.ตามขอ้ ๒.๑.๑ และการใชร้ะยะเวลาในการเบิกรับและจดัส่ง สป.ตามขอ้ 
๒.๑.๒ ใหเ้หลือเพียง ๔ ขั้นตอน และใชร้ะยะเวลาในการเบิกรับและจดัส่ง สป.
ดงัต่อไปน้ี 
               ๒.๒.๑.๑ ขั้นตอนท่ิ ๑ หน่วยสนบัสนุนโดยตรงด าเนินกรรมวิธี 
                              - ใหห้น่วยเบิก/หน่วยใช ้ส่งหลกัฐานท่ีใชใ้นการเบิกรับ สป.
โดยทางโทรสาร (FAX) ใหก้บัหน่วยสนบัสนุนโดยตรง เพื่อใหห้น่วย
สนบัสนุนโดยตรงใชใ้นการตรวจสอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตน้และให้
หน่วยสนบัสนุนโดยตรงใชร้ะยะเวลาในการตรวจสอบไม่เกิน ๑ วนัท าการ นบั
จากท่ีไดรั้บโทรสาร(FAX)  
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
                                  - กรณีท่ีหน่วยสนบัสนุนโดยตรงตรวจสอบแลว้มี สป.คง

คลงั ท่ีสามารถแจกจ่ายใหก้บัหน่วยเบิก/หน่วยใชไ้ด ้ ใหห้น่วยเบิก/หน่วยใช้
เร่งรัดจดัส่งหลกัฐานการเบิกรับ สป.ตวัจริงใหก้บัหน่วยสนบัสนุนโดยตรง 
เพื่อใหห้น่วยสนบัสนุนโดยตรงใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนินกรรมวิธี และ
อนุมติัจ่าย สป.ใหก้บัหน่วยเบิก/หน่วยใช ้ภายในอีก ๓ วนัท าการแลว้ใหเ้ร่งรัด
จดัส่ง สป.ใหก้บัหน่วยเบิก/หน่วยใชภ้ายในระยะเวลาอีกไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการเบิกรับและจดัส่ง สป.ไม่เกิน ๗ วนัท าการ(หน่วย
สนบัสนุนโดยตรงใชเ้วลาตรวจสอบไม่เกิน ๑ วนัท าการ อนุมติัจ่ายไม่เกิน ๓ 
วนัท าการ และจดัส่ง สป.ไม่เกิน ๓ วนัท าการรวมไม่เกิน ๗ วนัท าการ) 
                         - กรณีท่ีหน่วยสนบัสนุนโดยตรงตรวจสอบแลว้ ไม่มี สป.
คงคลงั ใหรี้บส่งหลกัฐานการเบิกรับทางโทรสาร (FAX) ใหก้บัหน่วย
สนบัสนุนทัว่ไป  (บชร.) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ วนัท าการ 
๒.๒.๑.๒ ขั้นตอนท่ี ๒ หน่วยสนบัสนุนทัว่ไป(บชร.)ด าเนินกรรมวิธี 
            - เม่ือหน่วยสนับสนุนโดยตรงส่งหลักฐานการเบิกรับทาง
โทรสาร(FAX) ให้กบัหน่วยสนับสนุนทัว่ไป (บชร.) เพื่อให้หน่วยสนับสนุน
ทั่วไป (บชร.) ใช้ในการตรวจสอบในส่วนท่ีเก่ียวข้องในขั้นต้นให้หน่วย
สนบัสนุนทัว่ไป(บชร.) ใชเ้วลาในการตรวจสอบไม่เกิน ๑ วนัท าการนบัจากท่ี
ไดรั้บโทรสาร(FAX) 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
                              - กรณีท่ีหน่วยสนับสนุนทัว่ไป (บชร.)ตรวจสอบแลว้มี สป.   

คงคลังท่ีสามารถแจกจ่ายให้กับหน่วยเบิก /หน่วยใช้ได้ ให้หน่วยสนับสนุน
โดยตรงเร่งรัดจดัส่งหลกัฐานการเบิกรับตวัจริงให้กับหน่วยสนับสนุนทั่วไป 
(บชร.) เพื่อให้หน่วยสนับสนุนทั่วไป(บชร.)ใช้เป็นหลักฐานในการด าเนิน
กรรมวิธี และอนุมติัจ่าย สป.ให้กบัหน่วยเบิก/หน่วยใช ้ภายในอีก ๓ วนัท าการ 
แลว้ให้เร่งรัดจดัส่ง สป.ให้กบัหน่วยเบิก/หน่วยใช้ ภายในระยะเวลาอีกไม่เกิน 
๓ วนัท าการ รวมระยะเวลาท่ีใช้ในการเบิกรับและจดัส่ง สป.ไม่เกิน ๘ วนัท า
การ(หน่วยสนบัสนุนโดยตรงใชเ้วลาตรวจสอบ ๑ วนัท าการ หน่วยสนบัสนุน
ทัว่ไป ใช้เวลาตรวจสอบ      ๑ วนัท าการ อนุมติัจ่าย ๓ วนัท าการ และจดัส่ง 
สป. ๓ วนัท าการ รวม ๘ วนัท าการ) 
                       - กรณีท่ีหน่วยสนบัสนุนทัว่ไปตรวจสอบแลว้ ไม่มี สป.คงคลงั 
ใหรี้บส่งหลกัฐานการเบิกรับทางโทรสาร (FAX) ใหก้บักรมฝ่ายยทุธบริการท่ี  
รับผิดชอบ สป.ภายในระยะเวลาอีกไม่เกิน ๑ วนั   ท าการ 
     ๒.๒.๑.๓ ขั้นตอนท่ี ๓ กรมฝ่ายยทุธบริการด าเนินกรรมวิธี 
                     - เม่ือหน่วยสนบัสนุนทัว่ไป (บชร.) ส่งหลกัฐานการเบิกรับทาง
โทรสาร (FAX) ใหก้บักรมฝ่ายยทุธบริการ เพื่อใหก้รมฝ่ายยทุธบริการใชใ้น
การตรวจสอบ, ตดัจ่าย สป., รวบรวม สป., จดัท าหีบห่อ, เตรียมการในการขอ   
การขนส่งและอ่ืน ๆ ใหใ้ชร้ะยะเวลาในการด าเนินการไม่เกิน ๔ วนัท าการ      
นบัจากท่ีกรมฝ่ายยทุธบริการไดรั้บโทรสาร (FAX)  

 
 



 หลักฐานการตรวจประจ าปี  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๑๘  ใน  ๖๕  หน้า 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
                         - กรณีท่ีกรมฝ่ายยทุธบริการมี สป.คงคลงัท่ีสามารถแจกจ่ายได ้

ใหห้น่วยสนบัสนุนทัว่ไป (บชร.) เร่งรัดจดัส่งหลกัฐานการเบิกรับตวัจริงใหก้บั
กรมฝ่ายยทุธบริการ เพื่อใหก้รมฝ่ายยทุธบริการใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนิน
กรรมวิธีและอนุมติัจ่าย สป.ใหก้บัหน่วยเบิก/หน่วยใช ้ภายในอีก ๓ วนัท าการ 
รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการอนุมติัจ่าย สป. จากกรมฝ่ายยทุธบริการใหก้บัหน่วย
เบิก/หน่วยใชไ้ม่เกิน ๑๐ วนัท าการ(หน่วยสนบัสนุนโดยตรงตรวจสอบไม่เกิน   
๑ วนัท าการ, หน่วยสนบัสนุนทัว่ไปตรวจสอบไม่เกิน ๑ วนัท าการ, ระยะเวลา
ในการจดัส่งเอกสารทางโทรสาร ไม่เกิน ๑ วนัท าการ, กรมฝ่ายยทุธบริการ
ตรวจสอบและเตรียมการไม่เกิน ๔ วนัท าการ และด าเนินกรรมวิธีอนุมติัจ่าย 
สป.     ไม่เกิน ๓ วนัท าการ รวมไม่เกิน ๑๐ วนัท าการ) 
                      - เม่ือกรมฝ่ายยทุธบริการอนุมติัจ่าย สป.แลว้ใหรี้บด าเนินการ
ดา้นการขนส่งโดยเร็ว 
                   - กรณีท่ีกรมฝ่ายยุทธบริการไม่มี สป.คงคลงัท่ีจะสามารถให้การ
สนบัสนุนหน่วยได ้ให้หน่วยท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้
กรมฝ่ายยุทธบริการสามารถด าเนินกรรมวิธี เพื่อจัดหา สป.  ให้ทันต่อความ
ตอ้งการของหน่วยโดยด่วนต่อไป 
   ๒.๒.๑.๔  ขั้นตอนท่ี ๔ ขส.ทบ.ด าเนินกรรมวิธีในการจดัส่ง สป. 
             - เม่ือ ขส.ทบ.รับโทรสาร (FAX) รายละเอียดหลกัฐานขอการขนส่ง
จากกรมฝ่ายยทุธบริการแลว้ ใหน้ ามาใชใ้นการเตรียมการในขั้นตน้เสียก่อน                  
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
                  - ใหก้รมฝ่ายยุทธบริการรีบส่งหลกัฐานขอการขนส่งตวัจริงใหก้บั ขส.

ทบ.เพื่อให ้ขส.ทบ.ด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อใหส้ามารถจดัส่ง สป.ใหถึ้งหน่วย
เบิก/หน่วยใช ้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ วนัท าการ รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
เบิกรับและจดัส่ง สป.ไม่เกิน ๑๓ วนัท าการ (ระยะเวลาอนุมติั สป.ไม่เกิน ๑๐ 
วนัท าการ และระยะเวลาจดัส่ง สป.ไม่เกิน ๓ วนัท าการ รวมไม่เกิน ๑๓ วนัท า
การ) 

๕. การเกบ็รักษา     
  ๕.๑ ระเบียบการ 
          เกบ็รักษา 

๑. มีระเบียบ/ค าสั่ง 
๒. ระเบียบ/ค าสั่ง มี

รายละเอียดครบถว้น 
๓. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และ

ปฏิบติัตามระเบียบ/
ค าสั่ง 

๔. อ่ืน ๆ 

 - ดูระเบียบการ 
   เก็บรักษา 

 

- ระเบียบกองทพับก 
  วา่ดว้ยการส่งก าลงั 
   ส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๒ 
   และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
   ขอ้ ๓๕, ๓๕.๑.๑ 
   และ ๓๕.๑.๒ 
 

- ข้อ ๓๕ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพื้นท่ี การน าส่ิงอุปกรณ์เข้า-ออก    
การเก็บหรือการวาง การระวงัรักษาส่ิงอุปกรณ์ในท่ีเก็บรวมทั้งการปรนนิบติั
บ ารุง และการซ่อมบ ารุงขณะเก็บ และก่อนจ่ายดว้ย 
               ๓๕.๑.๑ เจา้กรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือเจา้กรมฝ่ายกิจการพิเศษ ผู ้
บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ  ผูบ้ัญชาการมณฑลทหารบก  ผูบ้ังคับการ
จงัหวดัทหารบก ผูบ้งัคบัหน่วยสนบัสนุนโดยตรงผูบ้งัคบัหน่วยใช้ จะตอ้งวาง
ระเบียบ และจดังานเก็บรักษาส่ิงอุปกรณ์ในท่ีเก็บให้ปลอดภยั และอยูใ่นสภาพ
ท่ีใชก้ารได ้
               ๓๕.๑.๒ เจา้หนา้ท่ีเก็บรักษา จะตอ้งเก็บรักษาส่ิงอุปกรณ์ใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบ ท่ีผูบ้งัคบับญัชาในขอ้ ๓๕.๑.๑ ก าหนด 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
   - ค าสั่งกองทพับก 

  ท่ี ๔๖๑/๒๕๑๗ 
เร่ื อ ง  ให้ ก วดขัน ก าร
ควบคุมส่ิงอุปกรณ์ของ
ทางราชการ  ลง   ๒๒ 
พ.ย.๑๗ ขอ้ ๓ 

- ขอ้ ๓ การรักษาความปลอดภยัของสถานท่ีเก็บรักษาหรือคลงัให้จดั เวร-ยาม 
เขา้ตรวจและระมดัระวงัการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

   ๕.๒ สถานท่ีเก็บรักษา 
   (โรงรถ, คลงัเคร่ืองมือ,  
    คลงัช้ินส่วนซ่อม) 

๑. สะอาด 
๒. เป็นระเบียบเรียบร้อย 
๓. มีผูรั้บผิดชอบ 
๔. อ่ืน ๆ 

  - ตรวจสถานท่ี 
    และคลงัเก็บ 

- ขอ้บงัคบักองทพับก ท่ี   
   ๒ /๑๓๕๗   
    ๒๔๙๐ 
วา่ดว้ย การจดัระเบียบ 
 ภายใน กรมกองทหาร 

    ลง ๑๒  ก.พ.๒๔๙๐  
 ขอ้ ๑๒ 
- คู่มือเทคนิค ๕๕-๓๐๐ 
ขอ้ ๑๕, ๑๘ และ ขอ้ ๑๙ 

- ขอ้ ๑๒ สรรพส่ิงของหลวงท่ีจ่ายประจ าตวัทหาร และประจ าหน่วย  จะตอ้ง 
ไดรั้บการตรวจตราอนัเก่ียวกบัความสะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ ส่วนการท่ีจะ 
 ก าหนดใหมี้การตรวจกนัอยา่งไร เม่ือใดนั้น แลว้แต่ผูบ้งัคบับญัชา 
 จะเห็นสมควร 
 
 
 
- ขอ้ ๑๕ บริเวณพื้นท่ีแหล่งรวบรวมควรเป็นพื้นท่ี ดงัน้ี 
            - พื้นท่ีจอดแขง็แรง  
            - มีการระบายน ้าดี 
            - มีขอบถนนสูง 
            - ไม่ควรมีส่ิงกีดขวางใด ๆ   
- ขอ้ ๑๘ การจราจร 
            - เขา้ออกไดส้ะดวก 
            - การจราจรภายในเหมาะสม และควรใชแ้บบจราจรทางเดียว 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    - ขอ้ ๑๙ เพื่อกนัความสับสนในการน ารถเขา้เก็บเพื่อสะดวกต่อการตรวจตรา

นอกจากจะไดแ้บ่งพื้นท่ีจอดรถไวเ้ป็นชนิด ๆ แลว้ รถแต่ละระดบั แต่ละชนิดก็
ควรจะไดก้ าหนดท่ีจอดรถเป็นประจ าไวด้ว้ยโดยติดหมายเลขรถไวท่ี้ขา้งขวารถ 
หรือท่ีเสาโรงรถเป็นเคร่ืองสังเกต 

    ๕.๓ เคร่ืองมือ 
         และอุปกรณ์ 
         ประจ ารถ 

๑. มีครบ 
๒. สะอาด 
๓. ใชก้ารได ้
๔. ปราศจากเป็นสนิม 
๕. เก็บเรียบร้อย/มีบญัชี

รายละเอียด 
๖. อ่ืน ๆ 

  - ดูเคร่ืองมือ - ขอ้บงัคบัทหาร วา่ดว้ย 
   การใชร้ถยนตท์หาร 
   ลง ๑ มี.ค.๒๔๘๐ 
   มาตรา ๖ ขอ้ ๒๑ 
- ค าสั่งกองทพับก ท่ี 
 ๔๐๐/ ๒๕๐๗  ลง ๙  
  พ.ย.๐๗ เร่ือง ใชคู้่มือ 
  เทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ 
  ตอนท่ี ๒  ขอ้ ๘ ข.(๘)  
  และ ๑๑ (๑๐) (ท) 
 

- ขอ้ ๒๑ ผูข้บัรถจะใหผู้ใ้ดยมืเคร่ืองมือ เคร่ืองใชป้ระจ ารถของตนไม่ได ้
นอกจากจะเป็นผูข้บัรถทหารดว้ยกนัและจะใหย้มืไดเ้พียงชัว่คราว ในเวลา 
จ าเป็นเท่านั้น 
 
- ขอ้ ๘ ข. (๘) รายการท่ี ๘ เคร่ืองมือและเคร่ืองอุปกรณ์ ตรวจเคร่ืองมือเคร่ือง
อุปกรณ์ประจ ารถ ว่ามีครบอยู่ในสภาพใช้การไดแ้ละเก็บอยู่ในท่ีเก็บเรียบร้อย 
โดยตรวจ เคร่ืองมือเก็บรับรองการเก็บตามท่ีต่าง ๆ 
- ขอ้ ๑๑ (๑๐) (ท) เคร่ืองมือ เคร่ืองอุปกรณ์ 
        หลงัใชง้าน ตรวจเคร่ืองมือตามแผนการเก็บ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ือง
อุปกรณ์ต่าง ๆ จะตอ้งมีครบ และเก็บไวต้ามท่ีเก็บต่าง ๆ โดยถูกตอ้ง  
        ประจ าสัปดาห์ ท าความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
หมดสนิมและส่ิงสกปรก ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งอยู่ในสภาพใชร้าชการได ้ถา้หากช ารุด 
หรือสูญหายตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
  ๕.๔ เคร่ืองมือซ่อมบ ารุง 
          ประจ าหน่วย 

๑. มีครบ 
๒. สะอาด 
๓. จดัเก็บเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
๔. มีบญัชีรายละเอียดและ

ผูรั้บผิดชอบ 
๕. มีช่ือยอ่และหมายเลขท่ี

ฝาหีบ/ท่ีเก็บ 
๖. อ่ืน ๆ 

-  ดูบญัชีคุม 
-  ดูหลกัฐาน 
   การส่งก าลงั 
-   ดูเคร่ืองมือ 
   ซ่อมบ ารุง 

- อนุโลมตาม บสพ.๙๘ 
ค าแนะน าการซ่อมบ ารุง
ยานยนตป์ระจ าหน่วย 
ลง ๑ พ.ย.๙๘ ตอนท่ี ๖     
ขอ้ ๔๔ ก., ข.และ ค. 
และ ขอ้ ๔๕ 

- ขอ้ ๔๔ เคร่ืองมือซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย 
            ก. หน่วยซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย  จะได้รับจ่ายเคร่ืองมือในการซ่อม
บ ารุงเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีทั้ งเคร่ืองมือประจ าตัว อันได้แก่เคร่ืองมือชุดช่าง
ทัว่ไป ซ่ึงตอ้งจ่ายประจ าตวัช่างยนตห์รือเคร่ืองมือประจ ารถ ซ่ึงตอ้งจ่ายให้แก่
พลขับและเคร่ืองมือประจ าหน่วย  อันได้แก่เคร่ืองมือซ่อมบ ารุง (ขั้นท่ี ๒) 
ประจ าหน่วย   ชุดหมายเลข ๑ ทัว่ไป  ซ่ึงเก็บไวเ้ป็นเคร่ืองมือเป็นส่วนกลาง ไม่
จ่ายประจ าให้แก่ช่างยานยนต ์เม่ือผูใ้ดตอ้งการใช้หรือยืมไปจากคลงัเคร่ืองมือ 
เม่ือใช้เสร็จแล้วต้องน ามาคืนภายในวันเดียวกัน  ฉะนั้ นจึงเป็นหน้าท่ีของ
นายทหารยานยนต์ ท่ีจะตอ้งควบคุมดูแลให้การเก็บรักษาและการใชเ้คร่ืองมือ
เป็นไปโดยถูกต้อง การใช้เคร่ืองมือผิดความประสงค์ท่ีตั้ งไวเ้ดิม จะท าให้
เคร่ืองมือช ารุดเสียหาย และ  บางคร้ังท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูใ้ชอี้กดว้ย  
            ข. การจดัคลงัเคร่ืองมือ 
                เคร่ืองมือต่าง ๆ นั้นควรมีคลงัเก็บเช่นเดียวกบัช้ินส่วนอะไหล่ แต่ท่ี
วางเคร่ืองมือนั้นไม่จ าเป็นจะตอ้งท าตูเ้ก็บเช่นเดียวกบัช้ินส่วนอะไหล่ อาจจะใช้
ชั้นวางนั้นเก็บเคร่ืองมือต่าง ๆ ก็ได ้
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                  การเก็บเคร่ืองมือไว้ท่ีชั้ นนั้ น  ๆ  จะต้องท าเคร่ืองหมายโดยเขียน

หมายเลขช้ินส่วนและช่ือของเคร่ืองมือโดยย่อไวต้รงท่ีท่ีเก็บเคร่ืองมือนั้น ๆ 
เพื่อให้การน าเคร่ืองมือออกใชก้ารและน าเคร่ืองมือเขา้เก็บเป็นไปโดยเรียบร้อย 
เคร่ืองมือท่ีมีหีบห่อนั้นใหเ้ขียนหมายเลขเคร่ืองมือชุดนั้นไวบ้นหลงัหีบห่อดว้ย 
การใช้เคร่ืองมือผิดความประสงค์ท่ีตั้งไวเ้ดิม จะท าให้เคร่ืองมือช ารุดเสียหาย 
และบางคร้ังท าให้เกิดอันตรายแก่ผูใ้ช้อีกด้วย นอกจากนั้นการบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ 

             ค. เคร่ืองมือชุดช่างทัว่ไป 
             เคร่ืองมือชุดช่างทัว่ไปท่ีจ่ายให้แก่ช่างยานยนต์ ห้ามมิให้เก็บไวน้อก
คลงัเคร่ืองมือหรือให้ช่างยานยนตน์ าไปเก็บไวท่ี้บา้นเพราะจะท าให้เคร่ืองมือ
หายหรือกระจดักระจายได้ง่ายฉะนั้นให้เขียนหมายเลขหีบเคร่ืองมือไวบ้นฝา
หีบเคร่ืองมือก่อนจ่ายให้แก่ช่างยานยนตแ์ลว้จดัท่ีเก็บไวใ้หเ้ม่ือจ่ายเคร่ืองมือชุด
ช่างทัว่ไปให้แก่ช่างยานยนต์คนใดให้จ่ายกุญแจใส่หีบเคร่ืองมือให้ด้วยก่อน
เวลาเลิกงาน  ๑๕  นาที   ช่างยานยนต์จะตอ้งน าหีบเคร่ืองมือท่ีไดรั้บจ่ายมาเขา้
เก็บในคลงัโดยใส่กุญแจไว ้เชา้วนัรุ่นขึ้นเม่ือถึงเวลาท างานช่างยนตจ์ะมารับหีบ
เคร่ืองมือไปจากคลงัเคร่ืองมือเพื่อน าไปปฏิบติังานอีก  ๑๕ นาที ก่อนเลิกงาน
เจา้หนา้ท่ีคลงัเคร่ืองมือชุดช่างทัว่ไป ตรวจดูว่าช่างยานยนต์น ามาเก็บแลว้หรือ
ยงัถา้ยงัไม่ครบให ้  ทวงถามจนกระทัง่น ามาเก็บจนครบ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    ข้อ ๔๕ บัญชีแจ้งชุดเคร่ืองมือ 

          ก. เคร่ืองมือทุกชุดจะต้องมีบัญชีแจ้งชุดว่าในชุดเคร่ืองมือนั้น ๆ มี

เคร่ืองมือกี่รายการ และจ านวนชิ้นเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อการตรวจสอบในขณะจ่าย

หรือ ส่งคืนเคร่ืองมือ 

          ข. บัญชีแจ้งชุดเคร่ืองมือนี้จะต้องเกบ็ไว้ในหีบเคร่ืองมือ ๑ ชุด เกบ็

ไว้เป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่ ๑ ชุด 

          ค. ในการจ่ายเคร่ืองมือให้แก่ช่างยานยนต์จะต้องท าบัญชีแจ้งชุดขึ้น ๒ 

ฉบับ ให้ช่างยานยนต์รับรองแล้วเจ้าหน้าที่คลังเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
  ๕.๕ ช้ินส่วนซ่อม 
          ตามอตัราพิกดั 
          (ชอพ.) 

๑. เก็บตามระเบียบ 
๒. ครบถว้น 
๓. คน้หาสะดวก 
๔. มีการหมุนเวียนใช ้
๕. อ่ืน ๆ 

  -  ตรวจดว้ย  
     สายตา 
  -  สอบถาม 
  -  ดูคลงัเก็บ 

  ชอพ. 

  - อนุโลมตาม บสพ.๙๘ 
  ค าแนะน าการซ่อมบ ารุง 
  ยานยนตป์ระจ าหน่วย 
  ลง ๑ พ.ย.๙๘ ตอนท่ี ๗  
  ขอ้ ๓๙ ค. และ ฉ. 

- ขอ้ ๓๙ ค. ท าคลงัช้ินส่วนอะไหล่ 
                (๑) ท าหอ้งท่ีมีขนาดประมาณ ๑๘X๓๐ ฟุต 
                (๒) จดัท าตูเ้ก็บช้ินส่วนอะไหล่ท่ีไดรั้บมานั้น อาจจะมีขนาดต่างกนั 
แต่ช่องเก็บช้ินส่วนอะไหล่นั้นควรท าขึ้นเพียง ๒ ขนาด คือ กวา้ง  ๙ น้ิว ยาวลึก 
๑๒ น้ิว และ กวา้ง ๙ น้ิว ยาวลึก ๒๔ น้ิว ช่องเลก็อยูต่อนบนของใหญ่ ซ่ึงใชใ้น
การเก็บของหนกัอยูข่า้งล่าง 
                (๓) ช่องเล็กขนาด ๙X๑๒ น้ิว นั้น อาจแบ่งออกไดเ้ป็นช่องเล็ก ๆ ๔ 
ช่อง เพื่อใชเ้ก็บของขนาดเลก็ 
                (๔) ท าท่ีติดป้ายหมายเลขตูแ้ละเขียนหมายเลขช่องเก็บ โดยหมายเลข
ตู ้มกัจะเป็นตวัอกัษร เช่น ตู ้ก., ตู ้ข. ฯลฯ ส่วนช่องใหเ้ป็นตวัเลข   ฉะนั้น หาก
ของช่องใดเก็บไวใ้นตู ้ก. ช่องเลก็ท่ีแบ่งออก ๔ ช่อง ใหใ้ชต้วัอกัษรก ากบัใน 

   วงเลบ็ เช่น ในช่องท่ี ๒ ของตู ้ก. ถา้แบ่งออกเป็นช่องเลก็ ๔ ช่องอาจเขียน 
   หมายเลขไดด้งัน้ี คือ ก.๒ (ก), ก.๒ (ข), ก.๒ (ค)  และ ก.๒ (ง) ตามล าดบั 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
                (๕) ช้ินส่วนท่ีมีรูปร่างไม่เหมาะสมต่อการวางใหจ้ดัท าป้ายติดขึ้นและ

ของท่ีมีขนาดใหญ่มากเขา้ช่องไม่ไดใ้หท้ าชั้นวาง 
- ฉ. เก็บช้ินส่วนอะไหล่ 
      (๑) เก็บช้ินส่วนอะไหล่เขา้ช่องเก็บตามท่ีลงไวใ้นแผนเก็บของและส ารวจ
ยอด 
      (๒) ท่ีช่องเก็บของ   ควรพิมพห์มายเลขช้ินส่วนและช่ือช้ินส่วนขนาดเลก็ ๆ 
ปิดไว ้เพื่อป้องกนัความผิดพลาด 

     
๖.  การรักษา 
     ความปลอดภัย 

    

 ๖.๑ การป้องกนั 
             อคัคีภยั 

๑. ระเบียบ/ค าสั่งถูกตอ้ง 
๒. แผนการป้องกนั 
     อคัคีภยัและการปฏิบติั 
     เม่ือเกิดอคัคีภยั 
     ครบถว้นสมบูรณ์  
๓. มีการซกัซอ้ม 
     และรายงานผล 

- ตรวจดูแผน  
  ป้องกนั 
  อคัคีภยั 

- ระเบียบกองทพับกวา่
ดว้ยการป้องกนัอคัคีภยั
และการปฏิบติัเม่ือเกิด
อคัคีภยั พ.ศ.๒๕๐๓ 
ลง ๑ ก.ค.๐๓  ขอ้ ๗.๖, 

   ๗.๕, ๗.๔,  ๗.๓ และ
๗.๗  

- ขอ้ ๗.๖ แผนการป้องกนัอคัคีภยัและการปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั  
          ทุกหน่วยจะตอ้งมีแผนป้องกนัอคัคีภยัและการปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั 
ควรจะไดมี้การส ารวจอาคารสถานท่ีและส่ิงของต่าง ๆ ในบริเวณท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วย การส ารวจเพื่อหารายละเอียดในเร่ืองปริมาณของอาคาร 
เพื่อจัดหาเคร่ืองดับเพลิงให้พอเพียง ต าบลส าคัญ ๆ ท่ีจะต้องป้องกันส่ิง
ก่อให้เกิดเพลิงไหม ้ฯลฯ เป็นตน้ เม่ือส ารวจแลว้ท่ีเป็นแผนป้องกนัอคัคีภยัและ
การปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยัขึ้นในแผนน้ีควรมีหัวขอ้ดงัน้ี    
                การก าหนดเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ ประจ าวนั  เพื่อปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั 
แผนการขนยา้ยต่าง ๆ การก าหนดสัญญาณอคัคีภยั น ้าท่ีใชใ้นการดบัเพลิง 
ทิศทางลมตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นตน้    
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๔. มีการตรวจและ
รายงานผล 

๕. ส่งแผนการป้องกนั
อคัคีภยัและการปฏิบติั
เม่ือเกิดอคัคีภยัให้
หน่วยเหนือทราบ 

๖. เคร่ืองมือดบัเพลิง
ประจ าหน่วยครบถว้น 

๗. เคร่ืองดบัเพลิงทุกชนิด
ใชก้ารได ้

๘. มีการประสานกบั
หน่วยดบัเพลิง 

๙. อ่ืน ๆ 

 - ระเบียบกองทพับก วา่
ดว้ย  การป้องกนั
อคัคีภยัฯ (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๘ ลง   

   ๑๑ ม.ค.๓๘ 

       แผนการป้องกนัอคัคีภยัและการปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยัน้ี นายทหารซ่ึง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผูอ้  านวยการดบัเพลิงของหน่วยเป็นผูก้ระท าเสนอต่อผู ้
บงัคบัหน่วยเพื่อพิจารณาด าเนินการและสมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
อยู่เสมอและแผนน้ีควรจะได้มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิง
สาธารณะและส่วนราชการขา้งเคียงอย่างใกลชิ้ด เพื่อการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือหน่วยจดัท าแผนป้องกนัอคัคีภยัของหน่วยแลว้ให้หน่วยส่งส าเนาให้
หน่วยเหนือทราบ 

- ขอ้ ๗.๕ แผนการขนยา้ยส่ิงของ 
       ทุกหน่วยจะต้องจัดเตรียมแผนการขนยา้ยส่ิงของภายในอาคาร
สถานท่ีของหน่วยนั้น ๆ ไวแ้ต่เนิน ๆ ฯลฯ แผนการขนยา้ยน้ีควรติดตั้งไว ้แต่
ละอาคารและสถานท่ี ณ ท่ีซ่ึงสามารถเห็นไดโ้ดยทัว่ถึง 

- ขอ้ ๗.๔ เคร่ืองมือดบัเพลิง  
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ี้หน่วยสมควรจดัหาไวโ้ดยใช้งบประมาณของหน่วย
เอง ไดแ้ก่ 

            - เคร่ืองดบัเพลิงชนิดน ้ายาเคมี   
            - ถงัทราย และพลัว่ตกัทราย 
            - ขวานขนาดใหญ่             
            - ถงัน ้า, แหล่งเก็บน ้าท่ีมีน ้าขงัอยูต่ลอดเวลา 
            - บนัได 
            - ไฟฉาย 
            - ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    - ขอ้ ๗.๓ สัญญาณบอกเพลิงไหม ้
           หน่วยต่าง ๆ จะตอ้งจดัให้มีเคร่ืองให้สัญญาณบอกเพลิงไหม ้เม่ือ
เกิดเพลิงไหมข้ึ้น และไดมี้การนัดหมายเป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ถึง เคร่ืองให้
สัญญาณน้ีอาจเป็นไซเรน แตรเด่ียว ระฆัง นกหวีด ฯลฯ แล้วแต่ความ
เหมาะสม 

    - ขอ้ ๗.๗ การฝึกการปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั ให้ทุกหน่วยท าการฝึกเจา้หนา้ท่ีท่ี
ไดก้  าหนดขึ้นเพื่อปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยัตามแผนท่ีจดัไวโ้ดยเฉพาะให้เพ่งเล็ง
การฝึกนอกเวลาราชการ และในเวลากลางคืนเป็นพิเศษโดยให้ด าเนินการฝึก
ในงวดท่ี ๒ ของปีงบประมาณ(ห้วงเดือน ก.พ.- พ.ค.) และสามารถใชเ้คร่ือง
ดบัเพลิงท่ีหน่วยมีอยู่จริงไดจ้ านวน ๑๐ % (เศษให้ปัด ๑ เคร่ือง) ทั้งน้ีเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นระเบียบไม่ต่ืนตกใจ และ
ปฏิบติัการไดผ้ลโดยแน่นนอน เม่ือเกิดอคัคีภยัขึ้น 

  ๖.๒ การเก็บ 
        วตัถุอนัตราย 

๑. วสัดุไวไฟหา้มเก็บรวม 
    ไวใ้นอาคารหรือคลงั 
๒. อ่ืน ๆ 

-  ตรวจดว้ย
สายตา 

 

- ระเบียบกองทพับก 
วา่ดว้ยการป้องกนั
อคัคีภยัและการ
ปฏิบติัเม่ือเกิด
อคัคีภยั พ.ศ.๒๕๐๓ 
ลง ๑ ก.ค.๐๓ 

   ขอ้ ๗.๒.๖ 

- ขอ้ ๗.๒.๖ วตัถุบางอย่าง เช่น เซลลล์ูลอย, น ้ ามนัยาง ผา้หรือดา้ยชุบน ้ ามนั 
วตัถุเหล่าน้ีหากเก็บรวมกนัไวเ้ป็นจ านวนมากในท่ีอบัเม่ือได้รับความร้อน
มากขึ้นอาจเกิดการเผาไหมเ้องได ้
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

   ๖.๓ เวรยาม 
           และแสงสวา่ง 

๑. จดัเวรยามไวท่ี้คลงั 
    ตลอด ๒๔ ชม. 
๒. เวลากลางคืนมีแสง

สวา่งเพียงพอ 
๓. อ่ืน ๆ 

-  ตรวจดว้ยสายตา 
- ดูหลกัฐาน 
  การจดัเวรยาม 
- สอบถาม 

- ค าสั่งกองทพับก ท่ี 
๔๖๑/๒๕๑๗ เร่ือง 
ใหก้วดขนัการ
ควบคุมส่ิงอุปกรณ์
ของทางราชการ ลง 
๒๒ พ.ย.๑๗ ขอ้ ๓ 

- ขอ้ ๓ การรักษาความปลอดภยัของสถานท่ีเก็บรักษา หรือคลงั ให้จดัเวรยาม
เฝ้าตรวจและระมัดระวงัการโจรกรรมและการก่อวินาศกรรม ตลอดเวลา 
๒๔ ชม. 

   - ระเบียบว่าด้วยการ 
รปภ.แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๑๗ ขอ้ ๔๓.๒ 

- ขอ้ ๔๓.๒ การใหแ้สงสวา่ง 
   การให้แสงสว่างก็เพื่อจะให้มองเห็นบริเวณร้ัวและเขตหวงห้ามต่างๆ โดย
ชดัเจนในเวลามืด จะไดม้องผูบุ้กรุก เขา้ในสถานท่ี 

๗. การปรนนิบัติบ ารุง
และการซ่อมบ ารุง 

    

      ๗.๑ ตารางการ 
             ปรน นิบั ติบ า รุง 

(ทบ.๔๖๘-๓๖๐) 

๑. ก าหนดไวล้่วงหนา้ 
๒. บนัทึกถูกตอ้ง

ครบถว้น  
๓. เก็บหลกัฐานเรียบร้อย 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดว้ย  
   สายตา 
- ตรวจเอกสาร 

- สอบถาม 

- ค าสั่งกองทพับก ท่ี 
๔๐๐/๒๕๐๗ เร่ือง 
ใหใ้ชคู้่มือเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ลง ๙ 
พ.ย.๒๕๐๗  ขอ้ ๔ 
(ค.), (๑) - (๑๗) 

- ขอ้ ๔ (ค.) วิธีใชแ้บบพิมพก์ าหนดการ ปบ.ยทุธภณัฑ ์
                  การ ปบ. ยานยนตน์ั้น  จะตอ้งก าหนดไวต้ลอดเดือนและใหล้ง   
รายการในแบบพิมพ ์ดงัต่อไปน้ี 
                 (๑) พลขบั/พลประจ ารถ เป็นช่องส าหรับลงนามของพลขบั หรือ
พลประจ ารถแลว้แต่กรณี 
                 (๒) ผูรั้บผิดชอบ/ควบคุมการ ปบ.ใหล้งนามของผูค้วบคุมหรือ   
ผูรั้บผิดชอบในการซ่อมบ ารุง 
                 (๓) ช่ือยทุธภณัฑ ์ใหล้งช่ือยทุธภณัฑท่ี์จะไดรั้บการ ปบ. 

                 (๔) วนั (หรือไมล์) ปบ.คร้ังหลงัสุด ช่องน้ีใช้บนัทึกวนัท่ี    และ
จ านวนไมลท่ี์ท าการ ปบ.คร้ังหลงัสุด 



 หลักฐานการตรวจประจ าปี  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๒๙  ใน  ๖๕  หน้า 

 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

                     (๕) หมายเลขภายในหน่วยถา้หากหน่วยได้ก าหนดหมายเลข 
ภายในหน่วยไวใ้หล้งไวใ้นช่องน้ี 
              (๖) ก าหนดวนั ปบ.คร้ังต่อไป หลงัจากการ ปบ.คร้ังสุดทา้ยแลว้
จะตอ้งค านวณวา่การ ปบ.รอบ ๑,๐๐๐ ไมล ์ หรือ ๑ เดือน คร้ังต่อไปนั้น
ควรจะตรงกบัวนัไหนและจ านวนไมลเ์ท่าใด 
        (๗) หมายเลขทะเบียนในช่องน้ีใหล้งหมายเลขทะเบียนของยาน
ยนตถ์า้หากยานยนตน์ั้นมีรถพ่วงประจ าอยูด่ว้ย จะตอ้งน ารถพ่วงนั้น ๆ เขา้
รับการ ปบ.พร้อมกบัรถลากจูงดว้ย และใหล้งหมายเลขของรถพ่วงลงใน
ช่องน้ีดว้ย 

   ๗.๒ การปรนนิบติั 
            บ ารุง 

๑. เฉล่ียรถเขา้ ปบ.
เหมาะสม 

๒. ปบ.ครบทุกรายการ/
ทุกคนั 

๓. ปบ.ตามก าหนด 
๔. มีบนัทึกหลกัฐานใน

แบบพิมพ ์ทบ.๔๖๘-
๓๖๑ (ส าหรับยาน
ยนตล์อ้/ก่ึงสายพาน)  

- ดูหลกัฐาน 
- ดูการปฏิบติั 

                     (๘) โดยปกติแบบพิมพฉ์บบัหน่ึงจะท าเส้นบรรทดัไว ้๒๗  
บรรทดั แต่ในทางปฏิบติัใหใ้ชแ้บบพิมพก์บัยานยนต ์๒๕ คนั เท่านั้นส่วน
อีก ๒ บรรทดั ใหเ้หลือเผื่อไวส้ าหรับการโอนยานยนตเ์พิ่มเขา้มาใหม่และ
เหลือไวส้ าหรับบนัทึกส่ิงท่ีจ าเป็น นอกจากนั้นยงัเป็นการสะดวกต่อการ
แบ่งรถ เพราะเหตุวา่ในสัปดาห์หน่ึงมีวนัท างาน ๕ วนั ซ่ึงหารยานยนต ์
จ านวน ๒๕ คนั ลงตวัพอดี 
                  (๙) ในช่องวันท่ีทางด้านขวาของแบบพิมพ์นั้ นให้ใช้หมึก
ระบายทบัวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดราชการออกเสียและช่องวนัอาทิตยน์ั้นให้
ใชส้ าหรับลงจ านวนไมล์ของรถแต่ละคนัท่ีว่ิงไปแลว้ในหน่ึงสัปดาห์ทั้งน้ี
เพื่อสะดวกในการสอบวา่รถคนัใดมีระยะทางใกลจ้ะถึงการ ปบ.แลว้ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๕. มีบนัทึกหลกัฐานใน
แบบพิมพ ์ทบ.๔๖๘-
๓๖๒  (ส าหรับยาน
ยนตส์ายพาน) 

๖. บนัทึกหลกัฐานถูกตอ้ง 
๗. เก็บหลกัฐานครบถว้น 
๘. อ่ืน ๆ 

              (๑๐) การลงก าหนดการ ปบ.ก าหนดการ ปบ.ของรถคนัใด ลงไปใน
ช่องวนัท่ีทางดา้นขวา ให้อยูบ่รรทดัเดียวกบัยานยนตท์างดา้นซา้ยมือ ฯลฯ 
            (๑๑) เคร่ืองหมาย เคร่ืองต่าง ๆ ท่ีแสดงชนิดของการ ปบ.นั้นให้
ใชอ้กัษรยอ่ 
            (๑๒) การลงก าหนดการ ปบ.ใหล้งไวล้่วงหนา้ดว้ยตวัดินสอ มี
ก าหนด ๑ เดือน เม่ือไดท้ าการ ปบ.ไปแลว้ใหล้งหมึกทบัในกรณีท่ีใชย้าน
ยนตไ์ปราชการท่ีอ่ืน ซ่ึงตอ้งคา้งคืนมาเป็นเวลาและยานยนตน์ั้นไปรับการ 
ปบ.จากท่ีอ่ืน เม่ือกลบัมาพลขบัจะตอ้งน าแบบพิมพ ์ ทบ.๔๖๘-๓๖๑ หรือ 
ทบ.๔๖๘-๓๖๒ กลบัมาดว้ยเพื่อลอกหลกัฐานลงใน ทบ.๔๖๘-๓๖๐ ให้
สมบูรณ์ 
                 (๑๓) ยานยนตช์ ารุดขาดช้ินส่วนซ่อม ในกรณีท่ียานยนตช์ ารุด 
เพราะขาดช้ินส่วนซ่อม ให้ลง ชช.ไวใ้นกรณีท่ียานยนตช์ ารุดเพราะขาด
ช้ินส่วนนั้น เม่ือถึงก าหนดการ ปบ.จะตอ้งท าการ ปบ.ส่วนท่ียงัดีอยูเ่ท่าท่ี
สามารถจะท าได ้
                 (๑๔) ยานยนตช์ ารุดเพราะอุบติัเหตุ ยานยนตท่ี์ช ารุดเพราะเกิด
อุบติัเหตุซ่ึงก าลงัรอรายงานการสอบสวนเพื่อหาตวัผูรั้บผิดชอบอยูน่ั้นให้
ลง ชอ.ลงไปในช่องของวนัท่ี ฯลฯ 
             (๑๕) ยานยนตท่ี์ช ารุดส่งซ่อมกองสรรพาวุธ ใหล้ง ชส..ลงไป ใน
ช่องวนัท่ี ฯลฯ             
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                  (๑๖) ความสม ่าเสมอในการ ปบ.การ ปบ.ตามก าหนดเวลานั้น
จะตอ้งพยายามท าใหต้รงตามวนัท่ีก าหนดไวใ้ห้จงไดแ้ต่ในบางกรณียานยนต์
อาจจะไปราชการนอกเขตท่ีตั้งเป็นเวลานานซ่ึงอาจจะกลบัไม่ทนัตาม
ก าหนดวนัท าการ ปบ.นั้น ใหล้งมือท าการ ปบ.คร้ังต่อไปจะตอ้งนบัจากวนัท่ี
ท าการ ปบ.ไวเ้ดิมไม่นบัจากวนัท่ีท าการ ปบ.จริง ๆ 
              (๑๗) ในกรณีท่ียานยนตว่ิ์งระยะทางเกินกวา่ก าหนดเวลาการ ปบ.
เช่นว่ิง ๑,๐๐๐ ไมล ์ ในสัปดาห์ท่ี ๒ ใหถื้อระยะทางเป็นเกณฑก์ าหนดการ 
ปบ.ฉะนั้น ในสัปดาห์ท่ี ๒ แทนท่ีจะท าการ ปบ.ประจ าสัปดาห์ใหท้ าการ 
ปบ.รอบ ๑,๐๐๐ ไมล ์หรือ ๑ เดือน แลว้ลงแทน ส.๒ 

        ๗.๓ การซ่อมบ ารุง ๑. รายงานของพลขบั 
๒. รายงานการปฏิบติั

ของช่าง 
๓. มีการอนุมติั/สั่งการ 

ในการซ่อมบ ารุง 
๔. ด าเนินการซ่อมตาม

ก าหนด 
๕. ใช ้ชอพ.ในการซ่อม

บ ารุงและเบิกใหเ้ตม็
ระดบัอยูเ่สมอ 

- ตรวจหลกัฐาน 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบติั 
- ดูใบส่งซ่อม 
- ดูใบเบิก 
- ดูรายงานผล 
  การส่งซ่อม 

- ค าสั่งกองทพับกท่ี 
๔๐๐/๒๕๐๗ เร่ือง 
ใหใ้ชคู้่มือเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐  

    ลง ๙ พ.ย.๒๕๐๗ 
ขอ้ ๕ ค.(๑)  ๖ ก.,  
๖ ง.,  ๗ จ.,  ๑๓ 
ก.(๑), ๑๓ ก. (๒) 
และ ขอ้ ๑๔ ก. 

- ข้อ ๕ ค.(๑)   การปรนนิบัติบ ารุงยานพาหนะท่ีกระท าโดยพลขับนั้นมี   
ดงัน้ีตรวจและปรนนิบติับ ารุงยานยนตต์ามรายการท่ีก าหนดไวใ้น         ทบ.
๔๖๘-๓๑๐  
- ขอ้ ๖ การปรนนิบติับ ารุงยานพาหนะประจ าวนัโดยพลขบั 
          ก. รายงานตรวจสภาพ และปรนนิบติับ ารุงประจ าวนั และสัปดาห์โดย 
พลขบันั้น ปรากฏอยูใ่นแบบพิมพ ์ ช.พ.๔๖๘-๓๑๐ รายการปรนนิบติับ ารุง
ใชก้บั ยานยนตล์อ้ ยานยนตก่ึ์งสายพาน ยานยนตส์ายพานและยานยนตหุ์ม้
เกราะนอกจากนั้นยงัใชก้บัรถจกัรยานยนตไ์ดอี้ก การตรวจสอบสภาพและ
การปรนนิบติับ ารุงตามรายการต่าง ๆ ใน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ นั้นจะตอ้งท าตาม
วิธีปฏิบติัท่ีกล่าวไว ้ ขอ้ ๘-๑๐ ซ่ึงใชก้บัยานยนตแ์ต่ละชนิด และกระท าโดย
ไม่ขดัแยง้ต่อคู่มือเทคนิคท่ีจ่ายประจ ารถนั้น ๆ 
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 ๖ . มี ห ลัก ฐ าน ใบ เบิ ก 
ชอพ. และ สป.ใช้ส้ิน
เปล้ือง 

๗. มีหลกัฐานใบส่งซ่อม 
(ทบ.๔๖๘-๓๑๑) 

๘. มีรายงานติดตามผล
การซ่อม 

๙ . คู่ มื อ ก าร  ป บ .แล ะ 
ซบร. มีครบถว้น ตาม
ชนิดของยานพาหนะ 

๑๐. อ่ืน ๆ 

            ง. การตรวจสภาพทัว่ไป และการปรนนิบติับ ารุงแต่ละอยา่งนั้นจะตอ้ง
ตรวจและปรนนิบัติบ ารุงแทนหรือโครงท่ีรองรับ ช้ินส่วนนั้ นด้วย
นอกจากนั้นยงัจะต้องตรวจและปรนนิบัติบ ารุงข้อต่อหรือส่ิงยึดโยงของ
ช้ินส่วนนั้น ๆ อีกดว้ยโดยปกติการตรวจสภาพทัว่ไปนั้นไดแ้ก่การตรวจว่า
ส่ิงของนั้นอยู่ในสภาพเรียบร้อยติดตั้ง ถูกตอ้ง ติดตั้งมัน่คงและไม่สึกหรอ
มากเกินสมควร 
- ข้อ ๗  จ. การปรนนิบัติบ ารุงประจ าสัปดาห์  การปรนนิบัติบ ารุงประจ า
สัปดาห์นั้น กระท าเพื่อจะส่งเสริมการปรนนิบติับ ารุงประจ าวนัให้ละเอียดถ่ี
ถ้วนยิ่งขึ้นการปรนนิบัติบ ารุงประจ าสัปดาห์ประกอบด้วยการปรนนิบัติ
บ ารุงหลังจากการใช้งานเพิ่มเติมด้วยความสนใจเป็นพิเศษต่อการปฏิบัติ
บางอย่างท่ีไดก้ าหนดไวซ่ึ้งรวมทั้งการขนัให้แน่นการท าความสะอาดและ
การหล่อล่ืน ถ้าจ าเป็นการปรนนิบัติบ ารุงประจ าสัปดาห์นั้นจะต้องมีการ
ตรวจสอบโดยผูบ้งัคบัหมู่หรือผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการน้ี 
และนายทหารประจ ากองร้อย เพื่อดูคุณภาพของการปรนนิบติับ ารุงท่ีพลขบั
ไดก้ระท าไป 

- ขอ้ ๑๓ ก.(๑)  
            แบบพิมพ ์ทบ.๔๖๘-๓๖๑ “รายการปรนนิบติับ ารุงและตรวจสภาพ
ทางเทคนิคยานยนตล์อ้ และยานยนตก่ึ์งสายพาน” 
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                แบบพิมพน้ี์ใชส้ าหรับปรนนิบติับ ารุง และตรวจสภาพทางเทคนิคยาน
ยนตก่ึ์งสายพาน อนัไดแ้ก่ รถโดยสาร, รถบรรทุก, รถพ่วงรถลาดตระเวน, รถ
หุม้เกราะ, รถก่ึงสายพาน, เคร่ืองอุปกรณ์ในการการขนถ่าย และยานยนตเ์สทิน
บก เสทินน ้า 
- ขอ้ ๑๓ ก.(๒) 
            แบบพิมพ ์ทบ.๔๖๘-๓๖๒ “รายการปรนนิบติับ ารุงและตรวจสภาพ
ทางเทคนิคส าหรับยานยนตส์ายพานและยานยนตหุ์้มเกราะ” แบบพิมพน้ี์ใช้
ส าหรับปรนนิบติับ ารุงและตรวจสภาพทางเทคนิค  ยานยนต์ท่ีเคล่ือนท่ีบน
สายพานเช่นรถถงั ฐานปืนใหญ่เคล่ือนท่ีดว้ยตวัเอง, รถตีนตะขาบ, ยานยนต์
ท่ีหุม้เกราะและติดอาวุธคลา้ยรถถงั 
- ขอ้ ๑๔ ก. วิธีปฏิบติัทัว่ ๆ ไปน้ีเป็นค าแนะน ามูลฐาน ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัใน
การปรนนิบัติบ ารุงยานยนต์ ตามรายการท่ีปรากฏอยู่ในแบบพิมพ์ท่ีใช้ใน
การปรนนิบติับ ารุง 

   - ค าสั่งกองทพับก  
 ท่ี ๓๒๐/๒๓๖๓๐  
 เร่ือง วิธีซ่อมบ ารุง 
ยทุโธปกรณ์สาย สพ. 
ลง    ๙ พ.ย.๙๘ ขอ้ ๔ 
และ ๕ 

- ขอ้ ๔ การปฏิบติัเม่ือยุทโธปกรณ์ช ารุดหรือชงกัใช้ราชการเม่ือยุทโธปกรณ์
ช ารุดหรือชงกัใชร้าชการให้ผูรั้บผิดชอบรายงานตามล าดบัชั้นจนถึงผูมี้อ  านาจ
อนุมติัสั่งการในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย ภายใน ๒๔ ชม. และหา้มมิให้ใช้
ยุทโธปกรณ์ท่ีอยู่ในสภาพงดใช้การนั้นต่อไปอีก จนกว่าจะได้ท าการซ่อม
บ ารุงใหก้ลบัมาอยูส่ภาพใชก้ารไดเ้รียบร้อยแลว้ 
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    - ขอ้ ๕  การปฏิบติัการซ่อมบ ารุงของหน่วยใช ้ เม่ือไดรั้บรายงานวา่ 
  ยทุโธปกรณ์ ชงกัใชร้าชการใหผู้มี้อ  านาจสั่งการในการซ่อมบ ารุงประจ า 
  หน่วยปฏิบติัดงัน้ี 
      ก. เม่ือช ารุดตามสภาพ 
           สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยจดัการซ่อมทันที โดยใช้
เคร่ืองอะไหล่ประจ าหน่วยซ่ึงไดเ้บิกขั้นตน้มาจาก คส.สพ.ทบ. ถา้การช ารุด
นั้นตอ้งการเคร่ืองอะไหล่ ซ่ึงยงัอยูใ่นประเภทการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย (ขั้น
ท่ี ๑-๒) แต่หน่วยนั้นไม่ไดรั้บอนุมติัใหเ้บิกไวป้ระจ าหน่วยได ้ก็ให้ท าการเบิก
ไปยงักองสรรพาวุธท่ีใหก้ารสนบัสนุนทนัที เพื่อน ามาท าการซ่อมต่อไป 
      ข. เม่ือช ารุดผิดปกติหรือสูญหาย 
           สั่งตั้งกรรมการขึ้นสอบสวน ฯลฯ 
        ค. ถา้การช ารุดของยทุโธปกรณ์อยูใ่นประเภทการซ่อมบ ารุงในสนาม 
 (ขั้นท่ี ๓-๔) ใหเ้จา้หนา้ท่ีน ายทุโธปกรณ์นั้นส่งซ่อมยงักองสรรพาวุธ ทั้งน้ี
หา้มไม่ใหห้น่วยใชท้ าการซ่อมบ ารุงเกินขั้น เป็นอนัขาด  ฯลฯ 

   - ค าสั่งกองทพับก ท่ี 
๓๗๖/๒๕๑๔ เร่ือง
แนวทางปฏิบติัเพื่อ
การประหยดัของ
กองทพับก ขอ้ ๕.๓ 

- ขอ้ ๕.๓  ใหผู้บ้งัคบับญัชาตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นท่ีมีอยูแ่ลว้  รายงานการ
ซ่อมไปยงัหน่วยซ่อมบ ารุงตามสายงาน และถา้หากพบเห็นทรัพยสิ์นของทาง
ราชการช ารุดใชก้ารไม่ได ้ แต่ไม่มีการรายงาน หรือติดตามผลการซ่อม ให้
พิจารณาลงโทษทุกรายเช่นเดียวกนั 
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   - ค าสั่งกองทพับก ท่ี  
 ๔๒๒/๒๕๑๖ เร่ือง 
 การตรวจเยีย่มการส่ง 
 ก าลงัของผูบ้งัคบั 
บญัชาและก ากบัดูแล
ของฝ่ายอ านวยการ 
การส่งก าลงับ ารุง ลง 
๕ ต.ค. ๑๖ ขอ้ ๑๐  

- ขอ้ ๑๐ การติดตามและเร่งรัดผลงานของฝ่ายอ านวยการส่งก าลงับ ารุงปฏิบติั 
ดงัน้ี 
    ๑๐.๔ ใชวิ้ธีต่อไปน้ีตามล าดบั 
                      ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานดว้ยตนเอง (การเยีย่มเพื่อก ากบัดูแล
ดา้นการส่งก าลงับ ารุง) 
                      ๑๐.๔.๒ ส่งผูแ้ทนไปพบปะประสานงาน 
                      ๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงดว้ยโทรศพัทแ์ละวิทยโุทรทศัน์ 
                    ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   - ค าสั่งกองทพับก  ท่ี 
๔๐๐/๒๕๐๗เร่ือง ให้
ใชคู้่มือทางเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ขอ้ ๔ ก. 
(๑) และ ๑๕ ก.(๔)  
 
 
- ค าช้ีแจงกองทพับก 
   เร่ืองการใชแ้ละการ 
   ปรนนิบติับ ารุง 
   ยานยนตท่ี์ไดรั้บ 
   มอบตามโครงการ 
   ลง ๘ มิ.ย.๙๗ ขอ้ ๓ 

- ขอ้ ๔ ก.(๑) บตัรการใชร้ถประจ าวนั ทบ.๔๖๘-๓๑๐ ฯลฯ บตัรการใชร้ถ
ประจ าวนัน้ี ยงัมีรายการ ปบ.ประจ าสัปดาห์อีกดว้ยจะตอ้งเก็บบตัรน้ีไวเ้ป็น    
หลกัฐานจนกวา่จะไดท้ าการ ปบ.ประจ าเดือนไปแลว้จึงจะท าลายเสียได ้

- ขอ้ ๑๕ ก.(๔) แบบพิมพ์ท่ีใช้ในการตรวจสภาพทางเทคนิคนั้นเม่ือตรวจ
เสร็จแล้วจะต้องน าไปเก็บไว้ในซองประวติัยุทธภัณฑ์  ทบ.๔๖๘-๓๖๘ 
จนกระทัง่ได้  ท าการ ปบ.รอบ ๖ เดือน หรือ ๓ เดือน (ยานยนต์สายพาน) 
เสร็จเรียบร้อยแลว้จึงจะทิ้งไปได ้
- ข้อ ๓ การปรนนิบัติบ ารุงประจ าเดือน  และประจ า ๖ เดือน ฯลฯ ให้เก็บ
รักษาไวจ้นกว่าจะไดเ้สร็จจากการ ปบ.ประจ า ๖ เดือนแลว้จึงท าลายไดแ้ละ
จะท าลายหลักฐานการปรนนิบัติบ ารุงประจ า ๖ เดือนท่ีแล้วได้ในเม่ือได้
ปรนนิบติับ ารุงประจ า ๖ เดือนต่อไปเสร็จแลว้ 
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    ๗.๔ สภาพยานพาหนะ ๑. ระบบเคร่ืองยนตมี์
สภาพสมบูรณ์ 

๒. ระบบไฟฟ้ามีสภาพ
สมบูรณ์ 

๓. สภาพตวัถงัสมบูรณ์
เรียบร้อย 

๔. ระบบหา้มลอ้
และคลทัชส์มบูรณ์ 

๕. สภาพยานพาหนะ
สะอาด 

๖. การจอดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๗. สภาพลวดสลิงและ
เคร่ืองกวา้นจดัเก็บ
เรียบร้อย 

๘. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดว้ย 
 สายตาดูสภาพ 
 ทัว่ไปของรถ 
 

- ค าสั่งกองทพับก  
 (ค าช้ีแจง) ท่ี ๒๓/
๘๑๕๐ เร่ือง ก าหนด 
ขั้นการซ่อมบ ารุงยาน 
ยนตส์ายสรรพาวุธใน
โครงการ ฯ  ลง ๒๘ 
มิ.ย.๐๕   ขอ้ ๑ 
- ค าสั่งกองทพับก ท่ี  
๔๐๐/๒๕๐๗ เร่ือง ให้
ใชคู้่มือเทคนิค       
๓๗-๒๘๑๐ ลง         
๙ พ.ย.๐๗  ขอ้ ๑๓ 
ก.(๑) (๒) 

- ขอ้ ๑ ให้ใช ้ผนวก ๑, ๑ ก.และ ๒ ก.ทา้ยค าสั่งฉบบัน้ี เป็นหลกัส าหรับซ่อม
บ ารุงยานยนต์ล้อ  และยานยนต์สายพาน  รายการซ่อมบ ารุงตามผนวก
ดังกล่าวน้ี มิได้ระบุคคลเฉพาะว่าเป็นยานยนต์ชนิดและขนาดใด  แต่เป็น
รายการเฉพาะท่ีส าคญั ๆ ส าหรับถือเป็นหลกัพิจารณาเท่านั้น 
 
 
 
- ขอ้ ๑๓ ก.เพื่อใหก้ารปรนนิบติับ ารุง และการตรวจสภาพทางเทคนิคมีแนวทาง
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างอันเดียวได้จดัพิมพ์รายงานการปรนนิบัติบ ารุงและการ
ตรวจสภาพทางเทคนิค ของยานยนตแ์ต่ละอยา่งไวด้งัน้ี 

(๑) แบบพิมพ ์ทบ.๔๖๘-๓๖๑ รายการปรนนิบติับ ารุงและตรวจสภาพทาง 
เทคนิค ส าหรับยานยนตล์อ้ ยานยนตก่ึ์งสายพาน 
          แบบพิมพ์น้ีใช้ส าหรับปรนนิบัติบ ารุง และตรวจสภาพทางเทคนิคยาน
ยนตล์อ้และยานยนตก่ึ์งสายพาน อนัไดแ้ก่ รถโดยสาร    รถบรรทุก   รถพ่วง 
รถลาดตระเวน รถหุ้มเกราะ รถก่ึงสายพาน   เคร่ืองอุปกรณ์ในการขนถ่าย 
และยานยนตเ์สทินบก ยานยนตเ์สทินน ้า 
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- ค าสั่งกองทพับก ท่ี 
๑๔๘/๑๑๘๗๑ เร่ือง 
การใชแ้ละการ
บ ารุงรักษาลวดสลิง
เคร่ืองกวา้น ขอ้ ๓.ก., 
ข., ค. และ ง. 

  (๒) แบบพิมพ ์ทบ.๔๖๘-๓๖๒ รายการปรนนิบติับ ารุงและตรวจสภาพทาง
เทคนิคส าหรับยานยนตส์ายพานและยานยนตหุ์ม้เกราะ แบบพิมพน้ี์ใช้
ส าหรับปรนนิบติับ ารุง และตรวจสภาพทางเทคนิค ยานยนตท่ี์เคล่ือนท่ีบน     
สายพาน เช่น รถถงั ฐานปืนใหญ่ เคล่ือนท่ีดว้ยตวัเองและรถตีนตะขาบ และยาน
ยนตท่ี์หุม้เกราะและติดอาวุธคลา้ยรถถงั 
ขอ้ ๓. การบ ารุงรักษาลวดสลิงเคร่ืองกวา้น 
           ก. หลงัจากการใชก้วา้นแต่ละคร้ัง ให้ท าความสะอาดลวดสลิงโดยใช้
น ้ ามนัท าความสะอาดลา้งและใช้แปรงลวดเหล็กขดัในขณะท่ีมว้นลวดสลิง
เข้าท่ีให้ใช้ไขอัดลูกปืนล้อ ทาให้ทั่วบริเวณภายนอกของลวดสลิงบางๆ 
ลวดสลิงน้ีอาจใชไ้ขอดัโครงรถทาได ้แต่ควรใชไ้ขอดัลูกปืนลอ้ดีกวา่     
            ข. ในการมว้นลวดสลิงเขา้ท่ีนั้นลวดจะตอ้งตึงอยู่บา้ง วีท่ีท าให้ลวดมี
ความตึงเหมาะสมนั้นกระท าได้โดยใช้ขอปลายลวดสลิงเก่ียวเข้าท่ีกันชน
หนา้รถอีกคนัหน่ึง ขณะท่ีมว้นลวดสลิงเขา้ท่ีนั้น ใหล้วดสลิงดึงรถคนัท่ีเก่ียว
เคล่ือนท่ีเข้าหารถคันท่ีก าลังม้วนลวดสลิงด้วยการกระท าเช่นน้ีจะท าให้
ลวดสลิงไดแ้น่นดี (ถา้หากไม่สามารถหารถอีกคนัหน่ึงได ้ให้ใชต้น้ไมห้รือ
ส่ิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแทน ในกรณีน้ีจะท าให้การมว้นลวดสลิงล าบาก
ขึ้นเพราะเหตุว่าต าบลท่ีท างานต้องเปล่ียนไปทุกขณะท่ีรถเคล่ือนท่ีเขา้หา
ตน้ไม ้ท าใหต้อ้งยกอ่างน ้ามนัและส่ิงอ่ืน ๆ ไปดว้ย การมว้นลวดสลิงชั้นแรก
เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ขดลวดทุกขดจะตอ้งเบียดกนัแน่นสนิท เพื่อป้องกนัมิให้
ลวดสลิงชั้นต่อไปแทรกลงไปในระหวา่งลวดสลิงชั้นแรกได ้ เพื่อท่ีจะใหข้ด 
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     ลวดสลิงแนบสนิทกนัเช่นน้ีจะตอ้งค่อยๆ มว้นลวดสลิงช้าๆ และเท่าๆ กนั 
เม่ือไดม้ว้นลวดสลิงชั้นแรกเท่ากนัและแนบสนิทดีแลว้ จะตอ้งคอยระวงัขด
ลวดสลิงชั้นต่อไปเร่ิมมว้นกลบัมาจากขอบของเคร่ืองกวา้นและกลบัไปยงัท่ี
เร่ิมต้นโดยไม่ซ้อนกัน ให้ใช้ไม้แข็งๆ ผลักหรือดันเพื่อให้เส้นลวดเข้าท่ี
เรียบร้อย เน่ืองจากค าช้ีแจงน้ีแนะน าให้มว้นลวดสลิงเขา้ท่ีโดยมีความดึงน้ี
เอง ในขณะมว้นลวดหมดแลว้ และเอาโซ่ปลายลวดสลิงคลอ้งกบัขอพ่วงท่ี
กนัชนนั้น ถา้หากไม่ระวงัให้ดีแลว้จะเกิดความตึงขึ้นท่ีขอพ่วงและลวดสลิง
มากเกินไป ท าใหเ้กิดความเสียหายขึ้นแก่ลวดสลิงขอพ่วงโครงรถและกนัชน
ได ้ ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัให้จงหนักอย่าให้เกิดการเสียหายขึ้นได้
ในขณะท่ีมว้นลวดสลิงเขา้ท่ี พลขบัจะตอ้งมีผูช่้วยคอยให้อาณัติสัญญาณให้
หยุดมว้นลวดไดท้นัท่วงทีก่อนท่ีลวดจะตึงมากไป ถ หากสามารถใชมื้อผลกั                                                                                                 
ขอโซ่ปลายลวดสลิงขยบัตวัไดบ้า้งเล็กน้อยแลว้แสดงว่าลวดสลิงมีความตึง
เพียงพอท่ีจะบงัคบัไม่ใหล้วดสลิงท่ีมว้นไวค้ลายตวัไดแ้ลว้ 
        ค. ถา้หากไม่ได้ใช้ลวดสลิงทุก ๖ เดือน หรือทุกคร้ังท่ีท าการปรนนิบัติ
บ ารุงรถรอบ ๖,๐๐๐ ไมล ์ใหค้ล่ีลวดสลิงออกทั้งหมดและตรวจวา่ลวดสลิงขาด 
คลายเกลียวแบบเป็นสนิมและขมวดเป็นปมท่ีใดบา้ง ท าความสะอาดลวดสลิง
ใหท้ัว่ดว้ยแปรงลวดและน ้ามนัท าความสะอาดแลว้ใชไ้ขอดัลูกปืนลอ้ทาบางๆ 
          ง. ในขณะท่ีไม่ได้ใช้กวา้น ให้หมัน่ใช้ไขสะอาดทาภายนอกของขด
ลวดสลิงและถา้หากสามารถท าไดใ้หใ้ชผ้า้ใบพนัทบัไว ้
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   - ค าสั่งกองทพับก  
(ค าช้ีแจง) 
๓๒๐/๒๓๖๓๐ เร่ือง 
วิธีซ่อมบ ารุง
ยทุโธปกรณ์สาย สพ. 
ลง ๙ พ.ย.๙๘ ขอ้ ๔, 
๕ ก., ข., ค. และ  
ขอ้ ๑๐ 

  - ขอ้ ๔ การปฏิบติัเม่ือยทุโธปกรณ์ช ารุด หรือชะงกัใชร้าชการ 
           เม่ือยุทโธปกรณ์ช ารุดหรือชะงกัใช้ราชการ  ให้ผูรั้บผิดชอบรายงาน
ตามล าดบัชั้นจนถึงผูมี้อ  านาจสั่งการในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยภายใน ๒๔ 
ชม. และหา้มมิให้ใชยุ้ทโธปกรณ์ท่ีอยู่ในสภาพงดใชก้ารต่อไปอีกจนกว่าจะได้
ท าการซ่อมบ ารุงใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพใชก้ารไดเ้รียบร้อยแลว้  
- ขอ้ ๕ การปรนนิบติัการซ่อมบ ารุงของหน่วยใช ้
           เม่ือไดรั้บรายงานว่ายุทโธปกรณ์ชะงกัใช้ราชการ ให้ผูมี้อ  านาจสั่งการ
ในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยปฏิบติั ดงัน้ี 
           (ก) เม่ือช ารุดตามสภาพ  
           สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย จดัการซ่อมทันที โดยใช้
เคร่ืองอะไหล่ประจ าหน่วย ซ่ึงได้เบิกชั้นตน้มาจาก คส.สพ.ทบ.ถา้การช ารุด
นั้นตอ้งการเคร่ืองอะไหล่ ซ่ึงยงัอยู่ในประเภทการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย (ขั้น 
๑-๒) แต่หน่วยนั้นไม่ไดรั้บอนุมติัให้เบิกไวป้ระจ าหน่วยได ้ก็ใหท้ าการเบิกไป
ยงักอง  สรรพาวุธท่ีใหก้ารสนบัสนุนทนัที เพื่อน ามาท าการซ่อมต่อไป     

               (ข) เม่ือช ารุดตามสภาพ 
              สั่งตั้งกรรมการขึ้นสอบสวน สาเหตุแห่งการช ารุดหรือ  สูญหายนั้น
เพื่อเก็บรายงานการสอบสวนไวเ้ป็นหลกัฐานในการเบิก    ทดแทน หรือการ
น าส่งซ่อมภายหลงัแลว้สั่งการเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงดงัเช่นในขอ้ ก.ต่อไป  
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            (ค) ถา้การช ารุดของยทุโธปกรณ์อยูใ่นประเภทการซ่อมบ ารุงในสนาม 
(ขั้นท่ี ๓-๔) ใหเ้จา้หนา้ท่ีน ายุทโธปกรณ์นั้นส่งซ่อมยงักองสรรพาวุธทั้งน้ีหา้ม
มิใหห้น่วยใชก้ารซ่อมบ ารุงเกินขั้นเป็นอนัขาดในการพิจารณาวา่การช ารุดของ
ยานยนตอ์ยูใ่นการซ่อมบ ารุงขั้นใดและเป็นหนา้ท่ีของหน่วยใดนั้นใหป้ฏิบติั
ตามค าสั่งช้ีแจงกองทพับก ท่ี ๑๘๓/๑๔๓๕๓ เร่ือง การแบ่งขั้นการซ่อมบ ารุง
ยานยนตส์ายสรรพาวุธ ลง ๒๒ ก.ค.๙๘ โดยเคร่งครัด 

    - ข้อ ๑๐ รายงานยุทโธปกรณ์ช ารุด  และรายงานการสอบสวนในกรณีท่ีน า
ยุทโธปกรณ์ซ่ึงช ารุดตามสภาพการส่งซ่อม  หน่วยใช้ต้องแนบรายงาน
ยุทโธปกรณ์ท่ีช ารุดไปดว้ย แต่ถา้จ าเป็นการช ารุดผิดปกติหรือสูญหายให้ใช้
รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการแทน  ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจสั่งการในการ
ซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยจะตอ้งลงความเห็นในทา้ยรายงานเสมอ 

๘. การขอใช้รถ   
      ๘.๑ หลกัฐาน 
             การอนุมัติ/ค  าสั่ง 

การใชร้ถ 

๑. มีรายงานขออนุมติัใชร้ถ 
(ทบ.๔๖๑-๐๐๑) หรือ 
ย.๔๒  ส าหรับรถใช้
งานทางดา้นธุรการ 

๒. อนุมติั ย.๔๒ ถูกตอ้ง 
๓. มีค าสั่งของหน่วย 

ส าหรับรถท่ีใชง้าน
ทางดา้นยทุธการและ
การฝึก 

๔. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
 

- ระเบียบ กห.วา่ดว้ย 
  รถราชการทหาร 
  พ.ศ.๒๕๒๕   
  ผนวก  ก. 
- ขอ้บงัคบัทหาร วา่
ดว้ยรถยนตท์หาร 
มาตรา ๖ ขอ้ ๑๔ 

- ผนวก ก.ใบขออนุญาตใชร้ถ (ทบ.๔๖๑-๐๐๑) ย.๔๒ ใหเ้สนอรายงาน
ตามล าดบัชั้นถึงผูมี้อ านาจอนุมติั 
 
 
- มาตรา ๖ ขอ้ ๑๔ การน ารถออกจากโรงเก็บรถใหก้ระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บ
ค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยท่ีปกครองรถนั้น 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

   - ขอ้บงัคบั กห.  
วา่ดว้ย การสั่งการ  
และประชาสัมพนัธ์ 
พ.ศ.๒๕๒๗ ลง ๑๖ 
ก.ค. ๒๗ ขอ้ ๑๖ 
และ ขอ้ ๑๗ 

- ขอ้ ๑๖ ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ผูบ้ญัชาการทหาร
อากาศ มีอ านาจหนา้ท่ีท าการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีกลาโหม 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายได ้
                 ผูด้  ารงต าแหน่ง รอง ผูช่้วย เสนาธิการ รองเสนาธิการหรือผูช่้วย   
เสนาธิการของส่วนราชการ หรือหน่วยใดมีอ านาจหน้าท่ีท าการแทน และสั่ง
การในนามของผู ้บังคับบัญชาส่วนราชการหรือหน่วยนั้ น ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายได ้
                หวัหนา้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก ผูบ้ญัชาการทหารเรือ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ หรือหวัหนา้หน่วย
ขึ้นตรงต่อ ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กองบญัชาการทหารสูงสุด 
กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ ท่ีเทียบเท่าต าแหน่งชั้นแม่ทพั จะ
มอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหข้า้ราชการต าแหน่งใดในสังกดั มีอ านาจ
หนา้ท่ี ท าการแทน และสังกดัในนามของหวัหนา้ส่วนราชการ หรือหวัหนา้
หน่วยนั้น ๆ ในบางกรณีก็ได ้
              การสั่งการในนามผูบ้งัคบับญัชาใหใ้ชค้  าวา่  
              รับค าสั่ง...........................ลงทา้ยเร่ืองท่ีส่งนั้น 
- ขอ้ ๑๗ ถา้ต าแหน่งในส่วนราชการ หรือหน่วยใดว่างลง หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
ในส่วนราชการหรือหน่วยใด ๆ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว และ
ยงัมิได้แต่งตั้งขา้ราชการผูใ้ดรักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน ให้ รอง, 
ผูช่้วย, หรือเสนาธิการ ท าการแทนเป็นการชัว่คราว  
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                 ในกรณีท่ีต าแหน่งนั้นไม่มีรอง ผูช่้วย หรือเสนาธิการ หรือมีแต่วา่ รอง 
ผูช่้วย หรือเสนาธิการ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราวให้        ผูด้  ารง
ต าแหน่ง ยศหรือ อาวุโสในยศรองจากต าแหน่งท่ีวา่งลงนั้นท าการแทนเป็นการ
ชัว่คราว เวน้แต่ส่วนราชการ หรือหน่วยใดจดัก าลงัประกอบ หน่วยก าลงัรบ 
และหน่วยบริการ ให้นายทหารสัญญาบตัร ท่ีเป็นผูบ้งัคบัหน่วยก าลงัรบซ่ึงเป็น
ก าลงัหลกัและมี    ต าแหน่ง ยศหรืออาจมีอาวุโสยศสูงเป็นผูท้  าการแทน เป็นการ
ชัว่คราวและถา้ส่วนราชการ หรือหน่วยใดเป็นส่วนราชการหรือหน่วยส าหรับ
ด าเนินการใน หน้าท่ีทางเทคนิคโดยเฉพาะหรือจดักิจการรวมหลายเทคนิค  ก็
ให้ขา้ราชการสัญญาบตัรซ่ึงมีต าแหน่ง ยศหรืออาวุโสสูงในเทคนิคเป็นผูท้  า
การแทนเป็นการชัว่คราว 

    ๘.๒ หลกัฐาน 
             ประกอบ 
             การขอใชร้ถ 

๑. มีบนัทึกการจ่าย  
     (ทบ.๔๖๘-๓๗๕) 
๒. บนัทึกการจ่ายถูกตอ้ง

ครบถว้น 
๓. มีบตัรการใชร้ถ

ประจ าวนั (ทบ.๔๖๘-
๓๑๐) หรือ สพ.๑๑๐ 

๔. บนัทึก สพ.๑๑๐ 
ถูกตอ้งครบถว้น 

- ตรวจหลกัฐาน  
  การจ่ายรถและ 
  บตัรใชร้ถ 
  ประจ าวนั 
 

- ค าสั่งกองทพับก ท่ี  
๔๐๐/๒๕๐๗ 
ลง ๙ พ.ย.๐๗ เร่ือง 
ใหใ้ชคู้่มือเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ขอ้ ๔  
ข. (๑) และ ๔ ก.(๑) 
 

- ขอ้ ๔ ข.(๑) แบบพิมพแ์ละรายงาน  
           ข. แบบพิมพท่ี์ใชใ้นการซ่อมบ ารุงขั้นท่ี ๒ 

           (๑) รายการจ่ายรถประจ าวนั (ทบ.๔๖๘-๓๗๕) แบบพิมพ์น้ีเป็นแบบ
พิมพใ์ชส้ าหรับบนัทึกรายละเอียดในการจ่ายออกใชง้านประจ าวนั 
- ขอ้ ๔ ก.(๑) บตัรการใช้รถประจ าวนั ทบ.๔๖๘-๓๑๐ พลขบัทุกคนท่ีน ารถ
ออกใช้งาน จะตอ้งมีบตัรน้ีเสมอ นอกจากกรณีท่ีขบัรถเขา้ขบวน หรือขบัรถ
เพื่อออกปฏิบติังานทางยุทธวิธีเท่านั้น บตัร ทบ. ๔๖๘-๓๑๐ น้ี เปรียบเสมือน
บตัรอนุญาตให้พลขับขบัรถออกใช้งานได้  นอกจากนั้นยงัมีช่องส าหรับลง
รายการ  ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการใช้รถ เช่น ระยะทางว่ิงเฉพาะเท่ียวและรายการ
อ่ืน ๆ เก่ียวกับการเดินทางท่ีว่ิงเฉพาะเท่ียวและรายการอ่ืน ๆ เก่ียวกับการ
เดินทาง ส่วนล่างของบตัรมีรายการปรนนิบติับ ารุงประจ าวนั  อนัประกอบดว้ย 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๕. การอนุมติัใน สพ.๑๑๐ 
กรณีน ารถออกนอก
เขตจงัหวดัท่ีตั้งหน่วย 
ถูกตอ้งเรียบร้อย 

๖. อ่ืน ๆ 

  การปรนนิบัติบ ารุง ก่อนใช้งาน การปรนนิบัติบ ารุงขณะใช้งาน  และการ
ปรนนิบัติบ ารุงหลังใช้งาน     แม้ว่าพลขับท่ีขับรถเข้าขบวนหรือขับรถ
ปฏิบติังานทางยุทธวิธี และประจ าสัปดาห์ ตามรายการการปรนนิบติับ ารุงท่ี
ปรากฏอยู่ในบตัรการใช้รถประจ าวนั   เม่ือผูใ้ช้รถไดป้ล่อยรถกลบัจะตอ้งลง
นามรับรองการใช้รถในช่อง ญ  เพื่อรับรองว่าไดใ้ช้รถไปตามรายการนั้นจริง
บตัรการใช้รถประจ าวนัน้ียงัมีรายการปรนนิบติับ ารุง ประจ าสัปดาห์อีกดว้ย 
และถา้หากใชบ้ตัรน้ีท าการปรนนิบติับ ารุงประจ าสัปดาห์แลว้จะตอ้งเก็บบตัร
น้ีไวเ้ป็นหลกัฐานจนกว่าจะไดท้ าการปรนนิบติับ ารุงประจ าเดือนไปแลว้จึงจะ
ท าลายได ้

   - ค าสั่งกองทพับก ท่ี 
๒๐๕/๑๑๓๗๐ 
ลง ๕ ก.ย.๐๕ เร่ือง 
การน า ยานพาหนะ 
ออกนอกเขตจงัหวดั
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งหน่วย 
ขอ้ ๑, ๒ 

- ขอ้ ๑ ให้ ผบ.หน่วยตั้งแต่ชั้น ผบ.กรม หรือเทียบเท่าขึ้นไปอนุมติัการใช ้   
ยานพาหนะของทางราชการ  ท่ีมีความจ าเป็นอย่างแท้จริงออกนอกเขต
จงัหวดัซ่ึงเป็นท่ีตั้งหน่วยได ้การอนุมติัใหท้ าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และให้ผู ้
ควบคุม      ยานพาหนะน าหลกัฐานการอนุมติัดงักล่าวติดตามยานพาหนะไป
ดว้ยเฉพาะหน่วยท่ีมีระดบัต ่ากวา่กรมและตั้งอยูต่่างจงัหวดักบั บก.กรม    ให ้
ผบ.หน่วยพิจารณาให้เป็นผูอ้นุมัติการใช้ยานพาหนะ   และให้รายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั  จนถึง ผบ.กรม หรือเทียบเท่าภายหลงั 
- ข้อ ๒ ให้ใช้บัตรการใช้รถประจ าวนั  ทบ.๔๖๘-๓๑๐ เป็นหลักฐานการ
อนุมติัตาม ขอ้ ๑ และให้ผูมี้อ  านาจอนุมติับนัทึกในช่องหมายเหตุดา้นหลงัว่า
ไดรั้บอนุมติัให้น ายานพาหนะไป ณ จงัหวดัใดและกลบัเม่ือใด พร้อมกบัลง
นามก ากบับนัทึกการอนุมติันั้นดว้ย 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

  ๘.๓ หลกัฐานต่างๆ 
         ท่ีน าติดไปกบัรถ 

๑. หลกัฐานถูกตอ้ง 
๒. เอกสารครบถว้น 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
 

- ค าสั่งกองทพับก ท่ี 
๔๐๐-๒๕๐๗ 
ลง ๙ พ.ย.๐๗ เร่ือง 
ใหใ้ชคู้่มือเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ขอ้ ๔ 
ก.(๑)(๒)(๓)(๔) 

- ขอ้ ๔ ก. แบบพิมพท่ี์ใชใ้นการซ่อมบ ารุงขั้นท่ี ๑ 
              แบบพิมพท่ี์จะกล่าวต่อไปน้ี จะตอ้งน าไปติดรถในขณะท่ีน าติดไป
กบัรถในขณะท่ีน ารถออกไปใชง้าน 
              (๑) บตัรการใชร้ถประจ าวนั (ทบ.๔๘๖-๓๑๐)  
              (๒) แบบรายงานอุบติัเหตุ (ทบ.๔๖๘-๗๐๒) 
              (๓) ใบอนุญาตขบัขี่รถยนตท์หาร 
              (๔) ค าสั่งการใชน้ ้ามนัหล่อล่ืน 

  ๘.๔ เคร่ืองหมายพิเศษ, 
          นามหน่วย, 
           การพ่นสี, 
          หมายเลขรถ,  
          หมายเลขเคร่ือง 
          และหมายเลขแคร่ 

๑. มีครบถว้น 
๒. ด าเนินการถูกตอ้ง 
๓. ป้ายทะเบียนวงจกัร

ส าหรับรถสายขนส่ง 
จะตอ้งเป็นป้ายท่ี  

       ขส.ทบ.จดัท าและ
เป็นไปตามระเบียบ 

      ท่ีก าหนด 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดว้ย 
   สายตา 

- กฏกระทรวงฉบบั
ท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๐๒ 
ออกตามความใน 
พ.ร.บ.รถยนตท์หาร 
พ.ศ.๒๔๗๖ ขอ้ ๓ (๑) 
(๒) และ ขอ้ ๕ (๑) 
 
- ระเบียบกองทพับก 
 วา่ดว้ยความ  
  รับผิดชอบ 
 ในส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ. 
  ๒๕๓๕  ขอ้ ๖.๑   

- ข้อ ๓  (๑) มี เคร่ืองหมายพิ เศษและเลขทะเบียนสีแดงบนพื้ นสีขาว ให้
เคร่ืองหมายพิเศษอยูห่นา้เลขทะเบียน 
            (๒) เคร่ืองหมาย 
                  ข.จกัร ส าหรับกองทพับก 
- ขอ้ ๕ (๑) รถยนตส์งครามท่ีตอ้งเขียนเลขทะเบียนแทนแผ่นป้ายนั้นให้เขียน
เลขทะเบียนท่ีมีเลขหมายตรงกบัทะเบียนและประวติัรถยนต์ไวใ้นท่ีท่ีเห็นได้
ง่ายแต่ไกล ท่ีหนา้รถหน่ึงแห่งและท่ีทา้ยรถหน่ึงแห่ง 
- ขอ้ ๖.๑ กรมสรรพาวุธ 
             ๖.๑.๑ อาวุธ กระสุน วตัถุระเบิด  
             ๖.๑.๒ รถยนตส์งคราม ฯลฯ 
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   - ค าสั่งกองทพับกท่ี 
๒๖/๒๐๓๘๒ เร่ือง 
เคร่ืองหมาย รถยนต์
ทหาร ลง ๒ ก.ย.๐๓ 
(ขอ้ความ) 
  

- ขอ้ความ ฯลฯ การท าเคร่ืองหมายแสดงว่าเป็นรถยนตท์หาร   โดยชดัเจนนั้น
ปรากฏว่า ยงัมีการปฏิบัติบกพร่องในเร่ืองน้ีอยู่เสมอ เช่นหมายเลขทะเบียน 
และอกัษรบอกนามหน่วยลบเลือน เขียนไม่ไดข้นาด หรือไม่เขียนอกัษรนาม
หน่วยไวเ้ลย การปฏิบัติเช่นน้ีกระท าให้ผูท่ี้ใช้รถยนต์ซ่ึงกระท าความผิด มี
โอกาสทุจริตได้ง่าย  ทั้ งเป็นการยากแก่ เจ้าหน้าท่ี  จะสังเกตและจดจ า 
นอกจากน้ียงัเป็นช่องทางให้ผูใ้ชร้ถยนตเ์อกชนปลอมแปลงเป็นรถยนตท์หาร
ไดโ้ดยง่าย เป็นเหตุให้เส่ือมเสียแก่เกียรติทหาร เพื่อให้การปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ือง
น้ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ใหห้น่วยท่ีมีรถยนตอ์ยู่ในความรับผิดชอบปฏิบติั
ตามค าสั่งโดยเคร่งครัด 

   - ขอ้บงัคบัทหาร  
วา่ดว้ยรถยนตท์หาร 
๒๔๘๐ มาตรา ๓ 
ขอ้ ๒ และ  มาตรา 
๑๒ ขอ้ ๓ 

- มาตรา ๓  ข้อ ๒  การจดทะเบียนรถ  ให้หน่วยท่ีขอกรอกข้อความในใบ
ทะเบียนแลว้ส่งไปยงัส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม ๒ ฉบบัเพื่อเจา้หนา้ท่ี
จะได้รับขึ้นทะเบียนและก าหนดเลขหมายทะเบียน ใบทะเบียน ๒ ฉบับน้ี 
พนักงานเจ้าหน้าท่ียึดถือไวเ้ป็นหลกัฐาน   ๑ ฉบบั อีกหน่ึงฉบบัส่งคืนไปยงั
หน่วยขอจดทะเบียน 
- มาตรา ๑๒ ข้อ ๓ รถสงครามนั้น   ทางราชการจดัหาไวส้ าหรับใช้ในการ
สงครามโดยตรง ในเวลาปกติให้ใช้รถประเภทน้ีแทน เฉพาะในการซ้อมรบ    
ตรวจสอบภาคการฝึกหรือในเหตุการณ์พิเศษบางอย่างเท่านั้น ห้ามใช้อย่าง
รถยนตป์กติ เช่น ขนของ หรือรับ-ส่งคน เป็นตน้ 



 หลักฐานการตรวจประจ าปี  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๔๖  ใน  ๖๕  หน้า 
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   - หนงัสือ กบ.ทบ.ท่ี 
ต่อ กห  ๐๔๐๔/
๑๒๙๑๙/๓๗ ลง ๒๔  
ธ.ค.๓๗ เร่ือง ขอ
อนุมติัหลกัการพ่นสี
และเขียนนามหน่วย
ลงบนยานพาหนะ
สาย สพ. ขอ้ ๓.๓.๒, 
๓.๓.๓, ๓.๓.๔, 
๓.๓.๕, ๓.๓.๖ และ 
๓.๓.๗ 

- ขอ้ ๓.๓.๒ ใหร้ะงบัการพ่นสีพรางบนยานพาหนะ สพ.ทุกประเภท 
- ขอ้ ๓.๓.๓ ให้ใช้สีกากีแกมเขียวดา้นส าหรับการซ่อมแซมสีใหม่ หรือพ่นสี
ใหม่คร้ังต่อไป 
- ขอ้ ๓.๓.๔ การเขียนนามหน่วย ให้ถือหน่วยขนาดกองพนัหรือเทียบเท่าและ
กองร้อยอิสระเป็นหลัก โดยให้นามหน่วยย่อและให้งดการเขียนสัญลกัษณ์
ประจ าหน่วยหรือค่าย ลงบนยานพาหนะทุกสายงานและทุกประเภท 
- ขอ้ ๓.๓.๕ วิธีด าเนินการเขียนและต าแหน่งท่ีจะเขียนลงบนยานพาหนะมี
รายละเอียด  ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย โดยให้ใช้สีขาว ในการเขียนตัวเลขและ
ตวัอกัษร 
- ข้อ ๓.๓.๖ ยานพาหนะท่ีมีขนาดกลางขึ้นไป ถ้าด้านข้างตัวรถเป็นผิวนูน 
หรือไม่สามารถเขียนตัวเลขและอักษรได้ตามขนาดท่ีก าหนดให้เขียนนาม
หน่วยท่ีก่ึงกลางประตูหนา้ทั้ง ๒ ขา้ง 
- ขอ้ ๓.๓.๗ ยานพาหนะ สาย สพ.นอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไวต้าม ส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย ให้หน่วยพิจารณาว่าจะสามารถอนุโลมให้เข้าอยู่กับยานพาหนะ
ประเภทใดใกล้เคียงท่ีสุด  แล้วให้ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน  หากไม่
สามารถหาขอ้ยุติได้ให้รายงานถึง ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.) เพื่อพิจารณาหาขอ้ยุติ
ต่อไป 
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   - หนงัสือ กบ.ทบ.ท่ี 
ต่อ กห ๐๔๐๔/
๑๐๘๘๓/๓๖ ลง ๒๑ 
มี.ค.๓๗ เร่ือง การ
เขียนนามหน่วยลงบน
ยานพาหนะ สาย.ขส.
ตามขอ้ ๓.๓.๑, 
๓.๓.๒ และ  ขอ้ 
๓.๓.๓ 

- ขอ้ ๓.๓.๑ การเขียนนามหน่วย ให้ถือหน่วยระดบักองพนัหรือเทียบเท่าและ
กองร้อยอิสระ เป็นหลกัในการเขียนโดยใช้นามหน่วยย่อหรือและให้งดการ
เขียนสัญลกัษณ์ประจ าหน่วยหรือค่ายลงบนยานพาหนะ 
- ขอ้ ๓.๓.๒ วิธีการเขียนนามหน่วยลงบนยานพาหนะ สาย ขส.ประเภทต่าง ๆ  
 มีรายละเอียด ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๓ (ผนวก ก.) โดยใช้เคร่ืองหมายพิเศษและ
ลกัษณะของตัวเลข-ตัวอักษร ตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกลาโหม 
ออกตามความใน พ.ร.บ.รถยนตท์หาร พ.ศ.๒๔๗๖ (ฉบบัท่ี ๒) มีรายละเอียด
ตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๔ (ผนวก ข.) 
- ขอ้ ๓.๓.๓ สีท่ีใชใ้นการเขียนตวัเลข และตวัอกัษรใหใ้ชสี้ขาว ยกเวน้ยานพาหนะสี
ขาวใหใ้ชสี้น ้ าเงินแทน ส าหรับยานพาหนะท่ีก าหนดให้ใชเ้ก่ียวกบั กิจการสาย
แพทยใ์หใ้ชสี้แดง 

   - ระเบียบกลาโหมว่า
ด้วยรถราชการทหาร 
พ.ศ.๒๕๒๕ ขอ้ ๓๑ 

 

- ข้อ ๓๑ การยกเวน้ไม่ใช้เคร่ืองหมายนามหน่วยและ  เคร่ืองหมายพิเศษ      
ส่วนราชการใดท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นจะไม่ใช้เคร่ืองหมายนามหน่วย
และเคร่ืองหมายพิเศษกับรถยนต์ปกติ  ตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้
รถยนต์ทหาร ซ่ึงใช้ตามค าสั่ง กห.ลง ๑ มี.ค.๘๐ และประสงค์จะใช้ป้าย
ทะเบียนเช่นเดียวกับรถยนต์ส่วนบุคคลทัว่ไป ให้ขออนุมติัปลดักระทรวง
กลาโหม เพื่อขอยกเวน้การใช้เคร่ืองหมายนามหน่วยและเคร่ืองพิเศษได้
เท่าท่ีมีความจ าเป็นอย่างแทจ้ริง รถท่ีจะขอใช้ป้ายทะเบียนเช่นเดียวกับรถ
ส่วนบุคคลไดจ้ะตอ้งเขา้หลกัเกณฑด์งัน้ี                     
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                        ๓๑.๑ รถประจ าต าแหน่ง 
                    ๓๑.๒ รถส่วนกลางซ่ึงจดัไวใ้ช้ภารกิจราชการลับ  การรักษา
ความปลอดภยั หรือปฏิบติังานในพื้นท่ีปฏิบติัการของผูก่้อการร้าย 
                    ๓๑.๓ รถรับรอง 

   - หนงัสือ กพ.ทบ.ท่ี 
กห ๐๔๐๑/๓๐๑๒ 
เร่ือง กวดขนัการใช้
ยานพาหนะราชการ
และการปฏิบติัของ
พลขบั พ.ศ.๒๕๓๒          
ขอ้ ๓.๓ 

- ขอ้ ๓.๓ ป้ายทะเบียนกงจกัรจะตอ้งเป็นป้ายท่ี ขส.ทบ.จดัท าและประทบัตรา 
ขส.ทบ.รับเอาไวเ้ท่านั้น หากประสงคจ์ะท าป้ายทะเบียนใหม่เน่ืองจากป้ายเดิม
ช ารุดจะตอ้งแจง้ให้ ขส.ทบ.เพื่อท าลายป้ายเดิมก่อนหรือหากป้ายเดิมสูญหาย 
จะตอ้งแจง้ความกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจก่อนด าเนินการขอป้ายทะเบียนใหม่ การท่ี
หน่วยตอ้งแปลงหรือจดัท าป้ายทะเบียนกงจกัรโดยพลการนอกจากเป็นการ
กระท าผิดกฏระเบียบของทางราชการแลว้  ยงัเป็นช่องทางให้ผูอ่ื้นสวมรอย
กระท าตาม และเม่ือไปกระท าผิดกว่าจะตรวจสอบว่ามิใช่รถของหน่วยทหาร 
ทบ.  ก็เส่ือมเสียไปเสียก่อนแลว้ 

   ๘.๕ การขอใชป้้าย 
         ทะเบียนส่วนบุคคล 

๑. มีรายงานขออนุมติัใช ้
๒. ด าเนินการถูกตอ้ง 
๓. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดว้ย  
  สายตา 
- เอกสารการ 
  รายงาน 
 

- ระเบียบ
กระทรวงกลาโหม  
วา่ดว้ยรถราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๕๒๕  
ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕๒๕  
ขอ้ ๓๑ 

- ขอ้ ๓๑ การยกเวน้ไม่ใช้เคร่ืองหมายนามหน่วยและเคร่ืองหมายพิเศษส่วน
ราชการใดท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น  จะไม่ใช้เคร่ืองหมายนามหน่วยและ
เคร่ืองหมายพิเศษกับรถยนต์ปกติตามขอ้บังคับทหาร  ว่าด้วยการใช้รถยนต์
ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ และประสงคจ์ะใชป้้ายทะเบียน เช่น เดียวกบัรถส่วนบุคคล
ทัว่ไป ให้ขออนุมติัปลดักระทรวงกลาโหม เพื่อขอยกเวน้การใช้เคร่ืองหมาย
นามหน่วย และเคร่ืองหมายพิเศษ ไดเ้ท่าท่ีมีความจ าเป็นอย่างแทจ้ริง ท่ีจะขอ
ใชป้้ายทะเบียน เช่นเดียวกบัรถส่วนบุคคลได ้จะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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- หนังสือ กบ.ทบ.ท่ี 
กห ๐๓๑๘/๙๔๔๓ 
เร่ื อ ง  ก าร ใช้ ป้ า ย
ทะเบียนบุคคล  ลง 
๑ ๕  ก .ค .๑ ๙  ข้ อ 
๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ 

              ๓๑.๑ รถประต าแหน่ง 
             ๓๑.๒  รถส่วนกลางซ่ึงจดัไวใ้ชใ้นภารกิจราชการลบั  การรักษาความ
ปลอดภยั หรือปฏิบติังานในพื้นท่ีปฏิบติัการของผูก่้อการร้าย 
              ๓๑.๓ รถรับรองส่วนราชการใดได้รับยกเวน้การมีตราเคร่ืองหมาย
และอกัษรช่ือของส่วนราชการใหส่้วนราชการนั้นรายงาน ใหส้ านกังานตรวจเงิน
แผน่ดินทราบ 
- ขอ้ ๓.๒.๑ ให้หน่วยท่ีมีรถส่วนกลาง เสนอความตอ้งผ่าน นขต.ทบ.ตามสาย
การบงัคบับญัชาพร้อมดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งการใช ้
-  ขอ้ ๓.๒.๒ ให้ นขต.ทบ.พิจารณาความเหมาะสมขั้นตน้แลว้เสนอ ขส.ทบ.
เพือ่พิจารณาร่วมกบั กบ.ทบ.และด าเนินการขออนุมติัต่อไป 

     ๘.๖ การใชร้ถประจ า
หน่วย  

๑. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน เหมาจ่าย
แทนการจดัหารถประจ า
ต าแหน่งใชพ้ลขบัท่ีบรรจุ
ตามอตัราของแต่ละส่วน
ราชการสังกดั
กระทรวงกลาโหม 
 

- ตรวจเอกสาร 
  การส่งคืน 
- ตรวจรถใน
หน่วย 
- สอบถาม 
 

- หนงัสือ กห. ท่ี กห 
๐๒๐๘/๑๕๑๐ ลง ๖ 
ต .ค .๔ ๙  เร่ือ ง  ขอ
อนุมัติ ให้ ผู ้ได้ เงิน
ค่าตอบแทน เหมา
จ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่ง 

- ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐระดบักรม เป็นผูเ้ลือกว่าขา้ราชการผูมี้
สิทธิไดรั้บรถประจ าต าแหน่งในสังกดัทั้งหมด จะขอรับเงินค่าตอบแทนเหมา
จ่าย หรือจะใชร้ถประจ าต าแหน่งท่ีทางราชการจดัหาใหอ้ย่างใดอยา่งหน่ึง โดย
หากในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเลือกขอรับเงินค่าตอบแทน 
เหมาจ่าย จะจดัหารถส่วนตวัมาใชใ้นการปฏิบติัราชการของขา้ราชการผูมี้สิทธิ
นั้น ขอให้พิจารณาจดัหาให้เหมาะสมกบัเกียรติและฐานะ ต าแหน่งราชการท่ี
ตนด ารงอยูแ่ละใหส่้วนราชการและหน่วยงานควบคุม ก ากบัและ 
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๙.  การจ าหน่าย 
     ๙.๑ การด าเนินการ 
          กรรมวิธีขออนุมติั 
          จ าหน่าย 

๒. มีรถอยูท่ี่หน่วย 
๓. ส่งคืนรถประจ า
ต าแหน่งแลว้ 
๔ อ่ืน ๆ  
 
 
 
๑. เป็นไปตามขั้นตอน 
๒. เป็นไปตามก าหนด 
๓. หลกัฐานถูกตอ้ง

ครบถว้น 
๔. อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 
- ตรวจ สป. 
  ท่ีช ารุดลา้สมยั 

ใชพ้ลขบัท่ีบรรจุตาม
อตัราของแต่ละส่วน
ราชการสังกดั
กระทรวงกลาโหม 
 
 
 
- ระเบียบกองทพับก 
วา่ดว้ยการ จ าหน่าย
ส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙ 
ขอ้ ๕.๑, ๑๔.๑, ๑๔.๒, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐, 
๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔ 
และ ๒๗.๓ 

ดูแล มิให้มีการประพฤติมิชอบ โดยการน ารถส่วนกลางหรือรถประจ า
ต าแหน่งไปใชอี้ก หากผูใ้ดฝ่าฝืน ใหถื้อเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  
- จึงขออนุมัติให้ผูมี้สิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่งของส่วนราชการสังกดักระทรวงกลาโหม สามารถใชพ้ลขบัท่ี
บรรจุตามอตัราแต่ละส่วนราชการฯ ท าหนา้ท่ีขบัรถยนต์ส่วนตวัท่ีจดัหามาใช้
ในการปฏิบติัราชการไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 
 
- ขอ้ ๕.๑ การจ าหน่าย หมายถึง การด าเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอดส่ิงอุปกรณ์
ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก  เน่ืองจากสูญไปส้ินเปลืองไป ส่ิง
อุปกรณ์ใช ้ส้ินเปลือง ช ารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
เส่ือมสภาพใช้การไม่ไดห้รือสูญหาย  เกินความตอ้งการหรือเป็นของลา้สมยั 
หมดความจ าเป็นไม่ใช้ราชการต่อไป หรือหากใช้ราชการต่อไปจะส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้ายมาก หรือครบอายกุารใชง้านตามเกณฑก์ าหนด 
- ข้อ ๑๔ .๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเร่ิมรายงานโดย
รายงานไปตามสายการบงัคบับญัชา 
- ขอ้ ๑๔.๒ รายงานทนัที เพื่อทราบวา่ส่ิงอุปกรณ์นั้นอยูใ่นสภาพท่ีตอ้งตดัออก
จากบญัชีคุมเพื่อการจ าหน่าย เวน้แต่การรายงานขออนุมติัตดัยอดส่ิงอุปกรณ์
เน่ืองจากการปฏิบติัราชการสนาม ถา้จ าเป็นให้รายงานเป็นคราว ๆ ไป การ
รายงานแต่ละคราวนั้น ใหร้ายงานเม่ือจบการปฏิบติัเร่ืองหน่ึง ๆ  แต่ไม่เกิน ๓ เดือน 
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     ๙.๒ การติดตามผล 
            การจ าหน่าย 

๑. มีรายงานการติดตาม
ผลการจ าหน่าย 

๒. บนัทึกหลกัฐาน
ถูกตอ้ง 

๓. อ่ืน ๆ 

- ตรวจเอกสาร 
  รายงานการ 
  จ าหน่าย 
- ตรวจ สป. 
  ท่ีช ารุดลา้สมยั 

- ระเบียบกองทัพบก 
ว่าด้วยการ  จ าหน่าย
ส่ิ ง อุ ป ก ร ณ์  พ .ศ .
๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙ 
ขอ้ ๕.๑, ๑๔.๑, ๑๔.๒, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐, 
๒๑ , ๒๒ , ๒๓ , ๒๔ 
และ ๒๗.๓ 

- ขอ้ ๑๕  หน่วยบงัคบับญัชาขนาดกองพนัหรือเทียบเท่าขึ้นไป เม่ือไดรั้บ
รายงานตามขอ้ ๑๔ แลว้ ปฏิบติัตามล าดบัดงัน้ี 
              ๑๕.๑ ตั้งกรรมการสอบสวน 
              ๑๕.๒ รายงานขออนุมติัจ าหน่าย 
- ขอ้ ๑๖  การตั้งกรรมการสอบสวน 
             ๑๖.๑ ในกรณีขออนุมติัจ าหน่ายเน่ืองจากช ารุด เสียหายจนใชก้ารไม่ได ้
ตลอดจนสูญหายและตาย  ให้ตั้ งกรรมการทันทีท่ีรับรายงานเว้นกรณีส่ิง
อุปกรณ์นั้นสูญหาย หรือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพธรรมชาติไม่เกินเกณฑ์ท่ี
ทบ.ก าหนด ใหร้ายงานขออนุมติัจ าหน่ายโดยไม่ตอ้งตั้งกรรมการสอบสวน 
             ๑๖.๒ คณะกรรมการประกอบดว้ยขา้ราชการชั้นสัญญาบตัรอย่างนอ้ย 
๓ นาย เวน้แต่หน่วยในต่างประเทศถา้มีขา้ราชการสัญญาบตัรไม่เพียงพอ ก็ให้
ตั้งขา้ราชการต ่ากว่าสัญญาบตัร หรือขา้ราชการจากหน่วยราชการอ่ืนร่วมเป็น
กรรมการได ้๑ นาย 
              ๑๖ .๓  คณะกรรมการมีหน้าท่ีสอบสวนพิจารณาหารายละเอียด
ขอ้เท็จจริงและสาเหตุของการจ าหน่าย  พร้อมทั้ งพิจารณาการดูแลรักษาส่ิง
อุปกรณ์ของเจ้าหน้าท่ี  หรือพลประจ าด้วยว่าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
ค าแนะน า หรือคู่มือหรือไม่  แล้วรายงานผลการสอบสวน  พร้อมทั้ งแนบ
ส านวนสอบสวน (ถา้มี) ส่งถึงผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไดท้ราบค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการ แต่ถา้ยงัสอบสวนไม่เสร็จ ขออนุมติัผูส้ั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อขยาย
เวลาสอบสวนต่อไปอีกคราวละไม่เกิน ๑๕ วนั 
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      ๑๖.๔ ในกรณีสูญหายตาย หรือขาดบัญชี ซ่ึงตอ้งหาตัวผูรั้บผิดชอบ
ทางแพ่ง ให้รายงานตามล าดับชั้ นไปยัง ทบ .โดยด่วน  เพื่อตั้ งกรรมการ
สอบสวนหาตวัผูรั้บผิดชอบทางแพ่ง โดยปฏิบัติตาม ขอ้ บงัคบั กห. ว่าด้วย
การเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใช ้
- ขอ้ ๑๗ แบบพิมพ ์และการรายงานขออนุมติัจ าหน่าย 
             ๑๗ .๑  ใช้แบบรายงานตามแบบ  ทบ .๔๐๐–๐๖๕  (ผนวก  ก . แบบ   
รายงานขออนุมติัจ าหน่าย) และแบบหลกัฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกบัรายงานดว้ย 
             ๑๗.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งก าลงั (ผนวก ข.ทางเดินเอกสาร) 
             ๑๗.๓ ส าเนารายงานใหห้น่วยบงัคบับญัชาโดยตรงทราบ  
             ๑๗.๔ หน่วยปฏิบติัราชการสนาม  รายงานไปยงักองบงัคบัการควบคุม 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกความเห็นก่อนจึงส่งรายงานไปตาม      
ขอ้ ๑๗.๒ 
- ขอ้ ๑๘ หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีตอ้งแนบไปพร้อมกบัรายงานขออนุมติัจ าหน่าย 
             ๑๘.๑ ค าสั่งหรือส าเนา ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
             ๑๘.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
             ๑๘.๓ ค าให้การของบุคคลท่ีเป็นต้นเหตุ  และบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือ   
ผูรู้้เห็นเหตุการณ์ 
             ๑๘.๔ ส านวนการสอบสวน เวน้กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนโดย
สรุป ตาม ขอ้ ๑๖.๓ วรรค ๒  
             ๑๘.๕ หลกัฐานและ/หรือเอกสารอ่ืนท่ีจ าเป็น 
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    - ขอ้ ๒๐ เม่ือหน่วยรายงานทราบผลการอนุมติัจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์แลว้ ให้ตดั
ยอด   ส่ิงอุปกรณ์นั้นออกจากบญัชีคุมของหน่วย และแจง้ผลการอนุมติันั้นให้
หน่วยบงัคบับญัชาโดยตรงทราบ แต่ถา้ในระหว่างด าเนินกรรมวิธีขออนุมติั
จ าหน่าย หน่วยรายงานมีความจ าเป็น ตอ้งใชส่ิ้งอุปกรณ์ประเภทนั้น ให้หน่วย
รายงานท าเบิกทดแทนไปได้ เว้นส่ิงอุปกรณ์ประเภท  ๔  โดยในการเบิก
ทดแทนใหแ้นบส าเนา รายงานขออนุมติัจ าหน่าย (ทบ.๔๐๐–๐๖๕) ไปดว้ย 
- ขอ้ ๒๑ การตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ออกไป จากความรับผิดชอบของกองทพับก 
             ๒๑.๑ ให้ผูบ้ ังคบับญัชา มีอ านาจอนุมติัจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ตามท่ีได้
ก าหนดไวต้อนท่ี ๔ ของระเบียบน้ี 
             ๒๑.๒ เม่ือผูบ้ ังคบับัญชา แต่ละระดับได้อนุมติัจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์
ตามข้อ ๒๑.๑ แล้ว ให้เสนอเฉพาะส าเนารายงานขออนุมัติจ าหน่าย  (ทบ.
๔๐๐–๐๖๕) ไปตามสายการส่งก าลงั จนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่าย
กิจการพิเศษ     ท่ีรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์นั้น ๆ 
- ขอ้ ๒๒ ผูบ้งัคบับญัชาชั้น ผูบ้ญัชาการกองพลหรือเทียบเท่า มีอ านาจอนุมติั
อนุมติัตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ ออกจากบญัชีคุมของหน่วยในอตัราของตนเฉพาะ      
ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการช่วยรบ    ให้มีอ านาจอนุมติัตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ออก
จากบัญ ชีคุมของหน่วยอ่ืน  ๆ      ซ่ึ งรับการสนับสนุน ส่ิงอุปกรณ์จาก
กองบญัชาการช่วยรบ หรือจากมณฑลทหารบก หรือจงัหวดัทหารบก ในพื้นท่ี 
การสนับสนุนของ กองบัญชาการช่วยรบนั้ นด้วย  บังคับบัญชาต าแหน่ง
ดังกล่าว มีอ านาจอนุมัติโดยถือจ านวนเงินตามราคาซ้ือ หรือได้มาของส่ิง
อุปกรณ์ท่ีรายงานขออนุมติัจ าหน่ายในคราวหน่ึง ดงัน้ี 
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                    ๒๒.๑ ส่ิงอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลือง ส่ิงอุปกรณ์ถาวร ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีชีวิต
และช้ินส่วนซ่อม รวมทั้งส้ินไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
                ๒๒.๒ ส่ิงอุปกรณ์ตามขอ้ ๒๒.๑ กรณีจ าหน่าย เป็นสูญวงเงินตอ้ง  
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เวน้ส่ิงอุปกรณ์ท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ 
ทางการทหารในระหวา่งภาวะไม่ปกติ วงเงินตอ้งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ขอ้ ๒๓ ผูบ้งัคบับญัชาชั้นแม่ทพัหรือเทียบเท่า  มีอ านาจอนุมติัให้ตดัยอด     
ส่ิงอุปกรณ์ ออกจากบญัชีคุมของหน่วยในอตัราของกองทพัภาค และหน่วยใน
พื้นท่ีซ่ึงรับการสนบัสนุนจากท่ีตั้งทางการส่งก าลงับ ารุงของกองทพัภาคหรือ
หน่วยในอตัราของตน โดยถือจ านวนเงิน ตามราคาซ้ือหรือไดม้าของส่ิง
อุปกรณ์ท่ีขออนุมติัจ าหน่ายในคราวหน่ึง ดงัน้ี    
๒๓.๑ ส่ิงอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลือง ส่ิงอุปกรณ์ถาวร ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีชีวิต และ
ช้ินส่วนซ่อม รวมทั้งส้ินไม่เกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
                ๒๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์ ตามขอ้ ๒๓.๑ กรณีจ าหน่ายเป็นสูญวงเงินตอ้ง 
ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท เวน้ส่ิงอุปกรณ์ท่ีไดรั้บการช่วยเหลือทางการทหารใน
ระหวา่งภาวะไม่ปกติวงเงินตอ้งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐บาท 
- ขอ้ ๒๔ เจา้กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจา้กรมฝ่ายกิจการพิเศษ มีอ านาจอนุมติั
ให้ตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ ของสายงานออกจากบญัชีคุม   
ดงัน้ี 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

                     ๒๔.๑ ส่ิงอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลือง ส่ิงอุปกรณ์ถาวร ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีชีวิต 
และช้ินส่วนซ่อมให้ถือจ านวนเงินตามราคาหรือได้มาของส่ิงอุปกรณ์ท่ีขอ
อนุมติัจ าหน่ายในคราวหน่ึง รวมทั้งส้ินไม่เกิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส่ิง
อุปกรณ์ท่ีมีชีวิต  หากวงเงินเกินท่ีก าหนดให้ลงนามรับค าสั่งผู ้บัญชาการ
ทหารบก และส าเนาเร่ืองใหก้องทพับกทราบดว้ย 
- ขอ้ ๒๗.๓ การชดใชด้ว้ยเงิน  
                ๒๗.๓.๑ใหช้ดใชเ้ป็นเงินตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด 
                ๒๗.๓.๒ ในการชดใชด้ว้ยเงินนั้น ใหผู้ช้ดใชส่้งเงินชดใชใ้หเ้สร็จ
ส้ินใน ๔๕ วนั นบัแตว่นัท่ีไดส้ั่งการ ถา้ไม่สามารถปฏิบติัไดใ้หห้น่วยผอ่นผนั
ใชเ้ป็นรายเดือนไดโ้ดยใหผ้อ่นส่งใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วหรือภายในไม่เกิน ๑ ปี 
การผอ่นผนัระยะเวลาเกิน ๑ ปี จะตอ้งขอท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัก่อน 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    ๙.๓ การส่งซากคืน สป.
จ าหน่าย 

๑. สป.หลกั/สป.ส าคญั
ส่งคืนซากแลว้ 

๒. ส่งคืนยงัไม่มีผูเ้ซ็นต์
รับคืน 

๓. ยงัไม่ส่งคืน 
๔. รายงานผลการ

จ าหน่ายใหก้รมยทุธ
บริการท่ีรับผิดชอบ 
สป.ทราบแลว้ 

๕. อ่ืน ๆ 

- ตรวจเอกสาร 
  รายงานการ 
  จ าหน่าย 
- ตรวจ สป. 
  ท่ีช ารุดลา้สมยั 

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
การจ าหน่าย สป. พ.ศ.
๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙ 
ตอนท่ี ๓ ข้อ ๒๑.๒, 
๒๑.๓  ตอนท่ี  ๖  ข้อ 
๓๐, ๓๐.๑,๓๐.๔  
ขอ้ ๓๒, 
๓๓,๓๓.๑,๓๓.๒ ขอ้ 
๓๔, ๓๔.๑,๓๔.๒, 
๓๔.๒.๑, ๓๔.๒.๒, 
และ ขอ้ ๓๔.๓ 

- ขอ้ ๒๑.๒ เม่ือผูบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบัไดอ้นุมติัจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ ตาม
ขอ้ ๒๑.๑ แลว้ ให้เสนอเฉพาะส าเนารายงานขออนุมติัจ าหน่าย (ทบ.๔๐๐ -
๐๖๕) ไปตามสายการส่งก าลงัจนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการ
พิเศษ ท่ีรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์นั้น ๆ 
- ข้อ ๒๑.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิ เศษ และหน่วย
สนับสนุนทางการส่งก าลงัท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือไดรั้บรายงานตามขอ้ ๒๑.๑ แลว้ 
ดำ าเนินการตัดยอดส่ิงอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม เพื่อปลดเปล้ืองความ
รับผิดชอบของกองทพับก เวน้ส่ิงอุปกรณ์ในโครงการใหด้ าเนินการตาม 
ขอ้ ๑๙.๔ 

ตอนท่ี ๖ 
การปฏิบติัต่อส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ ท่ีไดรั้บอนุมติัใหต้ดัยอดออก

จากบญัชีคุมแลว้ 
- ขอ้ ๓๐  ผูบ้งัคบับญัชาชั้น   ผูบ้ญัชาการกองพลหรือเทียบเท่า ผูบ้งัคบับญัชา
ชั้นแม่ทพัหรือเทียบเท่า เจา้กรมฝ่ายยทุธบริการ หรือเจา้กรมฝ่ายกิจการพิเศษ 
สั่งการปฏิบติัต่อส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ท่ีตดัยอดออกจากบญัชีคุม
แลว้ อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
  ๓๐.๑ ส่งคืน หรือปฏิบติัตามท่ีกรมฝ่ายยทุธบริการ หรือกรมฝ่าย
กิจการพิเศษ ท่ีรับผิดชอบส่ิงอุปกรณ์นั้นก าหนด 
  ๓๐.๔ ส่งใหแ้ก่ต าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณ์จ าหน่าย 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    - ขอ้ ๓๒ ส่ิงอุปกรณ์ และซากส่ิงอุปกรณ์ในโครงการ ให้ถือปฏิบติัตาม
แนวทางในขอ้ ๑๙.๔ ของระเบียบน้ี  
- ขอ้ ๓๓ ส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ต่อไปน้ี หา้มมอบใหแ้ก่ผูช้ดใช ้
  ๓๓.๑ ส่ิงอุปกรณ์หลกั 
  ๓๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์ส าคญั 
- ขอ้ ๓๔ การส่งใหต้ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณ์จ าหน่าย 
  ๓๔.๑ ส่งใหแ้ก่ต าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณ์จ าหน่ายท่ีสะดวกในการ
ขนส่ง และเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกองทพับก วา่
ดว้ยการส่งและส่ิงอุปกรณ์ ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
  ๓๔.๒ หลกัฐานประกอบการส่งคืนส่ิงอุปกรณ์ 
   ๓๔.๒.๑ ส าเนารายงานขออนุมติัจ าหน่าย (ทบ.๔๐๐-๐๖๕)
ท่ีอนุมติัแลว้ 
   ๓๔.๒.๒ หลกัฐานการส่งคืน  ใชใ้บส่งคืน (ทบ.๔๐๐-๐๑๓)
หรือใบส่งคืน และส่งส่ิงอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๔) หรือใบเบิกหรือใบส่งคืน
ส่ิงอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑) แลว้แต่กรณี   

      ๓๔.๓ ส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี  หา้มส่งใหแ้ก่
ต าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณ์จ าหน่าย 
   ๓๔.๓.๑ สัตว ์
   ๓๔.๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีค าสั่งใหป้ฏิบติัดว้ยวิธีอ่ืนแลว้ 
   ๓๔.๓.๓ กระสุนและวตัถุระเบิด 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

       ๓๔.๓.๔ เช้ือเพลิง ส่ิงอุปกรณ์ท่ีเป็นพิษ และท าใหร้ะคายเคือง 
   ๓๔.๓.๕ ยารักษาโรค สารเคมี ชีวะรังสี และยาเสพติดใหโ้ทษ 
   ๓๔.๓.๖ ส่ิงอุปกรณ์ และซากส่ิงอุปกรณ์ท่ีเห็นวา่ไม่มีค่าใน
การซ้ือขาย 

   - ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ย
การส่งก าลงั สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  
ขอ้ ๓๐, ๓๐.๑,๓๐.๒, 
๓๐.๓, ๓๐.๔ ขอ้ 
๓๑,๓๑.๒, ขอ้ ๓๒, 
๓๒.๒, ๓๒.๒.๒, 
๓๒.๒.๒.๑, ขอ้ ๓๓, 
๓๓.๑, ๓๓.๒  และ 
๓๓.๓ 

- ขอ้ ๓๐ มูลเหตุการส่งคืน 
  ๓๐.๑ เกินอตัราหรือระดบัสะสมท่ีไดรั้บอนุมติั 
  ๓๐.๒ ลา้สมยั เปล่ียนแบบหรือเลิกใช ้
  ๓๐.๓ เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัใหย้มื 
  ๓๐.๔ เม่ือไดรั้บอนุมติัใหจ้ าหน่าย 
- ขอ้ ๓๑ ประเภทส่ิงอุปกรณ์ท่ีส่งคืน 
  ๓๑.๒ ส่ิงอุปกรณ์ใชก้ารไม่ได ้ไดแ้ก่ ส่ิงอุปกรณ์ท่ีสึกหรอ ช ารุดไม่
สามารถน าไปใชไ้ดต้ามความมุ่งหมาย จ าเป็นตอ้งซ่อม ปรับสภาพ ก่อน
น าเขา้เก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย หรือใน กรณีท่ีหน่วยซ่อมบ ารุงพิจารณาแลว้เห็น
วา่ซ่อมไม่คุม้ค่า ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการขอจ าหน่ายต่อไป หรือซากส่ิงอุปกรณ์ 
ตามระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ หรือสัตวพ์าหนะท่ี
ปลดจ าหน่ายออกจากทะเบียน ตามระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยกิจการสัตว์
พาหนะ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    - ขอ้ ๓๒ การด าเนินการส่งคืน 
  ๓๒.๒ ส่ิงอุปกรณ์ใชก้ารไม่ได ้
   ๓๒.๒.๒ ส่ิงอุปกรณ์ช ารุด ในกรณีท่ีหน่วยซ่อมบ ารุง
พิจารณาแลว้เห็นวา่ซ่อมไม่คุม้ค่า และไดด้ าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบแลว้ 
ใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
       ๓๒.๒.๒.๑ หน่วยส่งคืน  ท าใบส่งคืนโดยใช้
แบบพิมพ ์ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ 
แลว้แต่กรณี จ านวน ๑ ชุด ส่วนส่ิงอุปกรณ์นั้นไม่ตอ้งน าส่งคืน เพราะอยูก่บั
หน่วยซ่อมซ่ึงเป็นหน่วยเดียวกนักบัหน่วยรับคืนอยูแ่ลว้ 
- ขอ้ ๓๓ ผูมี้อ  านาจสั่งใหส่้งคืนส่ิงอุปกรณ์ 
  ๓๓.๑ ส่ิงอุปกรณ์เกินระดบัสะสม ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบัหน่วยเก็บรักษา 
  ๓๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์ท่ีครบก าหนดยมืแลว้ยงัไม่ส่งคืน ไดแ้ก่ ผูมี้อ  านาจ
อนุมติัสั่งใหย้มื 
  ๓๓.๓ ส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ าหน่าย  
ไดแ้ก่ ผูมี้อ  านาจอนุมติัให้ตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ใหอ้อกจากบญัชีคุม 
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หัวข้อการตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๑๐ . การตรวจและการ
รายงานสถานภาพ 
     ๑๐.๑ การรายงาน 
             สถานภาพ 
             ส่ิงอุปกรณ์ 
            รอบ ๓ เดือน 

 
 
๑. มีหลกัฐานการรายงาน 
๒. รายงานถูกตอ้ง

ครบถว้น 
๓. รายงานส่ิงอุปกรณ์ตรง

ตาม อจย., อสอ. 
๔. อ่ืน ๆ 

 
 
-  ตรวจหลกัฐาน 
   การรายงาน 
   และแบบพิมพ ์ 
    ทบ. ๔๐๐–๐๑๖ 
 

 
 
- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ย 
   การส่งก าลงั 
   ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 
    ๒ และ ๔ พ.ศ. 
    ๒๕๓๔ ขอ้ ๕๑,  
    ๕๑.๑, ๕๓.๑,  
    ๕๔.๑ และ ๕๕ 

 
 
- ขอ้ ๕๑ หน่วยรายงาน 
            ๕๑.๑ หน่วยใช้ ไดแ้ก่ หน่วยระดบักองพนัหรือเทียบเท่าหรือหน่วย
อิสระท่ีกองทพับกอนุมติัขึ้นไป 
            ๕๓.๑ หน่วยใช ้ใหร้ายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณ์ตาม อจย.ทุกรายการ 
ส่วนส่ิงอุปกรณ์ตาม อสอ.นั้นใหร้ายงานเฉพาะรายการท่ีกองทพับกก าหนด 
- ขอ้ ๕๔.๑ รายงานของหน่วยใช ้
         ๕๔.๑.๑ หน่วยใชท้ ารายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใชแ้บบพิมพ ์
 ทบ.๔๐๐–๐๑๖ จ านวน ๓ ชุด แยกส่ิงอุปกรณ์ตามความรับผิดชอบของสาย    
ยทุธบริการหน่วยรายงานเก็บไว ้๑ ชุด ส่งรายงานตามสายบงัคบับญัชา ๒ ชุด 
ส าหรับส้ิน มี.ค.ให้รายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณ์ทุกรายการตามท่ีก าหนดใน  
ขอ้ ๕๓.๑ ส่วนส้ิน มิ.ย., ก.ย.และ ธ.ค. ใหร้ายงานเฉพาะรายการท่ี 
เปล่ียนแปลง ถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงใหย้นืยนัใหท้ราบ 
- ข้อ ๕๕ ประเภทเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ท่ีใช้การรายงานสถานภาพส่ิง
อุปกรณ์ใหถื้อเป็นเอกสาร “ลบั” 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

  ๑๐.๒ การรายงานยอด 
          สป. ส าคญั  /  สป. 
         หลกั งดใชง้าน 
         ประจ าเดือน 

๑. มีหลกัฐานการรายงาน 
๒. เอกสารการรายงาน

ถูกตอ้งครบถว้น 
๓. จ านวนรถงดใชก้าร

ถูกตอ้ง   
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูหลกัฐาน 
  การรายงานและ 
  ส าเนาใบส่งซ่อม  
 (ทบ.๔๖๘–๓๑๑) 

 

- ค  าสั่งกองทพับก ท่ี 
๔๖๒/๒๕๔๓ 
เร่ือง การรายงาน 
สป.ส าคญัและ สป.
หลกังดใชง้าน
ประจ าเดือน ลง ๑๔ 
ก.ย.๔๓ ขอ้ ๒, ๒.๑, 
๒.๒, ๓, ๔, ๔.๑, 
๔.๒, ๕, ๕.๑, ๕.๒, 
๕.๓, ๕.๔, ๕.๕, 
และ ๕.๖ 

- ขอ้ ๒ การรายงานเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นเหนือทราบสถานภาพ สป. 
ส าคญั และ สป.หลกังดใช้งานประจ าเดือนของทุกสายยุทธบริการไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง และใชเ้ป็นขอ้มูลในการตรวจสอบรายการช ารุด และการซ่อมบ ารุง 
สป. ท่ีงดใชง้านของหน่วย 
             ๒.๑ หน่วยรายงาน หน่วยใช ้หน่วยซ่อมบ ารุง และกรมฝ่ายยทุธ 
บริการมีหนา้ท่ีรายงาน 
             ๒.๒ ห้วงระยะเวลารายงาน ให้รายงานทุกรอบ ๑ เดือน  ปิดรายงาน
ทุกส้ินเดือนโดยกรมฝ่ายยุทธบริการ รวบรวมรายงาน  และจัดท าบัญชี
รายการยทุโธปกรณ์งดใชง้าน ท่ีงดใชง้านเพิ่มขึ้นในวงรอบการรายงาน (เปิด
งานซ่อม) และรายการท่ีซ่อมเสร็จแลว้ (ปิดงานซ่อม)รายงานให้ ทบ.ทราบ 
ตามแบบการรายงานท่ีก าหนด (ผนวก ก) ภายในวนัท่ี ๑๕ ของเดือนถดัไป 
- ข้อ ๓ ประเภท สป.ท่ีต้องรายงาน คือ สป.ส าคัญ และ สป.หลักทั้ งน้ีให้
เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบ/ค าสั่ง ฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ขอ้ ๔ เอกสารการรายงาน 
          ๔.๑ บญัชีสรุปรายงาน สป. ส าคญั และ สป.หลกังดใชง้าน (ผนวก ก) 
          ๔.๒ ส าเนาใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘–๓๑๑) 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    - ขอ้ ๕ การด าเนินการรายงาน  
           ๕.๑ ให้หน่วยซ่อมบ ารุงท่ีเปิดงานซ่อม  สป.หลัก และ สป. ส าคัญ 
ส าเนาใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘–๓๑๑) ท่ีออกเลขงานซ่อม และตรวจสภาพ
แล้วส่งตามสายงานส่งก าลังบ ารุง  ภายในวนัเดียวกันหน่วยท่ีรับรายงาน
ส่งผ่านรายงานไปจนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ  ทั้งน้ียกเวน้รายการท่ีเป็นการ
ซ่อมท่ีส่งต่อไม่ตอ้ง รายงาน     
           ๕.๒ เม่ือหน่วยซ่อมบ ารุงได้ปิดงานซ่อมแลว้ ให้รายงาน หมายเลข
งาน นามหน่วยซ่อมบ ารุง และวนัท่ีปิดงาน ใหก้รมฝ่ายยทุธบริการทราบ ตาม
สายงานส่งก าลงับ ารุง 
           ๕.๓ ในกรณีท่ีไม่มีการเปิด หรือ ปิดงานซ่อมในรอบเดือน ให้ปิดการ
รายงานทุกส้ินเดือน และให้หน่วยซ่อมบ ารุงยืนยนัให้ กรมฝ่ายยุทธบริการ
ทราบ ภายในวนัท่ี ๕ ของเดือนถดัไป 
           ๕ .๔  กรมฝ่ายยุทธบริการ รวบรวมรายงาน  และจัดท าบัญชีสรุป
รายงานยุทโธปกรณ์งดใชง้าน ท่ีงดใชง้านเพิ่มขึ้นในวงรอบการรายงาน (เปิด
งานซ่อม) และรายการซ่อมเสร็จแลว้ (ปิดงานซ่อม) รายงานให้ ทบ.ทราบ 
ตามแบบการ รายงานท่ีก าหนด (ผนวก ก) ภายในวนัท่ี ๑๕ ของเดือนถดัไป 
           ๕ .๕  การรายงานตามท่ีก าหนดให้  ผนวก  ก นั้ น ให้แยกแบบการ
รายงานระหวา่งการเปิดงานซ่อม และการปิดงานซ่อม 
          ๕.๖ ในกรณียุทโธปกรณ์งดใชง้านและท าการซ่อมในขั้นหน่วยใช ้ให้
หน่วยใชร้ายงาน ตามแบบการรายงานท่ีก าหนด (ผนวก ก) ถึง กรมฝ่ายยุทธ
บริการตามสายงานส่งก าลงับ ารุง 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วิธีตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

  ๑๐.๓ รถชงกัใชร้าชการ 
          (ยานยนตมี์สภาพ 
           ช ารุดท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
           กบัเคร่ืองยนต)์ 

๑. ติดป้ายบอกครบถว้น 
๒. ด าเนินการถูกตอ้ง 
๓. มีหลกัฐานการซ่อม

บ ารุง 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจป้ายบอกรถ
ใชก้ารไม่ได ้
- ตรวจหลกัฐาน
การเบิกหรือการ
ส่งซ่อม 

- ขอ้บงัคบัทหารวา่
ดว้ยการใชร้ถยนต์
ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ลง 
๑ มี.ค.๘๐ มาตรา ๗ 
ขอ้ ๕  

- ข้อ ๕ รถคันใดท่ีใช้การไม่ได้ ต้องมีป้ายบอกไวใ้ห้ทราบเสมอ และถ้า
สามารถท าไดใ้ห้แยกไวต้่างหากจากรถท่ีใชก้ารได ้ถา้จะตอ้งส่งซ่อมก็ให้รีบ
จดัการโดยเร็ว 

   - ค  าสั่งกองทพับก ท่ี 
๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง   
๙ พ.ย.๙๘ เร่ือง วิธี
ซ่อมบ ารุง
ยทุโธปกรณ์ สาย
สรรพาวุธ ขอ้ ๒ ก. 
และ ขอ้ ๔  

ขอ้ ๒ ค าจ ากดัความ 
        ก. ชะงกัใช้ราชการ  ได้แก่ลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดใน ๓ ประการท่ี
เกิดขึ้นแก่ยทุโธปกรณ์ คือ  
              (๑) ไม่ท างานตามหนา้ท่ี 
              (๒) ไม่ปลอดภยัในการใช ้
              (๓) ถา้ใชต่้อไปจะเสียหายมากขึ้น  
ขอ้ ๔ การปฏิบติัเม่ือยทุโธปกรณ์ช ารุดหรือชงกัใชร้าชการ 
         เม่ือยุทโธปกรณ์ช ารุดหรือชงักใช้ราชการ ให้ผูรั้บผิดชอบรายงาน
ตามล าดับชั้นจนถึงผูมี้อ  านาจสั่งการในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยภายใน 
๒๔ ชัว่โมง 
           ผูมี้อ  านาจสั่งการในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย ไดแ้ก่ 
           ก. ผบ.กรม. หรือ ฝอ.๔ 
           ข. ผบ.พนั. หรือ ฝอ.๔ หรือเทียบเท่า 
           ค. ผบ.ร้อย. อิสระ  
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   ๑๐.๔ การตรวจ 
            ยานพาหนะ 
            ประจ าเดือน 

๑.  มีการตรวจโดย ผบ. 
หน่วยหรือผูแ้ทน 

๒. บนัทึกผลการตรวจ
ถูกตอ้งครบถว้น 

๓. รายงานผลการตรวจ
เรียบร้อย 

๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจค าสั่ง 
แต่งตั้งกรรมการ 
- ตรวจบันทึกผล
และรายงานผลการ
ตรวจ 

- ระเบียบกองทพับก
วา่ดว้ยการตรวจอาวุธ
และส่ิงของท่ีจ่าย
ประจ าตวัทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ขอ้ ๖, ๘, ๑๕ 
และ ๑๙ 

- ขอ้ ๖ การตรวจประจ าเดือน เป็นการตรวจประจ าเดือนละ ๑ คร้ัง การตรวจ
อาจท าได ้๒ วิธี ฯลฯ 
            การตรวจประจ าเดือนกระท าไดใ้นวนัเสาร์สัปดาห์สุดทา้ยของเดือน  
ระหว่าง ๑๐๐๐–๑๒๐๐ โดยบุคคลต่อไปน้ีท าการตรวจ คือ หน่วยกองพนั
หรือเทียบเท่ากองพนั เป็นหนา้ท่ีของ ผบ.พนั. หรือ ผูแ้ทน 
            ส าหรับหน่วยทหารท่ีมีลกัษณะการจดัหน่วยอย่างอ่ืน เช่น นขต.กรม, 
นขต.กองพล ใหป้ฏิบติัโดยอนุโลม 
- ขอ้ ๘ การตรวจตามปกติท่ีกล่าวในขอ้ ๖ โดยทัว่ไปท าการตรวจส่ิงของต่าง 
ๆ ดงัน้ี 
             (๑) อาวุธ และเคร่ืองมือ เคร่ืองใชป้ระจ ากาย ประจ าหน่วยตลอดจน
สถานท่ีเก็บ 
             (๒) คลงัของหน่วย และของในคลงัของหน่วย  
             (๓) สัตวแ์ละยานพาหนะของหน่วย 
            (๔) สถานท่ีท างาน 
- ขอ้ ๑๕ การตรวจอาวุธ  ยานพาหนะ และเคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองใช้อ่ืน ๆ 
จะตอ้งตรวจรายละเอียดการระวงัรักษาความสะอาด  การปรนนิบติับ ารุงว่า
ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนด การช ารุดหรือสูญเสียของแต่ละ
ชนิดนั้น ๆ มีการด าเนินการตามระเบียบของ ทบ.เพียงใด เพื่อประโยชน์ท่ีจะ
ใหส่ิ้งเหล่าน้ีอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดต้ามอตัราอยูเ่สมอ 
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    - ขอ้ ๑๙ การรายงานผลการตรวจ ตามขอ้ ๖ ให้ท าบนัทึกผลการตรวจขึ้น ๓ 
ฉบบั ส่งให้หน่วยรับตรวจ ๑ ฉบบั ผูต้รวจเก็บ ๑ ฉบบัอีก ๑ ฉบบั รายงาน
ตามล าดบั ถึงกองพลหรือเทียบเท่า ภายใน ๑๕ วนั ฯลฯ 

  ๑๐.๕ ยทุโธปกรณ์ 
           ท่ีไดม้าจากการ 
           บริจาคจากเอกชน 
           พลเรือนหรือไดม้า 
          โดยไม่ทราบท่ีมา 

๑. มีการรายงานถูกตอ้ง 
๒. จดัท าบญัชีคุมถูกตอ้ง 
๓. อ่ืน ๆ 

- ตรวจเอกสาร 
  หลกัฐานการ 
  รายงาน 

- ค าสั่ง ทบ. ท่ี ๖๕๓/
๒๕๒๗ เร่ือง การ
ควบคุมยทุโธปกรณ์ 
ท่ีหน่วยต่างๆ จดัหา
หรือไดม้าหรือจาก
การไดรั้บมอบหรือ
บริจาค ลง ๔ ก.ย.๒๗ 
ขอ้ ๑ 

- ขอ้ ๑ ใหห้น่วยต่างๆ ใน ทบ.ท่ีไดรั้บยทุโธปกรณ์รายงานยุทโธปกรณ์ฯตาม
แบบฟอร์ม ผนวก ก. ตามสายการบังคับบัญชาต่อ ทบ. ผ่านกรมฝ่ายยุทธ
บริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ท่ีมีความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์ ภายใน 
 ๓๐ วนั นบัจากวนัท่ีไดจ้ดัหาหรือไดม้า หรือจากการไดรั้บมอบหรือบริจาค 
เพื่อขึ้นบญัชีคุมและ/หรือทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยด าเนินการตามหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ต่อไป ส่วนยุทโธปกรณ์ซ่ึงกรมฝ่ายยุทธบริการ
หรือกรมฝ่าย กิจการพิเศษ ดงักล่าว จดัหาหรือไดม้าเองนั้นคงถือปฏิบติัใน
การควบคุมตามระเบียบแบบธรรมเนียมท่ี ทบ.ก าหนดไว ้

   - ค าสั่ง ทบ. ท่ี ๖๗/ 
  ๒๕๓๗ เร่ืองการ 
  ด าเนินการต่อ 
ยทุโธปกรณ์ซ่ึงไม่ 
ทราบท่ีมาของหน่วย 
ต่างๆ ลง ๘ ก.พ.๓๗  
ขอ้ ๑ และ ขอ้ ๒ 

- ขอ้ ๑ ให้หน่วยต่างๆ ใน ทบ.ตรวจสอบว่ามียุทโธปกรณ์ ซ่ึงไม่ทราบท่ีมา
อยู่ในความครอบครองหรือไม่ หากมีให้กรอกรายละเอียดลงในผนวก ก. ท่ี
แนบทา้ยค าสั่งน้ี แลว้รายงานตามสายการส่งก าลงัถึง ทบ. ภายใน ๑๒๐ วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีค  าสั่งน้ีมีผลใชบ้งัคบั เพื่อให้กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่าย
กิจการพิเศษขึ้นบัญชีคุมไวเ้ป็นหลักฐานต่อไป และหลังจากท่ีหน่วยได้
ด าเนินการแล้วจะถือว่าหน่วยไม่มียุทโธปกรณ์  ซ่ึงไม่ทราบท่ีมาเหลืออยู่
ต่อไป 
- ขอ้ ๒ หากตรวจพบว่าการรายงานยุทโธปกรณ์ตามขอ้ ๑ ไม่ตรงกบัความ   
เป็นจริง จะถือเป็นความบกพร่องของ ผบ.หน่วยนั้น 

 


