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 กรมจเรทหารบก ได้รวบรวมสรุปข้อบกพร่องการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๖๐               
พร้อมแนวทางแก้ไข เพ่ือให้หน่วยในกองทัพบกน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ    
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่ทางราชการก าหนด  อีกทั้งยังให้ก าลังพลมีความเข้าใจใน
ระเบียบต่างๆ มากยิ่งขึ้น   ซ่ึงจะส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยและลดข้อบกพร่องซ้ า   
ทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือสรุปข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขการตรวจ
ในหน้าที่นายทหารจเรเล่มนี้จะอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ส าหรับเจา้หน้าที่ใช้ในการปฏิบัติการรับตรวจ
สาย งานจเรได้ เป็ น อย่ างดี  และถูก ต้องตา มหลักการ   จึงขอความกรุณาให้ผู้ ที่ เก่ี ยวข้อ งน า ไป ใช้ ใน                
การปฏิบัติราชการ และเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการรับตรวจสายงานจเร รวมถึงก าลังพล
โดยทั่วไป ทั้งนี้หากพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้กรมจเรทหารบกทราบด้วย       
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สารบัญ 
 

         เรื่อง หน้า 
  
 การตรวจกิจการท่ัวไป ๑ 

 มาตรการประหยัดใน ทบ. ๑ 

 การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร ๖ 

 การส่งก าลัง สป.  ๒ และ ๔ สาย พธ. ๑๖  

 การส่งก าลัง สป. ๕ สาย สพ. ๒๒  

 อาวุธประจ ากาย ประจ าหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง ๒๖ 

 ยานพาหนะใน และนอกอัตรา ๓๑ 

 การตรวจกิจการท่ัวไป (ทหารพราน) ๔๕ 

 การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร ๔๕ 

 อาวุธประจ ากาย ประจ าหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง ๔๕ 

 การส่งก าลัง สป.๕ สาย สพ. ๔๖ 

 การตรวจการจัดหา และงานก่อสร้าง (งานสนาม) ๔๗  

 การจัดหา ๔๗  

 งานก่อสร้าง (งานสนาม) ๕๘  

 การตรวจกิจการสายงานสัสดี ๖๑ 

 กิจการสายงานสัสดี ๖๑ 

 การตรวจกิจการเรือนจ าทหาร ๖๓ 

 กิจการเรือนจ าทหาร ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

การตรวจกิจการท่ัวไป 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 
ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๑. เร่ือง มาตรการประหยัดใน ทบ. 

๑.๑ การเตรียมการรับตรวจ 
      ๑.๑.๑ กำรเตรียมกำรรับตรวจไม่เ รียบร้อย 
ในเร่ืองของเอกสำรและข้อมูลประกอบกำรรับตรวจ 
คือไม่ส่งข้อมูลท่ีต้องกำรทรำบประกอบกำรรับ
ตรวจตำมอนุผนวก ให้ผู้ตรวจทรำบทำง e – mail 
ล่วงหน้ำก่อนเข้ำตรวจ  

 
 
-  หน่วยต้องจัดท ำข้อมูลตำมอนุผนวก เพ่ือประกอบกำรรับ
ตรวจให้เ รียบร้อย และส่งให้ผู้ตรวจรับทรำบทำง e- mail 
เพ่ือท ำกำรตรวจสอบในช้ันต้นก่อนเข้ำท ำกำรตรวจ  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๓๗๗/๒๕๕๙ ลง ๒๓ ส.ค.๕๙ 
เร่ืองกำรตรวจในหน้ำท่ีนำยทหำรจเร ประจ ำปี ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๓ 
และค ำส่ัง  ทบ .ท่ี ๒๒๐/๒๕๕ ๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒  เ ร่ือง
มำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๑.๑ 

      ๑.๑.๒ กำรเตรียมกำรรับตรวจไม่เรียบร้อย 
ในเร่ืองของเอกสำรและข้อมูลประกอบกำรรับตรวจ 
คือน ำเอกสำรท่ีจะใช้ในกำรรับตรวจมำไม่ครบถ้วน 
ตำมหัวข้อกำรตรวจ และน ำเอกสำรรับตรวจเก็บไ ว้
ในกล่องกระดำษ ท ำให้ใช้เวลำในกำรค้นหำเอกสำรมำก 

- หน่วยต้องจัดเตรียมเอกสำร เพ่ือประกอบกำรรับตรวจให้
ครบถ้วนและจัดเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้ค้นหำง่ำย  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี๓๗๗/๒๕๕๙ ลง ๒๓ ส.ค.๕๙ 
เร่ืองกำรตรวจในหน้ำท่ีนำยทหำรจเร ประจ ำปี ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๓ 

     ๑.๑.๓ กำรแก้ไขข้อบกพร่องจำกกำรตรวจคร้ัง
ท่ีผ่ำนมำ ด ำเนินกำรไม่เรียบร้อย คือรำยงำนแก้ไข
เฉพำะเอกสำรเท่ำนั้น แต่กำรปฏิบัติจริง ยังคง
บกพร่องเช่นเดิม 

- หน่วยรับกำรตรวจ  เมื่อไ ด้รับบันทึกผลกำรตรวจแล้ว ใ ห้
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องท่ีอยู่ในอ ำนำจของตนทันที โดย
ไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือส่ังกำร ส ำหรับเร่ือง ท่ีอยู่นอกเหนือ
อ ำนำจของตนท่ีจะแก้ไขได้เองให้รำยงำนหน่วยเหนือ เพ่ือ
ด ำเนินกำรต่อไป และต้องมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติว่ำไ ด้
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องอย่ำงจริงจังหรือไม่  
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรตรวจในหน้ำท่ี
นำยทหำรจเร พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ ข้อ ๑๔.๒ 

      ๑.๑.๔ ไม่จัดท ำส ำเนำบันทึกผลกำรตรวจ 
คร้ังหลัง สุดของชุดตรวจ จบ.แนบไว้กับข้อมู ล
เตรียมกำรรับตรวจ 

- หน่วยรับตรวจ ต้องจัดเตรียมส ำเนำบันทึกผลกำรตรวจของ
นำยทหำรจเร (ทบ.๑๐๕-๐๐๙) คร้ังหลังสุด ของชุดตรวจ 
จบ.พร้อมกับหลักฐำนกำรรำยงำนแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อม
หลักฐำนกำรลงทัณฑ์ (ถ้ำมี) แนบไว้กับข้อมูลกำรตรวจ  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๓๗๗/๒๕๕๙ ลง ๒๓ ส.ค.๕๙ 
เร่ืองกำรตรวจในหน้ำท่ีนำยทหำรจเร ประจ ำปี ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๓ 

      ๑.๑.๕ จัดผู้รับตรวจไม่เหมำะสม คือ แต่งต้ัง
ให้เป็นผู้รับตรวจ เร่ืองกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน ในขณะเดียวกันยังต้องไปรับตรวจ
ในเร่ืองอ่ืนอีก ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำท่ีผู้รับตรวจ 
เร่ืองกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนได้
อย่ำงเต็มท่ี 

- หน่วยรับตรวจ ต้องจัดผู้น ำตรวจ ผู้รับตรวจ ให้ครบถ้วน
ตำมจ ำนวนเร่ืองท่ี จบ.ท ำกำรตรวจในครำวนั้นๆ เพ่ือท่ีผู้น ำ
ตรวจ ผู้รับตรวจ จะได้จดบันทึกค ำแนะน ำท่ีผู้ตรวจได้ตรวจ
พบในแต่ละเร่ือง เพ่ือสรุปน ำเรียน ผบ.หน่วยรับตรวจ และยัง
ใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงให้กับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีจะมำรับงำนต่อจำก
ผู้น ำตรวจ และผู้รับตรวจ  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๓๗๗/๒๕๕๙ ลง ๒๓ ส.ค.๕๙ 
เร่ืองกำรตรวจในหน้ำท่ีนำยทหำรจเร ประจ ำปี ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๓ 

      ๑.๑.๖ กำรจัดสถำนท่ี รับตรวจคับแคบไม่
เหมำะสม คือ จัดรับตรวจร่วมกันท้ัง  ๗  เ ร่ือง 
บริเวณใต้กองร้อย ท้ังท่ีหน่วยมีอำคำรสถำนท่ีอีก
หลำยอำคำร 

- กำรจัดสถำนท่ีรับตรวจไม่ควรจัดอยู่รวมกันในหลำยๆ เร่ือง 
เพรำะจะท ำให้เกิดเสียงดังรบกวนสมำธิของ ผู้ตรวจและผู้รับ
ตรวจในแต่ละเร่ือง  

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๓๗๗/๒๕๕๙ ลง ๒๓ ส.ค.๕๙ 
เร่ืองกำรตรวจในหน้ำท่ีนำยทหำรจเร ประจ ำปี ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๓ 
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๒ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
       ๑.๑.๗ หน่วยรับตรวจบำงหน่วยไม่ได้รำยงำน

หรือไม่มีหลักฐำนกำรรำยงำนกำรแก้ไข้ข้อบกพร่อง
ให้กับผู้บังคับบัญชำช้ันเหนือ ๑ ระดับ ทรำบ                 

- ใ ห้ปฏิบั ติตำมระเบียบ  ทบ .ว่ำด้วยกำรตรวจในหน้ ำท่ี
นำยทหำรจเร พ.ศ.๒๕๕ ๒ ลง ๒ ๐ ก.ย.๕๒ ข้อ ๑๕.๒     
ควำมว่ำ “ผู้รับตรวจ เมื่อได้รับบันทึกผลกำรตรวจแล้วให้
แก้ไขข้อบกพร่องท่ีอยู่ในอ ำนำจของตนทันทีโดยไม่ต้องรอให้
ผู้บังคับบัญชำส่ังกำร ส ำหรับเร่ือง ท่ีเกินขีดควำมสำมำรถ 
และ/หรือนอกเหนือจำกอ ำนำจของตนท่ีจะแก้ไขได้เอง ใ ห้
รำยงำนหน่วยเหนือเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป และให้เก็บบันทึก
ผลกำรตรวจและกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องไ ว้เป็น
หลักฐำนในกำรรับตรวจคร้ังต่อไป” 

๑.๒ มาตรการประหยัดพลังงาน 
       ๑ .๒.๑ กำรแต่ง ต้ังคณะท ำงำนลดกำรใ ช้
พลังงำนของหน่วย ไม่เหมำะสม กล่ำวคือ ไม่แต่งต้ัง
ฝ่ำยอ ำนวยกำรสำยอ่ืนร่วมเป็นคณะท ำงำน 

- กำรแต่งต้ังคณะท ำงำนลดกำรใช้พลังงำนของหน่วย เป็น
กำรบูรณำกำรก ำลังพลภำยในหน่วย ซ่ึงประกอบด้วย ผบ.หน่วย 
หรือผู้แทน ฝ่ำยอ ำนวยกำรแต่ละสำย และ ผบ.หน่วยรอง 
เพ่ือร่วมกันจัดท ำแผนลดกำรใช้พลัง และมำตรกำรประหยัดพลัง 
ตลอดจนกำรก ำหนดกลยุทธและกิจกรรมลดกำรใ ช้พลังกำร
ติดตำมและประเมินผล โดยจัดท ำให้สอดคล้องกับแนวทำงของ ทบ.  
- ใ ห้ ป ฏิบั ติตำม ค ำส่ั ง  ทบ .ท่ี ๒ ๑ ๙ /๕ ๒ เ ร่ืองแต่ง ต้ั ง
คณะท ำงำนลดกำรใช้พลังงำนของ ทบ. และค ำส่ัง ทบ.ท่ี 
๒๒๐/๒๕๕๒ เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ลง  ๒๘ 
ก.ค.๕๒ 

      ๑.๒.๒ กำรจัดท ำแผนและมำตรประหยัดของ
หน่วยยังจัดท ำไม่เรียบร้อย ไม่เป็นรูปธรรม ท่ี
ชัดเจน  ไม่สอดคล้องกับแผนและ มำตรกำ ร
ประหยัดของหน่วยเหนือ ขำดกำรก ำกับดูแล และ
รำยงำนผลอย่ำงจริงจัง 

- กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรลดกำรใ ช้พลังงำนของหน่วย 
ด ำเนินกำรโดย คณะท ำงำนลดกำรใช้พลังงำนของหน่วย ต้อง
ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยให้ชัดเจน ก ำหนดกิจกรรม
ท่ีจะท ำในแต่ละปี และกรอบระยะเวลำในกำรปฏิบัติ รวมท้ัง
ต้องจัดท ำรำยละเอียดแผนงำนโครงกำร ของแต่ละกิจกรรมด้วย  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก 

        ๑.๒.๓ กำรจัดท ำแผนลดกำรใช้พลังงำนของ
หน่วย ไม่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ขำดกำรเช่ือมโยง 
ในเร่ือง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม กรอบ
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติ และรำยละเอียดกำร
ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 

- กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรลดกำรใ ช้พลังงำนของหน่วย 
ด ำเนินกำรโดย คณะท ำงำนลดกำรใช้พลังงำนของหน่วย ต้อง
ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยให้ชัดเจน ก ำหนดกิจกรรม
ท่ีจะท ำในแต่ละปี และกรอบระยะเวลำในกำรปฏิบัติ รวมท้ัง
ต้องจัดท ำรำยละเอียดแผนงำนโครงกำร ของแต่ละกิจกรรมด้วย  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก 

        ๑.๒.๔ กำรก ำกับดูและรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ไม่ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง  

- หลังจำกท่ีหน่วยได้ก ำหนดแผนและมำตรกำรประหยัดแล้ว 
คณะกรรมกำรตรวจและก ำกับดูแลต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ
และก ำกับดูแลให้หน่วยรอง และก ำลังพลของหน่วยยึดถือ
และปฏิบัติตำมมำตรกำรท่ีก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

     ๑.๒.๕ ก ำลังพลของหน่วย ยังขำดจิตส ำนึกใน
กำรประหยัดพลังงำน ตรวจพบสถำนท่ีรับท ำงำน
ในขณะท่ีผู้ตรวจ ผู้น ำตรวจ และเจ้ำหน้ำท่ีรับตรวจ
ไปท ำกำรตรวจสถำนท่ีตรวจคลัง และส่ิงอุปกรณ์  
ไม่มีคนอยู่ใช้งำนในห้องดังกล่ำว แต่ยังคงเปิดไฟ 
และพัดลมท้ิงไว้ 

- ผบ.หน่วย ต้องอบรมช้ีแจงให้ก ำลังพลทรำบและเข้ำใจ
นโยบำยประหยัดของผู้บังคับบัญชำ ตลอดจนมำตรกำรต่ำงๆ 
ท่ีหน่วยได้ก ำหนดและให้มีกำรประชำสัมพันธ์ ให้เกิดผลใน
กำรปฏิบัติ  เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้ก ำลังพล และต้องควบคุม
กำรใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ให้เป็นไปโดยประหยัดและเท่ำท่ีจ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำน ให้ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำท่ีไม่จ ำเป็นทุกคร้ังเมื่อ
หมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้ 



๓ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ือง มำตรกำรประห ยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๒.๑.๓ , 
๒.๒.๔.๕ และ ๒.๖.๓ 

๑.๓ การใช้ไฟฟ้า 
      ๑.๓.๑ หลอดไฟฟ้ำท่ีติดต้ังใช้งำนบริเวณหน้ำ
ห้องน้ ำ ซ่ึง ต้องเปิดใ ช้งำนเป็นเวลำนำนหลำย
ช่ัวโมง ยังใช้หลอดไฟฟ้ำแบบไส้ ซ่ึง ไม่ประหยัด
พลังงำน หลอดไฟฟ้ำเมื่อช ำรุด หรือติดต้ังหลอด
ไฟฟ้ำใหม่ ไม่พิจำรณำน ำหลอดไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์
ประกอบชนิดประหยัดพลังงำนมำใช้งำน เช่น    
บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟฟ้ำแบบหลอด
ตะเกียบ หรือหลอด LED 

 
- กำรใช้ไฟฟ้ำในเวลำกลำงคืนหำกมีควำมจ ำเป็นให้พิจำรณำ
ใช้หลอดไฟท่ีมีก ำลังส่องสว่ำงต่ ำและเมื่อช ำรุดให้เปล่ียนมำใช้
หลอดชนิดประหยัดพลังงำน  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๒.๒.๕ และ ๒.๒.๘ 

      ๑.๓.๒ กำรใช้เคร่ือง ถ่ำยเอกสำรประจ ำวัน
หน่วยด ำเนินกำรไมถู่กต้อง คือ ถอดปล๊ักไฟฟ้ำออก 
และเมื่อจะใช้งำนจึงเสียบปล๊ักใหม่ 

- กำรใช้งำนเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ให้กดปุ่มพัก (Standby mode) 
เมื่อใช้งำนเสร็จ และหำกเคร่ืองมีระบบปิดเคร่ืองอัตโนมัติ 
(Auto Power Off) ควรต้ังเวลำหน่วงเวลำ ๓๐ นำที ก่อนเข้ำสู่
ระบบประหยัดพลังงำน เนื่องจำกเคร่ืองจะต้องใช้เวลำในกำร
อุ่นเคร่ือง ๑ - ๒ นำที ก่อนเข้ำสู่ภำวกำรณ์ท ำงำนปกติ ซ่ึงหำก
ต้ังเวลำหน่วงส้ันไป เมื่อจะใช้งำนอีกจะท ำให้เสียเวลำในกำรอุ่น
เคร่ืองนำน และเมื่อเลิกใช้งำนคือปิดท่ีท ำกำรให้ถอดปล๊ักออก  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๒.๔.๒ 

      ๑ .๓.๓ ภำยในห้องท ำงำนท่ีติดต้ัง เคร่ือง   
ปรับอำกำศ หน่วยได้น ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรมำใช้
งำนในห้อง เป็นกำรไม่ถูกต้อง        

- ต้องลดหรือหลีกเล่ียงกำรติดต้ังส่ิงของท่ีไม่จ ำเป็น และกำรใช้
เค ร่ืองไฟฟ้ำท่ีท ำใ ห้เกิดควำมร้อนภำยในห้อง ท่ี ติดต้ั ง
เคร่ืองปรับอำกำศ เช่น ตู้เ ส้ือผ้ำ ตู้แช่น้ ำเย็น หม้อต้มน้ ำ
อัตโนมัติ กำต้มน้ ำ เตำไมโครเวฟ เตำหุงต้ม เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
และหลอดไฟท่ีมีควำมร้อนสูงทุกชนิด ท้ังนี้  เนื่องจ ำก
เคร่ืองปรับอำกำศจะต้องสูญเสียพลังงำนในกำรดูดซับควำมร้อน
ออกจำกสัมภำระส่ิงของและเคร่ืองใช้ดังกล่ำวโดยเปล่ำประโยชน ์
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ื องมำตรกำรประหยัดในกองทั พบก ข้อ ๒.๒.๑.๕ และ 
๒.๒.๔.๒.๓ 

     ๑.๓.๔ ตรวจพบเคร่ืองปรับอำกำศ แผงกรอง
อำกำศอุดตันมีฝุ่นละอองจับ 

- ให้ดูแลรักษำและท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศตำม
ก ำหนด ระยะเวลำ ได้แก่ ท ำควำมสะอำดแผงกรองอำกำศท่ี
อยู่ในชุดเคร่ืองปรับอำกำศในอำคำรอย่ำงสม่ ำเสมอทุกๆ 
เดือน และท ำควำมสะอำดชุดระบำยควำมร้อน ท่ีติดต้ังนอก
อำคำรทุก ๖ เดือน เพ่ือลดกำรส้ินเปลืองกระแสไฟฟ้ำ  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒    
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๒.๑.๔ และ ๒.๖.๔ 

     ๑.๓.๕ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำช ำรุด 
 - ตรวจพบตู้แช่อำหำรสดท่ีใช้งำนท่ีโรงเล้ียง 
ยำงขอบประตูช ำรุด ไม่สำมำรถเก็บรักษำควำมเย็นได้ 
ท ำให้กำรถนอมอำหำรไมดี่และยังเป็นกำรส้ินเปลืองพลังงำน 
 - ตรวจพบพัดลมเพดำนท่ีติดต้ังใช้งำน 
บนโรงนอนทหำรช ำรุด      

- ต้องตรวจสอบ อุปกร ณ์ ไฟฟ้ำอยู่ สม่ ำเสม อ ถ้ำ ช ำรุ ด
เส่ือมสภำพให้รีบแก้ไขทันที   
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๒.๔.๓ 



๔ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
     ๑.๓.๖ ตรวจพบหลอดไฟฟ้ำ ฝำครอบโคม
ไฟฟ้ำไม่สะอำดมีซำกแมลงอยู่ในฝำครอบ เป็น
จ ำนวนมำก                     

- หลังจำกท่ีหน่วยได้ก ำหนดแผนและมำตรกำรประหยัดแล้ว 
คณะกรรมกำรตรวจและก ำกับดูแลต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ
และก ำกับดูแลให้หน่วยรอง และก ำลังพลของหน่วยยึดถือ
และปฏิบัติตำมมำตรกำรท่ีก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ต้อง
บ ำรุง รักษำอุปกรณ์ ไฟฟ้ำแสงสว่ำงอ ย่ำงต่อ เนื่ องและ
สม่ ำเสมอ โดยท ำควำมสะอำดฝำครอบโคมไฟฟ้ำ หลอดไฟ 
แผ่นสะท้อนแสง เพ่ือให้อุปกรณ์แสงสว่ำงมีควำมสะอำดและ
ให้แสงสว่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท้ังนี้ควรท ำควำมสะอำด
อย่ำงสม่ ำเสมอทุก ๓-๖ เดือน  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ือง มำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๒.๒.๙ 

     ๑.๓.๗ มีกำรติดต้ังต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพ่ิม
จำกอำคำรในอัตรำปกติ (ออค.) โดยไม่ได้ท ำเร่ือง
ขอรับกำรพิจำรณำอนุมั ติจำกผู้มีอ ำนำจหน้ำ ท่ี
รับผิดชอบตำมท่ีก ำหนด  
 

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๒.๔ และ 
๒.๒.๔.๔ ควำมว่ำ “กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำอ่ืนๆ และกำร
ด ำเนินงำนเก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ, ห้ำมท ำกำรตัด -ต่อ-เติม
สำยไฟ หรือถอดแก้อุปกรณ์ต่ำงๆ เ ก่ียวกับระบบไฟฟ้ำของ
หน่วยงำน รวมท้ังไม่ให้ด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้ำ -
หม้อแปลง-เสำไฟ-สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ก่อนได้รับ
กำรพิจำรณำจำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบทุกคร้ัง” 

๑.๔  การใช้น ้าประปา          
      ๑.๔.๑ ห้องสุขำของหน่วยมีอุปกรณ์ก๊อกน้ ำ
ช ำรุด/หมดสภำพ จนท.ไม่ด ำเนินกำรจัดซ่อม หรือ
เปล่ียนช้ินส่วนท่ีหมดสภำพ 

 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๓ และ ๒.๓.๒ 
ควำมว่ำ “มำตรกำรประหยัดน้ ำประปำ ตรวจสอบ/จัดซ่อมท่อ
และก๊อกน้ ำ หรืออุปกรณ์ท่ีร่ัว หรือเปล่ียนแหวนยำง ล้ิน
สุขภัณฑ์ท่ีหมดสภำพกำรใช้งำน เพ่ือลดกำรสูญเสียน้ ำโดยไม่
จ ำเป็นฯ” 

     ๑.๔.๒ ร้ำนขำยอำหำรสวัสดิกำรครอบครัว
ก ำลังพล ของหน่วยไม่ได้ติดต้ังมำตรวัดน้ ำประปำ
เพ่ือจัดเก็บเงินรำยได้ส่วนหนึ่งน ำส่งเป็นรำยรับ 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรใช้กระแสไฟฟ้ำและ
น้ ำประปำ ท่ีเบิกจ่ำยจำกงบประมำณงบงำนบริหำรหน่วย 
พ.ศ.๒๕๔๖ ลง ๑๔ ต.ค. ๔๖ ข้อ ๑๑.๓ ซ่ึงก ำหนดว่ำ “กำร
ช ำระเงินค่ำ-กระแสไฟฟ้ำและน้ ำป ระปำ ในส่ วนของ
ส ำนักงำนและบ้ำนพักอำศัย ให้เป็นไปตำมข้อตกลงกับกำร
ไฟฟ้ำฯ และกำรประปำฯ รวมถึงท่ี ทบ.ก ำหนดเพ่ิมเติม โดย
เบิกจำกเงินรำยรับเพ่ือบูรณะทรัพย์สินท่ีฝำกไว้ในบัญชีฯ เช่น 
เงินรำยได้ของหน่วยซ่ึงไ ด้รับจำกกิจกำรสวัสดิกำรบำง
ประเภท ได้แก่ ร้ำนค้ำ, สโมสร ฯลฯ เป็นอันดับแรก หำกไม่
เพียงพอจึงเบิกจ่ำยจำกงบประมำณงบงำนบริหำรหน่วยเป็น
อันดับต่อไป” 

      ๑.๔.๔ ตรวจพบท่อระบำยน้ ำอ่ำง ล้ำงหน้ำ
ห้องน้ ำหญิงแหล่งสมำคมนำยสิบของหน่วยช ำรุด 
เจ้ำหน้ำท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและจัดซ่อม
ตำมท่ีก ำหนด 

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๓ และ ๒.๓.๒ 
ซ่ึงก ำหนดให้ “มำตรกำรประหยัดน้ ำประปำ ตรวจสอบ/ จัด
ซ่อมท่อและก๊อกน้ ำหรืออุปกรณ์ท่ีร่ัว หรือเปล่ียนแหวนยำง
ล้ินสุขภัณฑ์ท่ีหมดสภำพกำรใช้งำน เพ่ือลดกำรสูญเสียน้ ำโดย
ไม่จ ำเป็นฯ 



๕ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๑.๕ การใช้โทรศัพท์ 
      ๑.๕.๑ กำรบันทึกกำรใช้โทรศัพท์พ้ืนฐำน 
ประเภท ค ไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีใช้จริง และกำร
ขออนุมัติเบิกเงินค่ำโทรศัพท์เพ่ือช ำระหนี้ ให้กับ
องค์กำรโทรศัพท์ เจ้ำหน้ำท่ีงบประมำณของ
หน่วยไม่ตรวจสอบหลักฐำนกำรควบคุมกำรใ ช้
กับหลักฐำนใบแจ้งหนี้ขององค์กำรโทรศัพท์เป็น
รำยเดือน  

 
- กำรใช้โทรศัพท์ของทำงรำชกำรให้หน่วยใช้เท่ำท่ีจ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติรำชกำร โดยเฉพำะโทรศัพท์พ้ืนฐำนประเภท ค 
(ทำงไกลภำยในประเทศ) หน่วยใช้จะต้องมีกำรควบคุมและ
บันทึกกำรใช้งำน โดยหลีกเล่ียงกำรใช้โทรศัพท์ท่ีนำนเกินควร 
หรือเพ่ือกำรส่วนตัว   
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ือง มำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๔.๓ 

      ๑.๕.๒ จัดท ำหลักฐำนควบคุมกำรใช้โทรศัพท์
ไม่ถูกต้อง คือ ไม่ระบุช่ือผู้ใช้งำนเ ร่ือง ท่ีโทร 
ผู้อนุญำตให้โทร และลงคุมไม่ครบถ้วนตำมท่ีใ ช้
งำนจริงในแต่ละเดือน 
 

-  กำรก ำหนดหมำยเลขโทรศัพท์ในหนังสือรำชกำรควรใ ช้
หมำยเลขของโทรศัพท์ทำงทหำรเป็นหลักเพ่ือหน่วยท่ีติดต่อ
กลับจะได้ประหยัดค่ำใช้จ่ำย  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๔.๕ 

      ๑.๕.๓ บำงหน่วยไม่ได้บันทึกกำรใช้โทรศัพท์
ประเภท ค (ทำงไกลภำยในประเทศ) ประจ ำวัน
เพ่ือควบคุมกำรใช้งำน 
   - เจ้ำหน้ำท่ีบัน ทึกกำรใช้โทรศัพท์
ประจ ำวันประเภท ค (ทำงไกลภำยในประเทศ) ไม่
ครบตำมจ ำนวนท่ีใช้ไปจริง 

-  ให้ปฏิบัติตำม ค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ เร่ือง
มำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๔.๓  ควำมว่ำ “กำรใช้
โทรศัพท์ของบริษัท TOT จ ำกัดมหำชนให้หน่วยใช้เท่ำท่ีจ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติรำชกำรโดยเฉพำะโทรศัพท์พ้ืนฐำนประเภท ค (ทำงไกล
ภำยในประเทศ) หน่วยใช้จะต้องมีกำรควบคุมและบันทึกกำร
ใช้งำน โดยหลีกเล่ียงกำรโทรท่ีนำน หรือโทรเพ่ือกำรส่วนตัว” 

๑.๖ การใช้วัสดุเคร่ืองใช้ประจ้าส้านักงาน 
      ๑.๖.๑ หน่วยไม่ก ำหนดเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ
วัสดุส ำนักงำน 

 
- ต้องท ำกำรแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรบันทึกกำรใ ช้
วัสดุประจ ำส ำนักงำนประเภทต่ำงๆ เพ่ือเป็นมำตรกำรในกำร
ตรวจสอบ  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๕.๔ 

      ๑.๖.๒ หน่วยมกีำรก ำหนดเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ
วัสดุส ำนักงำน แต่จัดท ำหลักฐำนในกำรควบคุมยัง
ไม่ถูกต้อง 

- ต้องท ำกำรแต่ง ต้ัง เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบวัสดุส ำนักงำน 
และ จัดท ำห ลักฐำน  ในกำรบัน ทึกกำรใ ช้ วัสดุประจ ำ
ส ำนั ก งำน  ประเภท ต่ำ งๆ  เ พ่ือ เป็นม ำตรกำ รในกำ ร
ตรวจสอบ  โดยเค ร่ือ งเขี ยนแบบ พิม พ์และของ ใ ช้ใ น
ส ำนักงำนท่ีจัดหำโดยใช้ งบประมำณ งบงำนบริหำรหน่วย 
หน่วยต้องด ำเนินกำรจัดท ำหลักฐำนในกำรควบคุม ตำม
ระเบียบ  ทบ .ว่ำด้วยกำร ส่งก ำลั ง  สป.๒ และ ๔ พ.ศ .
๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐–๐๖๘  
ส ำหรับกระดำษท่ีเป็นวัสดุท่ีจะต้องด ำเนินกำรควบคุมตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำน ต้องจัดท ำหลักฐำนในกำร
ควบคุมเพ่ิมเติม ท้ังท่ีจัดหำจำกเงินงบประมำณ และเงินพิเศษ  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.
๕๒ เร่ืองมำตรกำรประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๕.๔ 

   
 
 
 
 



๖ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๒. เร่ือง การบริการก้าลังพล การรักษาความปลอดภัย  

และการเลี ยงดูทหาร 
๒.๑ การรับ - ส่งหน้าท่ี 
      ๒.๑.๑ กำรรับ-ส่งหน้ำท่ี ตรวจพบ กำรจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรรับ-ส่งหน้ำท่ีของ ผบ.หน่วย 
ไม่เรียบร้อย คือ    
ผู้รับ-ผู้ส่ง ไม่ลงนำมรับ-ส่งหน้ำท่ีกันในท้ำยบัญชีส่ิง
อุปกรณ์ ตำมสำยยุทธบริกำรต่ำงๆ ให้ครบถ้วนทุก
บัญชี 
 - ไม่จัดท ำ บัญชีกำรเงิน 
 - ไม่จัดท ำ บัญชี สป.๓ 
 - ไม่จัดท ำ บัญชีอำวุธพร้อมหมำยเลข 
 - ไม่ระบุหมำยเลขทะเบียนยำนพำหนะ 

 
 
 
- ในกำรจัดท ำเอกสำรกำรรับ -ส่งหน้ำท่ี ใ ห้จัดท ำเอกสำร 
ประกอบด้วยบัญชีก ำลังพล บัญชีกำรเงิน บัญชีอำวุธพร้อม
หมำยเลข บัญชี สป. ต่ำงๆ แยกตำมสำยยุทธบริกำร และเมื่อ
ท ำกำรรับ-ส่งหน้ำท่ี สป. ในควำมครอบครองของหน่วย 
จะต้องท ำกำรตรวจนับจ ำนวนยอดและตรวจสอบหมำยเลข
ให้ตรงตำมท่ีหน่วยควบคุมไว้ ดังนั้นเพ่ือให้มีหลักฐำนสำมำรถ
ท ำกำรตรวจสอบได้ท้ัง ผู้รับ-ผู้ส่ง ให้ผู้รับ-ผู้ส่งและเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้เก่ียวข้องลงนำม พร้อมวันเดือนปีท่ีรับ-ส่งหน้ำท่ีกันในท้ำย
บัญชีให้ครบถ้วน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรับ-ส่งหน้ำท่ีในเวลำ
ย้ำย เล่ือน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ 
ข้อ ๑๑ 

       ๒.๑.๒ กำรรำยงำนผลกำรรับ-ส่งหน้ำท่ี 
  - เสนอรำยงำนโดยผู้อ่ืน ท่ีไม่ใช่ผู้รับ
หน้ำท่ี เช่น ให้ผู้ส่งหน้ำท่ีรำยงำนบ้ำง หรือให้ผู้อ่ืน
เสนอรำยงำนแทนตนบ้ำง 
   - ห้วงระยะเวลำในกำรเสนอรำยงำน
ผลกำรรับ-ส่งหน้ำท่ีให้ผู้บังคับบัญชำโดยตรงทรำบ 
ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด   

- กำรเสนอรำยงำนกำรรับ-ส่งหน้ำท่ี เป็นหน้ำท่ีโดยตรงของ
ผู้รับหน้ำท่ีต้องเป็นผู้น ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำโดยตรงทรำบ 
ภำยใน ๗ วัน หลังจำกท ำกำรรับ-ส่งหน้ำท่ีแล้วเสร็จ  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรับ-ส่งหน้ำท่ีในเวลำย้ำย 
เล่ือน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐  ข้อ ๑๒  

๒.๒ ประวัติรับราชการ 
 ๒.๒.๑ กำรบันทึกสมุดประวัติรับรำชกำร ไม่
เรียบร้อย หรือลงไม่ครบไม่ได้ลง เมื่อท ำกำรบันทึก
แล้วไม่ลงลำยมือช่ือและวัน เดือน ปี ก ำกับ หรือไม่
แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีบันทึกสมุดประวัติ 

 
- กำรบันทึกลงสมุดประวัติรับรำชกำรไม่เรียบร้อย เป็นหน้ำท่ี
ของเจ้ำหน้ำท่ีประวัติของหน่วย จะต้องตรวจสอบและบันทึก
สมุดประวัติให้ถูกต้องตำมสถำนภำพของก ำลังพลแต่ละนำย  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙ ลง 
๒๖ ธ.ค.๓๙ ข้อ ๗ และ ข้อ ๘ (ไม่รำยงำนกำรเปล่ียนแปลง) 

      ๒.๒.๒ เอกสำรประกอบประวัติรับรำชกำร
ของก ำลังพลไม่ครบถ้ วน เช่น ขำดใบรับรอง
ทำยำท, ขำดส ำเนำทะเบียนบ้ำน บิดำ มำรดำ 
ภรรยำ บุตร,ขำดส ำเนำใบตอบรับสมำชิกฌำปนกิจ, 
ขำดส ำเนำ สด.๓, ขำดส ำเนำใบรับรองบุตร (กรณี
บุตรนอกสมรส), ขำดส ำเนำทะเบียนสมรสเจ้ำของ
ประวัติ, ส ำเนำทะเบียนสมรสบิดำมำรดำ 

- ให้เจ้ำหน้ำท่ีประวัติของหน่วย ติดตำมทวงถำมเจ้ำของ
ประวัติใ ห้น ำเอกสำรมำประกอบประวัติรับรำชกำรให้
ครบถ้วน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๖.๓ 
และผนวก ข หมำยเหตุ ๑ ข้อ ๖ .๓ ประวัติรับรำชกำรของ
ข้ำรำชกำร ทบ. ให้มีเอกสำรตำมผนวก ข ท้ำยระเบียบนี้แนบ
ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบได้เสมอ 

 ๒.๒.๓ ส ำเนำเอกสำรท่ีแนบอยู่ในสมุดประวัติ
รับรำชกำรของก ำลังพลบำงนำย ไม่ได้รับรอง
ส ำเนำ โดยหัวหน้ำแผนกประวัติ หรือประจ ำแผนก
ประวัติ 

- แผนกประวัติ มีหน้ำท่ีดูแลและเก็บรักษำสมุดประวัติรับ
รำชกำรเอกสำรท่ีแนบอยู่ในสมุดประวัติ จะต้องได้รับกำร
ตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องเรียบร้อย จำก หัวหน้ำแผนก 
หรือประจ ำแผนกท้ังนี้เป็นกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วย
ประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙ ลง ๒๖ ธ.ค.๓๙ ข้อ ๖.๓ ผนวก ข   
หมำยเหตุ ๑ 

      ๒.๒.๔ ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรรำยงำนแจ้ง
กำรเปล่ียนแปลงข้อมูลประวัติของก ำลังพลใน
สังกัด รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ ตำมก ำหนด   

- ให้ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพลของหน่วยจัดท ำแบบฟอร์มกำร
รำยงำนแจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลประวัติเพ่ือบริกำรและ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ก ำลังพลในกำรแจ้งรำยงำนข้อมูล



๗ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ดังกล่ำวพร้อมหลักฐำน ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบภำยใน ๓๐ วัน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙ ข้อ ๘ 
ควำมว่ำ...ข้ำรำชกำรกองทัพบกผู้ใดมกีำรเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล 
หรือมีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกับครอบครัว เช่น กำรจดทะเบียน
สมรส กำรมีบุตร กำรจดทะเบียนรับรองบุตร กำรจดทะเบียน
รับบุตรบุญธรรม กำรหย่ำของภริยำหรือสำมี ตลอดจนกำรถึง
แก่กรรมของ บิดำ มำรดำ ภริยำหรือสำมีและบุตร หรือกำรย้ำย
ภูมิล ำเนำ หรือกำรส ำเร็จกำรศึกษำเพ่ิมเติม ฯลฯ ให้รำยงำน
ผู้บังคับบัญชำทรำบพร้อมด้วยหลักฐำน ภำยใน ๓๐ วัน หน่วย
ต้นสังกัดเมื่อ ได้รับรำยงำนแล้ว ให้แจ้งแผนกประวัติบ ำเหน็จ
บ ำนำญของ มทบ.หรือเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบประวัติรับรำชกำร
ด ำเนินกำรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมประวัติรับรำชกำรให้ถูกต้อง 
เฉพำะกรณีเปล่ียนช่ือตัว และช่ือสกุลให้แจ้งกรมสำรบรรณ
ทหำรบก เพ่ือด ำเนินกำรออกประกำศต่อไป (พร้อมท้ังให้มีกำร
บันทึกข้อมูลด้ำนก ำลังพล ลงในระบบ PDX รวมถึงกำร
ให้บริกำรด้ำนสิทธิก ำลังพล เช่น ข้อมูลภำครัฐ และสวัสดิกำร
อ่ืนๆ ในครำวเดียวกันอีกด้วย) 

     ๒.๒.๕ กำรจัดท ำหนัง สือแสดงเจตนำระบุตัว
ผู้รับเงินบ ำเหน็จตกทอด ไม่ถูกต้อง เช่น 
   - ระบุตัวผู้รับมอบให้กับ บิดำ มำรดำ 
ภรรยำ/สำมี บุตร 
   - ไม่ใช้แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนำ
ตำม “แบบ ๑” ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
   - จัดท ำไม่ครบทุกนำย 

- ก ำลังพลทุกนำยต้องจัดท ำหนัง สือเจตนำระบุ ตัวผู้รับ
บ ำเหน็จตกทอด โดยยกให้กับบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผู้อุปกำระท่ีมิใ ช่
ทำยำท (บิดำ มำรดำ ภรรยำ/สำมี บุตร) เป็นกำรแสดง
เจตนำเผ่ือไ ว้ในกรณีท่ีทำยำทได้ตำยไปก่อนท ำให้ไม่มีผู้ใดมี
สิทธิรับบ ำเหน็จตกทอด โดยให้แสดงเจตนำใน แบบ ๑ ท้ำย
ประกำศกระทรวงกำรคลัง เร่ืองกำรแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับ
เงินบ ำเหน็จตกทอด ลง ๔ ม.ค.๕๔   
- ให้ปฏิบัติตำมหนังสือ กระทรวงกำรคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
๐๔๐๙.๔/ว ๗๐ ลง ๑๕ มิ.ย.๔๗ เร่ือง กำรแสดงเจตนำระบุ
ตัวผู้รั บบ ำเหน็ จตกทอด ข้อ ๒  และ  ๓  และประกำศ
กระทรวงกำรคลัง เร่ืองกำรแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงิน
บ ำเหน็จตกทอด ลง ๔ ม.ค.๕๔ 

     ๒.๒.๖ ก ำลังพลบำงนำย ไม่ไ ด้จัดท ำหนังสือ
แสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินค่ำสินไหมทดแทน
ประกันชีวิต 

- เจ้ำหน้ำท่ีประวัติของหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่ำ 
จะต้องตรวจสอบและจัดท ำหนัง สือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับ
เงินสินไหมทดแทนประกันชีวิต แนบไว้กับสมุดประวัติของ
ข้ำรำชกำรทุกนำยเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำนต่อไป  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำสินไหม
ทดแทนในกำรประกันชีวิตส ำหรับข้ำรำชกำรของ ทบ.ท่ีปฏิบัติ
หน้ำท่ียำมปกติ พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๓๐ พ.ค.๔๙ ข้อ ๗ .๕ และ
หนังสือ สก.ทบ. ท่ี กห ๐๔๒๕/ ๑๕๖๗๔ ลง ๖ ส.ค. ๔๒ ข้อ ๓ 

    ๒.๒.๗ ก ำลังพลบำงนำย ไม่ได้จัดท ำหนังสือ
แสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 

- เจ้ำหน้ำท่ีประวัติของหน่วยจะต้องตรวจสอบ และจัดท ำ
หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ แนบไว้กับสมุด
ประวัติของข้ำรำชกำรทุกนำย เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙ ตำมผนวก ข 
เอกสำรประกอบประวัติรับรำชกำร และ พ.ร.ก. กำรจ่ำยเงินเดือน 
เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ 
(รกจ.เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๓๒ ลง ๑ เม.ย.๓๕) มำตรำ ๒๓, ๒๔ 
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๘ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๒.๓ อทบ.และการฌาปนกิจ 
       ๒.๓.๑ เร่ืองกำรแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีออมทรัพย์
ของหน่วย ไม่ถูกต้อง คือหน่วยท่ีไม่มีต ำแหน่ง
นำยทหำ รสวัสดิกำร ในอัตร ำ หน่ วยแต่ง ต้ั ง 
นำยทหำรกำรเงินของหน่วยเป็นเจ้ำหน้ำท่ีออม
ทรัพย์ หรือเป็นนำยทหำรสวัสดิกำรของหน่วย 

 
- หน่วยใดท่ีไม่มตี ำแหน่งนำยทหำรสวัสดิกำร ให้หน่วยแต่งต้ัง
นำยทหำรสัญญำบัตรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีออมทรัพย์ของหน่วย “ห้ำม
แต่งต้ังนำยทหำรกำรเงินหรือเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินเป็นเจ้ำหน้ำท่ี
ออมทรัพย์หรือนำยทหำรสวัสดิกำรของหน่วย”  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ คณะกรรมกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน
กิจกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกองทัพบก ว่ำด้วยกำรด ำเนินงำน
ของกิจกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำร ทบ. พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๔.๑๑ 

      ๒.๓.๒ เร่ือง อทบ. ตรวจพบกำรจ่ำยเงินกู้ 
อทบ.ประเภทบ ำบัดทุกข์ หน่วยไม่เขียนเช็คส่ัง
จ่ำยเงินให้กับตัวผู้กู้เงินโดยตรง แต่กลับเขียนเช็ค
ส่ังจ่ำยให้กับนำยทหำรกำรเงินของหน่วย 

- เ พ่ือควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเป็นกำร
ป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีในเร่ืองกำรจ่ำยเงินกู้ดังกล่ำว
ให้ปฏิบัติดังนี้   เมื่อหน่วยรับทรำบว่ำ สก.ทบ.โอนเงินเข้ำ
บัญชีของหน่วยแล้ว หน่วยจะต้องเขียนเช็คส่ังจ่ำยให้แก่ตัวผู้กู้
โดยตรง ภำยใน ๓ วันท ำกำร  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ คณะกรรมกำรควบคุมกำรด ำเนิน
กิจกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำร ทบ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง   
๓๐ ก.ย.๕๗ ข้อ ๑๓.๑๓.๑ 

      ๒.๓.๓ เร่ือง อทบ. เจ้ำหน้ำท่ีออมทรัพย์ฯ 
ของหน่วยจัดท ำทะเบียนผู้กู้เงิน อทบ. (อ.๖) ไม่
ถูกต้อง เช่น 
   - ไม่จัดท ำทะเบียนผู้กู้เงิน อทบ. (๖) 
ทุกประเภท 
   - จัดท ำไว้ แต่ไม่แยกประเภท อทบ. 
บ ำบัดทุกข์, อทบ.พิเศษ, อทบ. เคหะสงเครำะห์  
   - จัดท ำไว้ แต่ไม่แยกประเภทสัญญำบัตร 
และต่ ำกว่ำสัญญำบัตร 

- เจ้ำหน้ำท่ีออมทรัพย์ข้ำรำชกำร ทบ. ของหน่วย มีหน้ำท่ี 
จัดท ำและลงทะเบียนคุม ผู้กู้เงินในสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้   
(อ.๖ ) แต่ละประเภทของกำรกู้เงินออมทรัพย์ข้ำรำชกำรก 
ทบ. โดยแยกประเภทกำรกู้เงิน และแยกประเภทสัญญำบัตร 
และต่ ำกว่ำสัญญำบัตร  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ คณะกรรมกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน
กิจกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำร ทบ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๑.๑๓ 

     ๒.๓.๔ เร่ือง อทบ. พบว่ำกำรจัดท ำหนัง สือ
แสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงิน อทบ. ไม่ถูกต้อง เช่น 
   - ไม่แนบไว้กับสมดุฝำกเงิน อทบ.(อ.๑)  
   - จัดท ำไว้ ไม่ครบถ้วนทุกคน 
   - ไม่มีกำรตรวจสอบกำรมีชีวิตอยู่ของ
ผู้รับมอบ(บำงรำยผู้รับมอบเสียชีวิตแล้ว) 

- ให้เจ้ำหน้ำท่ีออมทรัพย์ของหน่วย ส ำรวจตรวจสอบควำม
ถูกต้องของสมุดฝำกเงนิ อทบ. (อ.๑) เป็นรำยบุคคลและจัดให้มี
หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงิน อทบ. แนบไว้กับสมุดฝำก
เงิน อทบ. (อ.๑) ทุกนำย และแจ้งให้ก ำลังพลทุกนำยตรวจสอบ
ควำมถูกต้องประจ ำปี เพ่ือแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรก ำลังพล พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ตอนท่ี ๒ กำรจัดกำรก ำลังพล  ข้อ ข ๒ ฉ. 

    ๒.๓.๕ ไม่มีหลักฐำนกำรตอบยืนยันกำรจ่ำยเงนิ
ฌำปนกิจสงเครำะห์ใ ห้ สก.ทบ.ทรำบภำยใน
ก ำหนดเวลำ 

- เมื่อหน่วยได้รับหลักฐำนกำรถอนเงินจำก สก.ทบ. จะต้อง
จ่ำยเงินให้กับผู้มีสิทธ์ิภำยใน ๗ วันพร้อมท้ังแจ้งให้ สก.ทบ. 
ทรำบภำยใน ๗ วัน  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค. ๕๓ ข้อ ๓๐ 

 
 

      ๒.๓.๖ เร่ืองกำรส่งบัญชีรำยละเอียดหักเงิน
ค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์ไม่ถูกต้อง คือ ในเดือน ม.ค. 
ของทุกปี หน่วยระดับกองพันบำงหน่วยไม่ส่งบัญชี
รำยละเอียดน ำส่งเงินเป็นรำยบุคคล 

- ในเดือน ม.ค. ของทุกปี ให้หน่วยระดับกองพัน จัดท ำบัญชี
รำยละเอียดน ำส่ง เงินฌำปนกิจ เป็นรำยบุคคล ส ำหรับใน
เดือนอ่ืนๆ ให้ท ำบัญชีรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงสมำชิกท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๒ (๒) 
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๙ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๒.๔ ขวัญ วินัย และการสวัสดิการ 
      ๒.๔.๑ ไม่ ป รำกฏ เอกสำ รห ลักฐ ำนกำ ร
ด ำเนินกำรฝึกวิชำชีพให้ทหำรกองประจ ำกำรก่อน
ปลดประจ ำกำร (จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีทรำบ
ว่ำหน่วยไม่ด ำเนินกำรฝึกวิชำชีพให้พลทหำรก่อน
ปลดประจ ำกำร) 

 
- ทหำรกองประจ ำกำรก่อนท่ีจะปลดประจ ำกำรออกไป ให้
หน่วยด ำเนินกำรฝึกอบรมวิชำชีพก่อนปลด เพ่ือให้ทหำรกอง
ประจ ำกำร สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปประกอบอำชีพหลังจำก
ปลดประจ ำกำรได้จริง พร้อมท้ังจัดท ำหลักฐำนรำยงำนผล
กำรปฏิบัติตำมสำยกำรบังคับบัญชำ และเก็บเอกสำรไว้เป็น
หลักฐำนกำรด ำเนินกำรของหน่วย  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ. ท่ี ๖๕/๒๕๔๒  เร่ืองกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตทหำรกองประจ ำกำร ข้อ ๒.๖.๑ 

๒.๕ อาคาร โรงเรือนทหาร 
 ๒.๕.๑ กำรตรวจปลวกและกำรรำยงำนผล
กำรตรวจปลวกไม่ถูกต้อง คือ กำรตรวจปลวก
ประจ ำสัปดำห์ไม่ไ ด้ท ำกำรตรวจอำคำรในควำม
รับผิดชอบของหน่วยทุกหลัง 

 
- หน่วยจะต้องแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีดูแลรับผิดชอบอำคำรและท ำ
กำรตรวจปลวก หรือแมลงท ำลำยเนื้อไม้ในอำคำรทุกหลัง 
โดยท ำกำรตรวจเป็นประจ ำทุกสัปดำห์แล้วรำยงำนผลให้
ทรำบทุกเดือน  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๖๒๗/๒๕๒๖ เร่ือง กำรด ำเนินกำร
ป้องกันและ ก ำจั ดปลวกห รือ ศัต รูท ำลำยเนื้ อ ไม้ อ่ื น ๆ           
ลง ๖ ต.ค. ๒๖ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ 

 ๒.๕.๒ อำคำรโรงเรือน ห้องน้ ำ ห้องส้วม
ท่ีอำคำรกองรักษำกำรณ์  
   - หลอดไฟฟ้ำให้แสงสว่ำงช ำรุด  
   - อุปกรณ์ในห้องน้ ำช ำรุด  
   - ห้องส้วมเต็ม ใช้กำรไม่ได้  
   - น้ ำประปำไม่ไหล และไม่มีแท็งค์น้ ำ
ส ำรองไว้แก้ปัญหำ 
   - ไม่มีหลักฐำนรำยงำนกำรช ำรุดให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบและส่ังกำร 

- เมื่อพบเห็นอำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงของทำงรำชกำรในควำม
ครอบครอง เกิดกำรช ำรุดเสียหำย ให้จัดท ำรำยงำนกำรช ำรุด
ถึง ผู้บัง คับบัญชำเพ่ือทรำบและส่ังกำรบูรณะซ่อมแซมให้
สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ 
- ให้ปฏิบัติตำม ข้อบังคับทหำร ท่ี ๓/๖๗๑๓/๔๙๑ ว่ำด้วย
กิจกำรก่อสร้ำง ลง ๔ มิ.ย.๙๑ ข้อ ๑๔   
- ใ ห้หน่วยด ำเนิ นกำรป รับปรุง ดูแลรักษำควำมสะอำด 
ห้องน้ ำ ห้องส้วม ให้ถูกสุขลักษณะ มีกำรระบำยนี้ ท่ีดี และ
ปรำศจำกกล่ินเหม็น  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๖๕/๒๕๔๒  ลง ๓ ก.พ.๔๒  
เร่ือง กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทหำรกองประจ ำกำร ข้อ ๒.๔.๑ 
และ ข้อ ๒.๔.๓ 

 ๒.๕.๓ เร่ืองควำมสะอำดของท่ีนอนพลทหำร 
พบว่ำ ไม่มีหมอน ปลอกหมอนไม่สะอำด ไม่มีมุ้ง 

- พลทหำรกองประจ ำกำร ต้องได้รับกำรแจกจ่ำยเคร่ืองนอน
ตำมสิทธ์ิ และหน่วยท่ีปกครองดูแลทหำร ต้องตรวจสอบควำม
สะอำด และควำมครบถ้วนของส่ิงของ ให้เรียบร้อยเสมอ  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๔๗/๒๕๔๓ ลง ๓๑ ส.ค.๔๓ 
เร่ืองใ ห้ก ำหนดอัตรำส่ิง อุปกรณ์ประเภท เคร่ืองแต่งกำย 
เคร่ืองประกอบ เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองนอน และของใ ช้
ส่วนตัวส ำหรับพลทหำรกองประจ ำกำร ตำมแนบท้ำย (ผนวก ก) 
อัตรำส่ิงอุปกรณ์ประเภทเคร่ืองนอน 

 ๒.๕.๔ หน่วยไม่ได้แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ
อำคำรเพ่ือท ำกำรตรวจปลวก และแม ลงศัต รู
ท ำลำยเนื้อไม้ 

- หน่วยจะต้องแต่ง ต้ัง เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบตรวจปลวกท ำ
กำรตรวจอำคำรในควำมรับผิดชอบทุกหลังโดยท ำกำรตรวจ
เป็นประจ ำทุกสัปดำห์แล้วรำยงำนผลให้ทรำบทุกเดือน  
- ใ ห้ปฏิบั ติตำม ค ำส่ัง ทบ. ท่ี  ๖๒ ๗/๒๕๒ ๖ เร่ือง กำร
ด ำเนินกำรป้องกันและก ำจัดปลวกหรือศัตรูท ำลำยเนื้อไม้
อ่ืนๆ ลง ๖ ต.ค.๒๖ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
 



๑๐ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 
 

๒.๖ การรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร 
       ๒.๖.๑ กำรบันทึกลงทะเบียนใน ทขล.๑, 
ทขล.๒ และ ทขล.๓ ไม่ถูกต้อง คือเร่ิมกำรบันทึก
ในเดือน ต.ค. (เร่ิมต้นปีงบประมำณ) และตัดยอด
เมื่อส้ิน ก.ย. (ส้ินปีงบประมำณ) 

 
- กำรเขียนบันทึกลงในทะเบียนรับ-ส่งเอกสำรลับ (ทขล.๑, 
ทขล.๒ และ ทขล.๓) ให้เร่ิมเลขท่ีกำรบันทึกในเดือน ม.ค. และ
ตัดยอดส้ิน ธ.ค. ตำมปีปฏิทิน  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ตำมแบบกำรบันทึก ทขล.๑, 
ทขล.๒ และ ทขล.๓ 

 ๒.๖.๒ นำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับจด
แจ้งเหตุผลกำรก ำหนดช้ันควำมลับในทะเบียน
คุมข้อมูล ข่ำวสำร ลับ (ทขล.๓) ไม่ครบทุกเร่ือง
หรือลงไม่ถูกต้อง 

- ข้ อมู ลข่ ำวสำรลับของหน่วย ทุกเร่ื องท่ี ส่งออกจำกหน่วย 
หลังจำกผู้ท่ีก ำหนดช้ันควำมลับได้ให้เหตุผลในกำรก ำหนดช้ัน
ควำมลับแล้ว นำยทะเบียนจะต้องจดแจ้งเหตุผลกำรก ำหนดช้ัน
ควำมลับดังกล่ำวลงในทะเบียนคุมข้อมูลข่ำวสำรลับ (ทขล.๓)  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของ
ทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๑๘ 

       ๒.๖.๓ กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำร
รักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่
ถูกต้อง คือ หน่วยแต่งต้ังผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่นำยทะเบียน
ข้อมูลข่ำวสำรลับเป็นประธำนกรรมกำร หรือบำง
หน่วยแต่งต้ังคณะกรรมกำรไม่ถึง  ๓ คน หรือบำง
หน่วยไม่แต่งต้ังคณะกรรมกำร 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๒๙ ให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรของรัฐ แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 
นำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับเป็นประธำนกรรมกำร  และ
เจ้ำหน้ำท่ีอ่ืนอีกไม่น้อยกว่ำสองคนเป็นกรรมกำร  ท ำกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้และกำรมี
อยู่ของข้อมูลข่ำวสำรลับท่ีมีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ
อย่ำงน้อยทุกหกเดือน  และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบให้
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐนั้นทรำบและส่ังกำรต่อไป 

 ๒.๖ .๔  กำรทะ เบี ยน ข้อมูล ข่ำวสำรลับ 
ด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง ในเร่ืองของกำรลงทะเบียน 
ในทะเบียนรับ (ทขล.๑) ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) และ
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่ำวสำรลับ (ทขล.๓) โดยให้
บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่นำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ หรือ
ผู้ช่วยนำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับด ำเนินกำร 
          

- กำรด ำเนินงำนต่อทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ ซ่ึงเป็นเอกสำรท่ี
ใช้ในกำรควบคุม ข้อมูลข่ำวสำรลับของทำงรำชกำร เป็นหน้ำท่ี
และควำมรับผิดชอบของนำยทะเบียนฯ หรือผู้ช่วยนำยทะเบียน
ฯ ซ่ึง ผู้บังคับหน่วยได้ใ ห้ควำมไว้วำงใจ เมื่อไ ด้ด ำเนินกำร
ลงทะเบียนรับ (ทขล.๑) ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) และทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่ำวสำรลับ (ทขล.๓) แล้วจะต้องลงลำยช่ือ เพ่ือ
ยืนยันควำมถูกต้อง  มิให้ควำมลับของทำงรำชกำรร่ัวไหลจะให้
บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทนไม่ได้   
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๓๗, ๔๒ 
และประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรีเร่ืองก ำหนดแบบเอกสำรตำม
ระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร            
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๑, ๒, ๓ 

       ๒ .๖ .๕  ไม่ป รำกฏเอกสำรหลักฐำนของ
คณะกรรมกำร เก่ียวกับกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
กำรมีอยู่ของข้อมูลข่ำวสำรลับในรอบ ๖ เดือน 

                  - บำงหน่วยรำยงำนล่ำช้ำ 
          - บำงหน่วยไม่รำยงำน  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรมีอยู่ของข้อมูลข่ำวสำรลับ ท่ี
ได้รับกำรแต่งต้ังจำก ผบ.หน่วย จะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำ
ควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และตรวจสอบกำรมีอยู่
ของข้อมูลข่ำวสำรลับภำยในหนว่ยของตนในรอบ ๖ เดือน และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ ผบ.หนว่ย ทรำบ และส่ังกำรต่อไป 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔  ข้อ ๒๙    
 



๑๑ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 
 

 ๒.๖.๖ หน่วยไม่มี เอกสำรกำรมอบอ ำนำจ
กำรก ำหนดช้ันควำมลับ หรือค ำส่ัง 

- กำรก ำหนดช้ันควำมลับ เ ป็นอ ำนำจหน้ำที ่ของ ผบ .
หน่วย ซ่ึง เป็นผู้ท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกหัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ (มทภ...)   
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๑๖ และหนังสือ ขว.
ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ.๔๕ เร่ืองช้ีแจงและส่ังกำร
กำรปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วย    กำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำรตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑ ข้อ ๓.๔ 

 ๒.๖.๗ กำรก ำหนดช้ันควำมลับ ด ำเนินกำร
ไม่ถูกต้อง คือ ให้นำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ
เป็นผู้ก ำหนด 

- กำรก ำหนดช้ันควำมลับ เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของ ผบ.หน่วย ซ่ึง
เป็นผู้ท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (มทภ...)  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ต.ค. ๔๔ ข้อ ๑๖ และหนังสือ ขว.
ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ. ๔๕ เร่ืองช้ีแจงและส่ังกำร
กำรปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วย กำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำรตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑ ข้อ ๓.๔ 

๒.๗ การรักษาความปลอดภัยท่ีตั งหน่วย 
 ๒.๗.๑ กำรส ำรวจกำรรักษำควำมปลอดภัย
สถำนท่ี ไม่ได้ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง พบว่ำ ถัง
น้ ำยำดับเพลิงใช้กำรไม่ได้  

 
- หน่วยต้องท ำกำรส ำรวจตรวจสอบแผนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยอย่ำงจริงจัง โดยตรวจสอบส่ิงของและเคร่ืองมือท่ีใช้
ในกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ีให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำม
ปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๓ ก.พ.๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๕ (๓) 

      ๒.๗.๒ ไม่มีกำรส ำรวจตรวจสอบควำมเส่ียง
ต่อกำรเกิดเพลิงไหม้เนื่องจำกไฟฟ้ำลัดวงจรของ
อำคำรโรงเรือนท่ีโครงสร้ำงเป็นไม้ เช่น สำยไฟฟ้ำ 
สะพำนไฟฟ้ำ หรือคัทเอ้ำท์รุ่นเก่ำท่ีติดต้ังภำยใน
อำคำรไม้ 

- กำรป้องกันอัคคีภัยจำกไฟฟ้ำลัดวงจร ของหน่วยท่ีมีอำคำร
ไม้และมีอุปกรณ์สะพำนไฟฟ้ำรุ่นเก่ำท่ีติดต้ังมำพร้อมกับ
อำคำร หน่วยจะต้องจัดใ ห้มีกำรส ำรวจสำยไฟฟ้ำ อุปกรณ์
ไฟฟ้ำ เมื่อพบว่ำไม่มีควำมปลอดภัยให้เปล่ียนแปลงแก้ไข
ทันที โดยปรับป รุงเปล่ียนเป็นสวิทซ์เบรกเกอร์ ซ่ึง เมื่ อ
กระแสไฟฟ้ำเกินหรือลัดวงจรจะตัดไฟแบบอัตโนมัติ และมี
ควำมปลอดภัยสูงกว่ำสะพำนไฟฟ้ำแบบเก่ำ  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรป้องกันอัคคีภัย และ 
กำรปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ข้อ ๗.๑.๒  

๒.๘ ความโปร่งใสในการเลี ยงดูทหาร 
 ๒.๘.๑ หน่วยไม่ไ ด้แต่งต้ัง เจ้ำหน้ำท่ีจัดหำใน 
กำรเล้ียงดูทหำร   

 
- ผู้บังคับหน่วยประกอบเล้ียงต้องออกค ำส่ังแต่ง ต้ังเจ้ำหน้ำท่ี
จัดหำเพ่ือเป็นตัวแทนของผู้บังคับหน่วยประกอบเล้ียงในกำร
ด ำเนินกำรลงนำมในสัญญำ (ใบส่ัง ซ้ือ) เพ่ือจัดหำข้ำวสำร 
อำหำร และเช้ือเพลิง สนับสนุนกำรเล้ียงดู  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ.๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๑๔ 

 
 

      ๒.๘.๒ ตรวจพบกำรค ำนวณควำมต้องกำรให้
จัดหำข้ำวสำรและเช้ือเพลิง  (ตำมแบบ ค) ไม่
ถูกต้อง คือ ค ำนวณควำมต้องกำรเช้ือเพลิง ใช้เกณฑ์
ส้ินเปลือง ๔ บำท/คน/วัน ท ำให้เงินค่ำเช้ือเพลิง
หมดไป 

- กำรจัดท ำแบบเสนอควำมต้องกำรให้จัดหำข้ำวสำรและ
เช้ือเพลิงตำมแบบ ค ให้เจ้ำหน้ำท่ีประกอบเล้ียง รวบรวม
ควำมต้องกำรข้ำวสำร และเช้ือเพลิง จำกหน่วยรับกำรเล้ียง ดู 
(แบบ ก) ในรอบ ๑ เดือน แล้วค ำนวณควำมต้องกำรข้ำวสำร
ตำมควำมเป็นจริง จำกเกณฑ์กำรส้ินเปลืองเฉล่ีย(กก.)/วัน/
คน x จ ำนวนคน x จ ำนวนวัน เป็นควำมต้องกำรท่ีค ำนวณได้ 
หักด้วยจ ำนวน สป. คงเหลือจำกเดือนท่ีแล้ว เป็นปริมำณ



๑๒ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ข้ำวสำร(กก.)/เช้ือเพลิง(กก.) ท่ี ให้จัดหำ เพ่ือเสนอให้เจ้ำหน้ำท่ี 
จัดหำด ำเนินกำรจัดหำต่อไป (จำกกำรท ำสถิติ เกณฑ์กำรส้ินเปลือง 
ข้ำวสำรเฉล่ียประมำณ ๐.๕ กก.- ๐.๗ กก./คน/วัน, เกณฑ์กำรส้ินเปลือง 
เช้ือเพลิงเฉล่ียประมำณ ๐.๑๐-๐.๑๕ กก./คน/วัน) และเมื่อมี
เงินเหลือจำกกำรประกอบเล้ียง ให้ ผบ.หน่วยน ำเงินท่ีเหลือพร้อม 
ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร ไปใช้เพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่พลทหำร  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเ ล้ียงดูทหำร พ.ศ. 
๒๕๔๙ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๙ 

 ๒.๘.๓ หน่วยไม่ได้แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินใน
กำรเล้ียงดูทหำร 

- ผู้บังคับหน่วยประกอบเล้ียงต้องออกค ำส่ังแต่ง ต้ังเจ้ำหน้ำท่ี
กำรเงิน เพ่ือด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินท้ังปวง ในกำรเล้ียงดูทหำร 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย. ๔๙ ข้อ ๑๖ 

      ๒.๘.๔ พบว่ำเจ้ำหน้ำท่ีจัดหำฯ ด ำเนินกำร
จัดหำข้ำวสำร ไม่ถูกต้องคือ จัดหำข้ำวสำรจ ำนวน
ยอดไม่ตรงตำมท่ี เจ้ำหน้ำท่ีประกอบเล้ียงเสนอ
ควำมต้องกำร เช่น ในเดือน ต.ค. ๕๙ เสนอควำม
ต้องกำรให้จัดหำข้ำวสำรตำมแบบ ค. จ ำนวน 
๘,๓๐๐ กก. แต่เจ้ำหน้ำท่ีจัดหำเขียนใบส่ัง ซ้ือ
ข้ำวสำรจ ำนวน ๘๓ กระสอบ คณะกรรมกำรตรวจ
รับข้ำวสำร จ ำนวน ๘๓ กระสอบ (ตรวจสอบแล้ว
ข้ำวสำรบรรจุ ๕๐ กก./กระสอบ) 

-  กำรจัดหำข้ำวสำร ให้จัดหำโดยใช้ใบส่ัง ซ้ือ เขียนจ ำนวน
ท่ีจัดหำ ตำมใบเสนอควำมต้องกำรให้จัดหำข้ำวสำรตำม 
แบบ ค จ ำนวน ๘,๓๐๐ กก. และในใบส่ังซ้ือต้องลงจ ำนวน 
๘,๓๐๐ กก. เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับข้ำวสำรแล้ว ต้อง
ส่งมอบข้ำวสำร จ ำนวน ๘,๓๐๐ กก.ใ ห้เจ้ำหน้ำท่ีประกอบ
เล้ียงเก็บเข้ำคลังข้ำวสำรต่อไป  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้อ ๒๒, ๒๓, ๒๔ และ ๒๕ 

 ๒.๘.๕ ไม่มีหลักฐำนกำรอนุมั ติให้เป็ นหน่วย
ประกอบเล้ียง 

- จะเป็นหน่วยประกอบเล้ียงได้จะต้องได้รับอนุมัติจำกหน่วย
บังคับบัญชำท่ีเป็น นขต.ทบ. ดังนั้นหน่วยจะต้องมีหลักฐำน
กำรได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยประกอบเล้ียง  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย. ๔๙ ข้อ ๑๐ 

      ๒ .๘ .๖  พบ ว่ำ เจ้ำหน้ำท่ี จัดหำฯ จั ดท ำ
เอกสำรหลักฐำนกำรขออนุมัติเบิกเงิน ค่ำข้ำวสำร 
ค่ำเช้ือเพลิง และค่ำอำหำร ไม่ครบถ้วน คือ ไม่มี
หน้ำงบใบส ำคัญคู่จ่ำยเงนิ, ใบเสร็จรับเงนิ, ใบส่ังซ้ือ 
เป็นต้น 

- กำรจัดท ำหลักฐำนขออนุมั ติเบิกเงินค่ำข้ำวสำร ค่ำเช้ือเพลิง 
และค่ำอำหำร ประกอบด้วย หน้ ำงบใบส ำคัญคู่จ่ ำยเงิ น, 
ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่ังซ้ือ และใบเสนอควำมต้องกำร  แบบ ค หรือ 
ง ส ำหรับค่ำอำหำรในกรณี  ท่ีไม่สำมำรถเรียกใบเสร็จรับเงินจำก
ผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ำยเงินจัดท ำใบรับรองกำรจ่ำยเงิน (บก.๑๑๑)  
แทนใบเสร็จรับเงิน มำประกอบหลักฐำนกำรเบิกเงินได้ โดยขอ
อนุมัติต่อ ผบ.หน่วย ประกอบเล้ียง(ผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน)  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเ ล้ียงดูทหำร พ.ศ. 
๒๕๔๙ ข้อ ๒๘.๒.๒.๒ 

 
 

 ๒.๘.๗ หน่วย รับกำรเล้ียง ดู เสนอควำม
ต้องกำร ข้ำวสำร เ ช้ือเพลิง และอำหำรไม่ถูกต้อง
ตำมแบบเสนอต้องกำรแบบ ก และ ข คือ เสนอ
ควำมต้องกำรไม่ผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบยอดก ำลังพล 
รับกำรเล้ียงดูของหน่วยประกอบเล้ียง 

- กำรเสนอควำมต้องกำร ข้ำวสำร เช้ือเพลิง และอำหำรหน่วยรับ
กำรเล้ียงดูเป็ นผู้ด ำเนินกำร  โดยเสนอควำมต้องกำรไปยั ง
เจ้ำหน้ำท่ีประกอบเล้ียง ผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบยอดก ำลังพลท่ี
รับกำรเล้ียงดูของหน่วยประกอบเล้ียง โดยประมำณกำรเป็นทหำร
ท่ีรับกำรเล้ียงดูข้ำวสำรและเช้ือเพลิงในรอบ ๑ เดือนตำม แบบ ก 
และในรอบวันท่ี ๑ – ๑๐, วันท่ี ๑๑ – ๒๐, วันท่ี ๒๑ – ๓๐ หรือ 
๓๑  เสนอควำมต้องกำรอำหำร ตำมแบบ ข  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙  
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๑ 



๑๓ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
      ๒ .๘ .๘  พบว่ำ  เจ้ ำหน้ ำท่ี กำร เงิ นหน่วย
ประกอบเล้ียง จ่ำยเงินค่ำข้ำวสำร ค่ำเช้ือเพลิง 
และค่ำอำหำร โดยไม่มีหลักฐำนขออนุมั ติเบิกเงิน 
และไม่เก็บหลักฐำนไว้เพ่ือกำรตรวจสอบ 

-  เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีจัดหำท ำเอกสำรต้ังเ ร่ืองขออนุมั ติเบิกเงินค่ำ
ข้ำวสำร ค่ำเช้ือเพลิง และค่ำอำหำร ต่อ ผบ.หน่วย (ผ่ำน
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน) เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินฯ ต้องตรวจสอบหลักฐำน และ 
เขียนเช็คจ่ำยเงินดังกล่ำวไปโดยมีหลักฐำนกำรจ่ำยเงินคือ ใบเสร็จ 
รับเงิน, หน้ำงบใบส ำคัญคู่จ่ำยเงิน, ใบส่ังซ้ือ และใบเสนอควำมต้องกำร 
แบบ ค และต้องเก็บหลักฐำนดังกล่ำวไว้เพ่ือกำรตรวจสอบด้วย  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙  
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๕ และ ๒๘.๒ 

 ๒.๘.๙ กำรเสนอควำมต้องกำร ข้ำวสำรและ
เช้ือเพลิงตำมแบบ ก ด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง คือ 
เสนอตำมวงรอบเบ้ียเล้ียงในรอบ ๑๐ วัน 

- กำรเสนอควำมต้องกำร ข้ำวสำร และเช้ือเพลิง หน่วยรับ
กำรเล้ียงดูเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยประมำณกำรเป็นจ ำนวนท่ีรับ
กำรเ ล้ียงดูในรอบ ๑ เดือนตำมแบบ ก ทุกวันท่ี ๒๕ ของ
เดือน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๑.๑ 

      ๒.๘.๑๐ พบว่ำบำงหน่วย ต้ังแต่ ต.ค. ๕๘ ถึง 
ก.พ.๖๐ ยังไม่มีกำรน ำเงินท่ีเหลือจำกกำรประกอบ
เล้ี ย ง  พ ร้อม ดอกเบ้ี ยเงิ น ฝำกธนำคำร  ม ำ
ด ำเนินกำรเพ่ือบ ำรุงขวัญให้กับพลทหำร ในห้วง ๑ – 
๒ ปี ท่ีผ่ำนมำ 

- เมื่อมีเงินเหลือจำกกำรประกอบเล้ียง ให้ ผบ.หน่วย น ำเงิน
ท่ีเหลือพร้อมดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร ไปใช้เพ่ือประโยชน์
โดยตรงแก่พลทหำร เช่น แจกเป็นเงิน ซ้ือส่ิงของแจก เล้ียง
อำหำรพิเศษ ฯลฯ ก่อนท่ีพลทหำรจะปลดประจ ำกำรออกไป 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๙ 

 ๒.๘.๑๑ กำรค ำนวณควำมต้องกำรเพ่ือเสนอ
ให้จัดหำข้ำวสำรเช้ือเพลิงตำมแบบ ค เจ้ำหน้ำท่ี
ประกอบเล้ียง ค ำนวณควำมต้องกำรไม่ถูกต้อง คือ
ไม่น ำยอด สป. คงเหลือจำกเดือนท่ีแล้ว มำลบ
จ ำนวนควำมต้องกำรท่ีค ำนวณได้  

- ควำมต้องกำรท่ีค ำนวณได้เ พ่ือเสนอให้จัดหำในแต่ละ
เดือน เท่ำกับยอด ผู้เข้ำรับกำรเล้ียง ดู × เกณฑ์ส้ินเปลือง × 
จ ำนวนวันท่ีประกอบเล้ียงของเดือน เป็นตัวต้ังแล้วหักลบ
ด้วยยอด สป. ท่ีคงเหลือจำกเดือนท่ีแล้ว  

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๒.๑,๒๒.๒ และ แบบ ค ประกอบระเบียบ 

 
 

      ๒.๘.๑๒ ไม่มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติ
ของหน่วย ว่ำด้วยกำรเล้ียง ดูทหำร ตำมท่ีหน่วย
ก ำหนดไว้ เช่น กำรเปิดปิดคลังข้ำวสำรก ำหนดให้
มีนำยทหำรเวรและสิบเวรโรงเล้ียงร่วมกันเปิดคลัง
เพ่ือน ำข้ำวสำรออกประจ ำวัน และท ำกำรลง
บันทึกจ ำนวนข้ำวสำรท่ีน ำออกหุง แต่ปรำกฏว่ำ
หน่วยไม่มีสมุดคุมข้ำวสำรให้ตรวจสอบ 

- ให้ผู้บังคับบัญชำกวดขันกำรปฏิบัติตำมระเบียบ รปจ. ท่ี
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรร่ัวไหล
สูญหำยของ ข้ำวสำร โดยจัดท ำสมุดคุมข้ำวสำรประจ ำวัน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๖.๑ 

 ๒.๘.๑๓ กำรด ำเนินกรรมวิธีจัดหำ ข้ำวสำร 
เช้ือเพลิง และอำหำรจัดท ำหลักฐำนใบส่ังซ้ือไม่
เรียบร้อย คือ ไม่ลง ข้อควำมซ่ึงเป็นสำระส ำคัญใน
ด้ำนหลังของใบส่ังซ้ือ ซ่ึงเป็นข้อตกลงระหว่ำงผู้ซ้ือ
และผู้ขำยและไม่มีกำรลงนำมของ ผู้ซ้ือ ผู้ขำย 
พยำน กรรมกำรตรวจรับหรือกำรรับทรำบของ ผู้
บังคับหน่วยประกอบเล้ียง 

- เจ้ำหน้ำท่ีจัดหำต้องด ำเนินกรรมวิธีจัดหำ ข้ำวสำร เช้ือเพลิง 
และอำหำรตำมท่ีเจ้ำท่ีประกอบเล้ียงค ำนวณได้ โดยใช้
หลักฐำนใบส่ังซ้ือ (แบบ จ) เป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินกำร  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๓ และ แบบ จ ประกอบระเบียบ 

       ๒.๘.๑๔ กำรจ่ำยเงินค่ำอำหำร(ค่ำกับข้ำว) 
และค่ำเช้ือเพลิง ไม่ถูกต้อง คือ หน่วยไม่จ่ำยเป็น
เช็ค แต่เป็นกำรถอนเงินสดจำกธนำคำรมำจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร และค่ำเช้ือเพลิง 

- กำรจ่ำ ยเงิน ค่ำประ กอบ เล้ีย ง เช่น  ค่ำข้ ำวสำ ร ค่ำ
เช้ื อเพลิ ง ค่ำอำหำร ( กับ ข้ำว ) รวม ถึง กำรจ่ ำยเงิน ใน
รำยกำรอ่ืนๆ ใ ห้จ่ำยเป็นเช็ค โดยออกเช็คส่ังจ่ำยในนำม
ของเจ้ำหนี้ หรือคู่สัญญำ เช่นค่ำข้ำวสำร คือผู้ขำยข้ำวสำร, 



๑๔ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ค่ำเช้ือเพลิงคือผู้ขำยเช้ือเพลิง และค่ำอำหำร( กับข้ำว)  คือผู้
ท่ีจัดหำอำหำร   
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเ ล้ียงดูทหำร พ.ศ. 
๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๘.๒  

     ๒.๘.๑๕ ตรวจพบว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีจัดหำฯ ไม่
ด ำเนินกำรจัดท ำหลักฐำนเอกสำรต้ัง เร่ืองเบิกเงิน
ในกำรจัดหำข้ำวสำร เช้ือเพลิง และ อำหำร ใ ห้
ครบถ้วน เช่น ไม่มีหน้ำงบใบส ำคัญคู่จ่ำยเงิน, 
ใบส่ังซ้ือ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสนอควำมต้องกำร
ข้ำวสำร-เช้ือเพลิง(แบบ ค.), ใบเสนอควำมต้องกำร
อำหำร (แบบ ง.)   

- เจ้ำหน้ำท่ีจัดหำฯ มีหน้ำท่ีจัดท ำหลักฐำนเอกสำรต้ังเ ร่ือง
ขออนุมั ติเบิกเงิน ในกำรจัดหำ ข้ำวสำร เ ช้ือเพลิง และ 
อำหำร ประกอบด้วยเอกสำรดังนี้  (๑ )หน้ำงบใบส ำคัญ คู่
จ่ำยเงิน, (๒)ใบส่ังซ้ือ, (๓)ใบเสร็จรับเงิน, (๔)ใบเสนอควำม
ต้องกำรข้ำวสำร-เ ช้ือเพลิง(แบบ ค) หรือ ใบเสนอควำม
ต้องกำรอำหำร(แบบ ง)     
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเ ล้ียงดูทหำร พ.ศ. 
๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๓, ๒๔, ๒๕ และข้อ ๒๘.๒ 

 ๒.๘.๑๖ กำรด ำเนินกำรขออนุมัติเบิกเงิน ใน
กำรจัดหำอำหำรข้ำวสำร เ ช้ือเพลิง เจ้ำหน้ำท่ี
กำรเงินไม่ได้เขียนเช็ดส่ังจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้ หรือ
คู่สัญญำ 

- กำรจ่ำยเงินค่ำประกอบเล้ียงต้องเขียนเช็คส่ังจ่ำยให้กับ
ผู้ประกอบกำรท่ีเป็นคู่สัญญำ เช่น ค่ำข้ำวสำร คือผู้ขำย
ข้ำวสำร ค่ำเ ช้ือเพลิง คือผู้ขำยเช้ือเพลิง และค่ำอำหำร 
(กับข้ำวท่ีมีแม่ค้ำน ำอำหำรมำส่งให้) และกำรจ่ำยเงินทุกคร้ัง
ต้องมีใบเสร็จรับเงิน  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเ ล้ียงดูทหำร พ.ศ. 
๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๘.๒  

     ๒.๘.๑๗ พบว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินไม่เขียนเช็ค
จ่ำยเงินค่ำอำหำร แต่มีกำรเขียนใบถอนเงินสดไป
จ่ำยค่ำอำหำร ในวงเงินต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บำทข้ึนไป 
 

- กำรจ่ำยเงินในทุกกรณี ใ ห้เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินเขียนเช็คส่ัง
จ่ำยให้แก่ผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำหนี้ ยกเว้นกรณีจ่ำยเงินไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บำท จะจ่ำยเป็นเงินสด ก็ได้ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๘.๒.๑ 

  ๒.๘.๑๘  กำรรำย งำนสถำนภำพเงินค่ำ
ประกอบเล้ียงเป็นประจ ำทุกเดือนให้ผู้บังคับหน่วย
ประกอบเล้ียงทรำบ ด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง คือ ไม่
รำยงำนสถำนภำพเงินค่ำประกอบเล้ียงท้ังหมดท่ีมี
อยู่ หรือรำยงำนสถำนภำพเงินค่ำประกอบเล้ียงไม่
ตรงกับยอดเงินท่ีฝำกอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ค่ำ
ประกอบเล้ียงของหน่วย 

- เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน ต้องสรุปสถำนภำพเงินค่ำประกอบเล้ียง 
รำยงำนให้ ผบ.หน่วย ประกอบเล้ียง ทรำบทุกเดือน โดย
รำยงำนสถำนภำพเงินในทะเบียนคุมค่ำประกอบเล้ียง (แบบ 
ซ) และทะเบียนคุมค่ำประกอบเล้ียงเหลือ (แบบ ฌ) ซ่ึง
จ ำนวนเงินในทะเบียนคุมดังกล่ำวรวมกันแล้วต้องตรงกับ
ยอดเงินฝำก ในบัญชีออมทรัพย์ค่ำประกอบเล้ียงของหน่วย  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๘.๑.๕ และข้อ ๒๘.๑.๖ 

 
 

      ๒.๘.๑๙ พบว่ำเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินได้จ่ำยเงินไม่
ถูกต้องดังนี้ 
   - ค่ำข้ำวสำร เขียนเช็คส่ังจ่ำยให้กับ
ผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่เจ้ำหนี้ 
   - ค่ำอำหำร ไม่เ ขียนเช็คส่ังจ่ำย แต่มี
กำรถอนเงินสดจำกบัญชีธนำคำรมำจ่ำย  
 

- กำรจ่ำยเงินทุกกรณีเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินจะต้องเขียนเช็คส่ัง
จ่ำยเงินให้กับเจำ้หนี้ (โดยท่ีเจ้ำหน้ำท่ีจัดหำเป็นผู้จัดท ำเอกสำร
ต้ัง เร่ืองขออนุมัติเบิกเงินประกอบด้วย  (๑)ใบเสนอควำม
ต้องกำรฯ ตำมแบบ ค. หรือ ง. (๒)ใบส่ังซ้ือ, (๓)ใบเสร็จรับเงิน, 
(๔)หน้ำงบใบส ำคัญคู่จ่ำยเงิน)  
- ท้ังนี้ เป็นกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเ ล้ียง ดู
ทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๕ และ ๒๘.๒ 

 ๒.๘.๒๐ ไม่ไ ด้ปิดทะเบียนคุมค่ำประกอบ
เล้ียงโอนเข้ำทะเบียนคุมค่ำประกอบเล้ียงเหลือ 
หรือปิดไม่ถูกต้อง 

- หลังจำกท่ีหน่วยได้ด ำเนินกำรลงรำยกำร รำยรับ รำยจ่ำย 
ในทะเบียนคุมค่ำประกอบเล้ียงตำมแบบ ซ เป็นกำรแสดง
ยอดในแต่ละเดือนแล้ว จะต้องปิดทะเบียนค่ำประกอบเล้ียง
แล้วโอนยอดเงินคงเหลือเข้ำในทะเบียนคุมค่ำประกอบเล้ียง
เหลือโดยให้ท ำอย่ำงน้อยปีละ ๒ คร้ัง  



๑๕ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๘.๓ 

      ๒.๘.๒๑ พบว่ำ หน่วยแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ตรวจรับส่ิงของไม่ถูกต้อง  คือ ไม่ได้แต่ง ต้ังใ ห้
เจ้ำหน้ำท่ีประกอบเล้ียง และผู้แทนพลทหำร ร่วม
เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับ 

- ในกำรจัดหำข้ำวสำร  เ ช้ือเพลิง อำหำร  หรื ออ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกับกำรใช้เงินค่ำประกอบเล้ียง เพ่ือให้เจ้ำของเงินมี
ส่วนร่วมในกำรจัดหำตำมหลักธรรมำภิบำล ให้หน่วยแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรตรวจรับ ประกอบด้วย ๑) นำยทหำรสัญญำ
บัตร ๑ นำยเป็นประธำนกรรมกำร, ๒) เจ้ำหน้ำท่ีประกอบ
เล้ียงเป็นกรรมกำร และ ๓) ผู้แทน พลทหำรกองประจ ำกำร
เป็นกรรมกำร  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๔ 

 ๒.๘.๒๒ กำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติประจ ำ ณ 
โรงเล้ียง ยังไม่ครอบคลุมกำรปฏิบัติในกำรควบคุม 
มิใ ห้ ข้ำวสำร เช้ือเพลิ ง อำหำรและ ภำชนะ
เคร่ืองใช้ในกำรเล้ียงดูสูญหำย 
            - บำงหน่วยไม่จัดท ำทะเบียน 

- หน่วยประกอบเล้ียงต้องก ำหนดระเบียบปฏิบัติประจ ำเพ่ือ
ควบคุมกำรปฏิบัติ ณ โรงประกอบเล้ียง เช่น กำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีประกอบเล้ียง กำรควบคุมมิให้ข้ำวสำร 
เช้ือเพลิง อำหำร ภำชนะ เคร่ืองใช้ในกำรเล้ียงดูสูญหำย  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๖ 

 ๒.๘.๒๓ เจ้ำหน้ำท่ีโรงเล้ียงและโรงประกอบ
อำหำรบำงนำย ยังไม่ไ ด้รับทรำบผลกำรตรวจ
สุขภำพร่ำงกำยและยืนยันจำกแพทย์ว่ำไม่เป็นโรค
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนท่ีโรงเล้ียงหรือไม่
ได้รับกำรตรวจโรค 

- เจ้ำหน้ำท่ีโรงเ ล้ียงและโรงประกอบอำหำรต้องผ่ำนกำร
ตรวจเป็นพิเศษจำกแพทย์ทุก ๖ เดือน ว่ำไม่เป็นพำหะของ
โรคติดต่อต่ำง ๆ ถ้ำผู้ใดป่วยหรือสงสัยว่ำป่วยด้วยโดยล ำไ ส้ 
หรือทำงระบบหำยใจ ต้องส่ังใ ห้หยุดงำนช่ัวครำวทัน ที 
หัวหน้ำโรงเล้ียง ต้องคอยสังเกตเจ้ำหน้ำท่ีของตนทุนวัน      
ถ้ำสงสัยว่ำจะมีโรคต้องส่งให้แพทย์ตรวจ  ส ำหรับก ำลังพล
ท่ีจัดเตรียมไ ว้ทดแทนก ำลังพลท่ีโรงเล้ียง ก็ต้องผ่ำนกำร
ตรวจสุขภำพร่ำงกำยเช่นกัน  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ. ท่ี ๑๖๗/๒๕๔๘ เร่ือง ช้ีแจงกำร
ปฏิบัติกำรสุขำภิบำลในท่ีต้ังปกติ ลง ๒๒ มี.ค.๔๘ ข้อ ๒ ก 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๓. เร่ือง การส่งก้าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 

สาย พธ.(หน่วยใช้) 
๓.๑ การเตรียมการรับตรวจ 
      ๓.๑.๑ กำรเตรียมกำรรับตรวจไม่เรียบร้อย 
ในเร่ืองของเอกสำรและข้อมูลประกอบกำรรับ
ตรวจตำมอนุผนวกไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมท่ี จบ. 

 
 
 
- หน่วยจัดท ำข้อมูลตำมอนุผนวก เพ่ือประกอบกำรรับตรวจ
ให้เรียบร้อย และส่งผลให้ผู้ตรวจรับทรำบทำง e-mail   
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๓๗๗/๒๕๕๙ เร่ืองกำรตรวจใน
หน้ ำท่ี น ำยทหำ รจเร  ประจ ำปี งบประม ำณ  ๒ ๕ ๖ ๐                  
ลง ๒๓ ส.ค.๕๙ ข้อ ๔.๓, ๔.๓.๔ และ ๔.๓.๕  

 
 

๓.๒ การรับส่งหน้าท่ี 
      ๓.๒.๑ กำรส ำรวจพิเศษ (เมื่อมีกำรรับ-ส่ง
หน้ำท่ี) จัดท ำหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น 
บันทึกแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ไม่ถูกต้อง และ
ไม่ ท ำกำรเปรียบเทียบกำรตรวจสอบยอดส่ิ ง
อุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒   
 

 
- ให้คณะกรรมกำรชุดส ำรวจส่ิง อุปกรณ์ ใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๑ ซ่ึงมีอยู่ ๓ ส่วน ด ำเนินกำรส ำรวจตำมล ำดับ   
คนท่ี ๑ ส ำรวจแล้วบันทึกผลในใบส ำรวจส่วนท่ี ๑ คนท่ี ๒ 
ส ำ รวจแ ล้ว บันทึกลงใน ใบส ำรวจส่ วน ท่ี  ๒  คน ท่ี  ๓ 
ตรวจสอบแล้วบันทึกผลลงในใบส ำรวจส่วนท่ี ๓ เสร็จแล้ว
ส่งใบส ำรวจให้เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีคุมท ำกำรเปรียบเทียบกำร
ตรวจสอบส่ิงอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐–๐๑๒ 
เพ่ือเสนอรำยงำนผลกำรเปรียบเทียบต่อผู้มีอ ำนำจในกำร
ส่ังส ำรวจ 
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, 
๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, และ ๔๘ และให้บันทึกใบรำยงำนผล
กำรเปรียบเทียบกำรตรวจยอดส่ิงอุปกรณ์ ทบ.๔๐๐–๐๑๒ 
ตำมค ำอธิบำยท้ำยระเบียบฯ เพ่ือเสนอรำยงำนผลกำร
เปรียบเทียบ ต่อผู้มีอ ำนำจในกำรส่ังส ำรวจ 

๓.๓ การเบิก-รับสิ่งอุปกรณ์ 
      ๓.๓.๑ กำรติดตำมใบเบิกไม่ถูกต้อง เช่น ไม่
ติดตำมใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนในพ้ืนท่ีตำม
ห้วงระยะเวลำโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ -๐๗๑  
แบบ ก และ แบบ ข 

 
- หน่ วยเบิก ส่งหรือวำงใบเบิกส่ิง อุปกรณ์ ไป ยังหน่ วย
สนับสนุนมำแล้ว ๔๔ วัน ต้องสอบทำน ๑ คร้ัง (สอบทำน
ทุกๆ ๔๕ วัน)  ถ้ำไม่ได้รับส่ิงอุปกรณ์ภำยใน ๔๕ วัน ใ ห้
ติดตำมใบเบิก สป. ด้วยแบบพิมพ์ แบบ ก ถ้ำเกินกว่ำ ๙๐ 
วัน แล้วยังไม่ไ ด้รับ สป.ให้ติดตำมใบเบิกด้วยแบบพิมพ์ 
แบบ ข (โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑) 
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๑๙, ๑๙.๑ และ
ค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๒๘๙/๒๕๑๑ เ ร่ืองกำรติดตำมใบเบิก ลง ๒๘ 
ส.ค.๑ ๑ ข้อ ๑, ๒ , ๓ และ ๔ ค ำอธิบำยวิธีกำรใ ช้และ
กรอกแบบพิมพ์ (ด้ำนหลังแบบพิมพ์) 

      ๓ .๓ .๒  กำรแ ต่ง ต้ังกรรมกำรตรวจรับส่ิ ง
อุปกรณ์ไม่ถูกต้อง เช่น เมื่อผู้รับน ำส่ิงอุปกรณ์ไปถึง
หน่วยเบิก ไม่แต่ง ต้ังกรรมกำรตรวจรับทันที และ
รำยงำนให้ ผบ.หน่วย ทรำบ 

- เมื่อผู้รับน ำส่ิงอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก ให้ผู้บังคับหน่วยเบิก
ต้ัง กร รม กำรตรวจ รับ ส่ิ ง อุปกร ณ์  จ ำ น วน  ๓  น ำย 
ประกอบด้วย นำยทหำรสัญญำบัตร อย่ำงน้อย ๒ นำย 
โดยเฉพำะควรจะต้ังเจ้ำหน้ำท่ีในสำยงำนท่ีรับผิดชอบต่อส่ิง
อุปกรณ์นั้นเข้ำร่วมด้วย และให้คณะกรรมกำรรำยงำนผล
กำรตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยทรำบฯ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๔.๒.๑, ๓๔.๒.๑.๔ และ 
๓๔.๒.๑.๕    



๑๗ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
      ๓.๓.๓ กำรแต่ง ต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับ 
สป. ไม่ถูกต้อง เช่น 
  - แต่งต้ังล่วงหน้ำ 
  - แต่งต้ังล่ำช้ำ 
  - แต่ง ต้ังกรรมกำรเป็นน ำยทหำ ร
สัญญำบัตรเพียง ๑ นำย 
     - ใ ช้ คณะ กรรมกำรตรวจ รับพัส ดุ 
ประจ ำเดือนมำตรวจรับ สป. ท่ีเบิกมำ 

- เมื่อผู้รับน ำส่ิงอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก ให้ผู้บังคับหน่วยเบิก
ต้ังกรรมกำรตรวจรับส่ิงอุปกรณ์จ ำนวน ๓ นำย ประกอบด้วย
นำยทหำรสัญญำบัตรอย่ำงน้อย ๒ นำยโดยเฉพำะควรจะต้ัง
เจ้ำหน้ำท่ีในสำยงำนท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงอุปกรณ์นั้นเข้ำร่วมด้วย 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๔.๒.๑.๔, ๓๔.๒.๑.๕ , 
๓๔.๒.๑.๖, ๓๔.๒.๑.๗ และ ๓๔.๒.๑.๘ 

 ๓.๔ การควบคุมทางบัญชี 
      ๓.๔.๑ กำรบันทึกบัญชีคุม ส่ิงอุปกรณ์ถำวร 
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ด้ำนหน้ำ/ด้ำนหลัง ไม่ถูกต้อง เช่น  
   - ด้ำนหน้ำ ไม่บันทึกหลักฐำนกำรได้มำ 
จ ำนวน, หมำยเลขส่ิงอุปกรณ์ รำคำ กำรส่งคืน 
      - ไม่บันทึกด้ำนหลัง เช่น กำรจ่ำยให้
หน่วยรอง, กำรส่งซ่อม, กำรยืม  

 
- ใ ห้เจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลังบันทึกรำยละเอียดข้อมูลตำม ท่ี      
กรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือ ทบ.ก ำหนด ไ ว้ในบัตรบัญชีคุม
ด้ำนหน้ำและบันทึกด้ำนหลังบัญชีคุมได้ ๕ กรณี คือ จ่ำย
หน่วยรอง, น ำออกไปฝึก, น ำออกไปปฏิบัติรำชกำรสนำม,  
ส่งซ่อม และหน่วยอ่ืนยืม 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒.๒ และให้บันทึก
บัญชีคุมด้ำนหน้ำ/ด้ำนหลัง ตำมค ำอธิบำยวิธีเขียนบัญชีส่ิง
อุปกรณ์ของหน่วย ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ท้ำยระเบียบฯ    

       ๓ .๔ .๒  กำร บัน ทึกหลักฐ ำนกำรจ่ ำยส่ิ ง
อุปกรณ์ ในหลักฐำนระเบียนกำรจ่ำยเคร่ืองแต่ง
กำยพลทหำรไม่ถูกต้อง เช่น 
         - ไม่ลงรำยมือช่ือ ผู้รับ สป.  
         - ไม่ลงรำยกำร สป. ให้ครบถ้วน 
         - ไม่ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๐๑ 

- ให้เจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลัง บันทึกรำยละเอียดข้อมูลส่ิงอุปกรณ์
ตำมท่ีหน่วยได้เบิกรับส่ิงอุปกรณ์ในหลักฐำนระเบียนกำรจ่ำย  
และบันทึกลำยมือช่ือผู้รับไว้เป็นหลักฐำนเมื่อมีกำรจ่ำยส่ิง
อุปกรณ์ โดยแบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๐๑ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕.๗ และค ำส่ัง  ทบ.        
ท่ี ๑๗๘/๒๕๕๓ เร่ือง ไม่ใช้อัตรำส่ิงอุปกรณ์ประเภทเคร่ือง
แต่งกำย เคร่ืองประกอบ เคร่ืองเด็กกำย เคร่ืองนอน เคร่ือง
สนำม และของใช้ส่วนตัว ลง ๑๗ ส.ค.๕๓  

      ๓.๔.๓ เจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลังบันทึก สป. สำย พธ. 
ในบัตรบัญชีคุม ส่ิงอุปกรณ์ถำวร ทบ.๔๐๐ -๐๐๕  
ไม่ครบถ้วนทุกรำยกำร  
  - บันทึกหลักฐำนกำรได้มำด้ำนหน้ำ
และกำรจ่ำย สป.ด้ำนหลังบัตรบัญชีคุมไม่เรียบร้อย
ถูกต้องครบถ้วน  
          - กำรบันทึกบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ์ถำวร 
ทบ.๔๐๐ -๐๐๕  ไม่บันทึกด้ำนหลังบัตรกรณีจ่ำย 
สป. ออกจำกคลัง  

- ใ ห้เจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลัง บันทึกรำยละเอียดข้อมูลตำม ท่ี     
กรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือ ทบ. ก ำหนดไว้ในบัตรบัญชีคุม
ด้ำนหน้ำและบันทึกด้ำนหลังบัญชีคุมได้ ๕ กรณี คือ จ่ำย
หน่วยรอง, น ำออกไปฝึก, น ำออกไปปฏิบัติรำชกำรสนำม,  
ส่งซ่อม และหน่วยอ่ืนยืม 
  - ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ 
๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ. ๓๙.๒.๓.๒.๒ และข้อ 
๔๐ และให้บันทึกบัญชีคุมด้ำนหน้ำ/หลัง ตำมค ำอธิบำยวิธี
เขียนบัญชีส่ิง อุปกรณ์ของหน่วย ทบ. ๔๐๐ -๐๐๕ ท้ำย
ระเบียบฯ 

 ๓.๕ การเก็บรักษา 

      ๓.๕.๑ ระเบียบกำรเก็บรักษำส่ิง อุปกรณ์สำย
พลำธิกำรของหน่วย ไม่ถูกต้อง และทันสมัย 
  - บำงหน่วยไม่จัดท ำระเบียบ ฯ 

 
- ให้ผู้บังคับหน่วยจะต้องวำงระเบียบและจัดงำนเก็บรักษำส่ิง
อุปกรณ์ในท่ีเก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภำพท่ีใ ช้กำรได้
ตลอดเวลำ 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕, ๓๕.๑ 

 



๑๘ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
        ๓.๕.๒ หน่วยจัดระเบียบกำรวำงส่ิงอุปกรณ์

บนช้ันวำง, แผนผังกำรจัดเก็บ สป. สำย พธ.กำร
จัดเก็บ ไม่เรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบก ำหนด 
  - ไม่มีแผนผังกำรจัดเก็บ 
  - จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ 
             - ไม่จัดท ำป้ำยประจ ำกอง สป. 

- กำรจัดเก็บ สป. ในคลังใ ห้เขียนผังแสดงท่ีเก็บตำมท่ีได้จัด
ระเบียบไว้เพ่ือสะดวกในกำรควบคุมและกำรใช้งำน (หยิบก็งำ่ย  
หำยก็รู้  ดูก็งำมตำ) ให้กวดขันกำรควบคุมส่ิงอุปกรณ์ของ
ทำงรำชกำร ใ ห้ผู้บัง คับหน่วย ควบคุมก ำกับดูแล และ
กวดขันเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบในกำรควบคุม ส่ิง อุปกรณ์ได้
ตรวจสอบยอดส่ิง อุปกรณ์ให้ตรงกับยอดบัญชีคุม โดยปฏิบัติ
ตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลังส่ิงอุปกรณ์ประเภท
ต่ำงๆ ตลอดจนแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรควบคุม
ส่ิงอุปกรณ์ของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัดและกำรเตรียมท่ีเก็บ
รักษำ เตรียมท ำท่ีเก็บในพ้ืนท่ีคลังปิด หรือคลังกลำงแจ้ง
แบ่งเป็นคลัง หรือพ้ืนท่ี แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษร
ผสมกับตัวเลข ตัวอย่ำงเช่น ๑ -ก-๒ -๔ หมำยควำมว่ำ คลัง
หรือพ้ืนท่ี ๑ แถว ก ตอนท่ี ๒ และช่อง ท่ี ๔ และให้เขียนผัง
แสดงท่ีเก็บตำมท่ีจัดระบบไว้เพ่ือสะดวกในกำรวำงแผนน ำส่ิง
อุปกรณ์เข้ำเก็บ 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย.๑๗  
เร่ืองให้กวดขันกำรควบคุมส่ิงอุปกรณ์ของทำงรำชกำร ข้อ ๑ 
และระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕.๓, ๓๕.๓.๑ และ ๓๕.๓.๒  

 ๓.๖ การส่งซ่อม  
       ๓ .๖ .๑  หน่วยมี ส่ิง อุปกรณ์ช ำรุดและได้
ด ำเนินกำรส่งซ่อมแล้ว แต่ไม่ติดตำมผลกำรส่งซ่อม
ตำมห้วงระยะเวลำ 
              - ไม่มีหลักฐำนกำรติดตำมผลกำรซ่อม 

 
- ให้ผู้บังคับหน่วยตรวจตรำดูแลทรัพย์สินท่ีมีอยู่แล้วเมื่อ
รำยงำนกำรซ่อมไปยังหน่วยซ่อมบ ำรุงตำมสำยงำนและถ้ำ
หำกพบเห็นทรัพย์สินของทำงรำชกำรช ำรุดใช้กำรไม่ได้ แต่
ไม่มีกำรรำยงำนหรือติดตำมผลกำรส่ง ซ่อม ใ ห้พิจำรณำ
ลงโทษทุกรำยเช่นเดียวกัน   
- ให้ปฏิบัติตำม ค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๓๗๖/๒๕๑๔ เร่ืองแนวทำง
ปฏิบัติเพ่ือกำรประหยัดของ ทบ. ลง ๑๑ ส.ค.๑๔  ข้อ ๕.๑ 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๒๒/๒๕๑๖ เร่ืองกำรตรวจ
เย่ียมกำรส่งก ำลังของ ผู้บังคับบัญชำและก ำกับดูแลของฝ่ำย
อ ำนวยกำรส่งก ำลังบ ำรุง ลง ๕ ต.ค.๑๖ ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔ 

 
 

      ๓.๖.๒ เจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลังไม่ด ำเนินกำรส่ง
ซ่อม สป.สำย พธ.ท่ีช ำรุดตำมสภำพเนื่องจำกใช้
งำนมำนำนเพ่ือด ำเนินกำรจ ำหน่ำย /ส่งคืนต่อไป  
 

- เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลังตรวจพบ  สป . สำย พธ. ช ำรุด
จะต้องรำยงำนให้ผู้บัง คับบัญ ชำทรำบทันทีและต้อง รีบ
ด ำเ นิ น กำ ร ซ่อม บ ำ รุ ง ข้ั นหน่ วยหำกช ำ รุ ด เกิน ขี ด
ควำมสำมำรถของหน่วยท่ีจะท ำกำรซ่อมบ ำรุงให้ส่งซ่อมท่ี
หน่วยซ่อมบ ำรุงประเภทสูงกว่ำ ตำมข้ันตอนต่อไปทันที  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๒๔ ลง ๒๒ เม.ย.๒๔ ข้อ. ๓.๒, ๔.๓, ๖, ๑๐, ๑๓.๒ และ
ค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๓๗๖/๒๕๑๔ ลง ๑๑ ส.ค.๑๔ ข้อ.๕.๓  
- ให้เจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลังด ำเนินกำรส่งซ่อม สป. เคร่ืองสนำม
ท่ีเก่ำช ำรุดเส่ือมสภำพเพ่ือด ำเนินกำรจ ำหน่ำย/ส่งคืน   
- ใ ห้ป ฏิ บัติตำม ระเบี ยบ ทบ . ว่ ำด้วยกำรซ่อม บ ำรุ ง
ยุทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔ ลง ๒๒ เม.ย.๒๔  ข้อ.๖ , ๑๐, 
๑๓.๒ และระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำย สป.  พ.ศ.
๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ ข้อ ๑๗-๒๑, ๓๐.๒ และ ๓๔                       



๑๙ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
      ๓.๖.๓ หน่วยติดตำมกำรส่งซ่อม สป.สำย พธ. 
ไม่ต่อเนื่อง   หน่วยไม่ติดตำมผลกำรส่งซ่อม สป.
สำย พธ.ตำม อจย./อสอ. เจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลังไม่
ติดตำมผลกำรส่ง ซ่อม และ ไม่ ติดตำมผลกำร
จ ำหน่ำย สป.สำยพลำธิกำร ท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
ตำมระเบียบก ำหนด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องติดตำมและเร่งรัดเป็นลำยลักษณ์อักษร
ไปยังหน่วยซ่อมบ ำรุงเพ่ือขอทรำบ ผลกำรด ำเนินกำรซ่อม
บ ำรุง  พร้อมรำยละเอียดล ำดับรำยกำร สป. หมำยเลข สป. 
ท่ีใบส่งซ่อม/เลขงำน วัน เดือน ปี ท่ีส่งซ่อมวันติดตำมใบ
ส่ง ซ่อม หมำยเหตุ เป็นต้น โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ -
๐๗๑ เช่นเดียวกับกำรติดตำมใบเบิก (แบบ ข กำรเบิกเกิน 
๙๐ วัน) โดยอนุโลม เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนกำรติดตำม   
- กำรจ ำหน่ำย สป.สำย พธ. เจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลัง  จะต้อง
ติดตำมผลกำรจ ำหน่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังหน่วย
เหนือ เพ่ือขอทรำบผลกำรด ำเนินกำรจ ำหน่ำย สป.ตำม
ห้วงระยะเวลำและให้กำรจ ำหน่ำยส่ิง อุปกรณ์  เป็นไปตำม
ระเบียบปฏิบัติของหน่วยเหนือโดยถูกต้อง และรวดเร็ว 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๓๗๖/๒๕๑๔ เ ร่ืองแนวทำง
กำรปฏิบัติเพ่ือกำรประหยัดของกองทัพบก ลง ๑๑ ส.ค.
๑๔  ข้อ ๕.๓ และ ค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๒๒/๒๕๑๖  ลง ๕ ต.ค.
๑ ๖  เ ร่ื อง กำ รตรวจ เย่ี ยม กำ ร ส่ ง ก ำ ลั ง บ ำ รุ ง ขอ ง
ผู้บัง คับบัญชำและก ำกับดูแลของฝ่ำยอ ำนวยกำร  ข้อ ๑๐ 
และ ๑๐.๔  

 
 

๓.๗ การรายงานสถานภาพและ สป.หลัก/สป.
ส้าคัญ 
      ๓.๗.๑ หน่วยรำยงำนสถำน สป.หลัก/สป.
ส ำคัญ งดใช้งำนประจ ำเดือน ไม่ถูกต้อง เช่น  
 - ไม่มีกำรรำยงำน 
 - ปิดรำยงำนก่อนส้ินเดือน 
 

 
 
- ให้หน่วยรำยงำนทุกรอบ ๑ เดือน ปิดรำยงำนทุกส้ินเดือน 
โดยกรมฝ่ำยยุทธบริกำรรวบรวมรำยงำน และจัดท ำบัญชี
รำยกำรยุทโธปกรณ์งดใช้งำนท่ีงดใช้งำนเพ่ิมข้ึน ในวงรอบ
กำรรำยงำน (เปิดกำรซ่อม) และรำยงำนท่ีซ่อมเสร็จแล้ว (ปิด
งำนซ่อม) รำยงำนให้กองทัพบกทรำบ ตำมแบบรำยงำนท่ี
ก ำหนด (ผนวก ก) ภำยในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๖๒/๒๕๔๓ เร่ืองกำรรำยงำน
ส่ิงอุปกรณ์ส ำคัญและส่ิงอุปกรณ์หลักงดใช้งำนประจ ำเดือน 
ลง ๑๔ ก.ย.๔๓ ข้อ ๒, ๒.๒, ๓, ๔ ๔.๑ และ ๔.๒  

      ๓.๗.๒ เจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลัง ไม่รำยงำนผลกำร
ตรวจรับ สป.สำย พธ. ตำมสำยบังคับบัญชำเหนือ
ข้ึนไปอีก ๑ ช้ัน  

- เมื่อตรวจรับ สป. สำย พธ.เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้ำหน้ำท่ีส่ง
ก ำลังรำยงำนผลกำรตรวจรับ สป. สำย พธ. ให้ผู้บังคับหน่วย
เบิกทรำบ เพ่ือรำยงำนหน่วยตำมสำยบังคับบัญชำเหนือข้ึน
ไปอีก ๑ ช้ัน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ 
๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๑๘.๕.๑.๖, ๑๘.๗.๒ 
และ ๑๘.๗.๒.๑ - ๑๘.๗.๒.๓ 

      ๓.๗.๓ หน่วยไม่ติดตำมผลกำรจ ำหน่ำย สป. 
สำย พธ. ท่ีไ ด้ด ำเนินกำรไปแล้วตำมระเบียบ
ก ำหนด 

              - ไม่มีหลักฐำนกำรติดตำมเป็นลำย
อักษร 

- เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องติดตำมและเร่ง รัดกำรติดตำมผลกำร
จ ำหน่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังหน่วยเหนือ เพ่ือขอ
ทรำบผลกำรด ำเนินกำรจ ำหน่ำย สป. ตำมห้วงระยะเวลำ 
เพ่ือให้กำรจ ำหน่ำยส่ิงอุปกรณ์ เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติ
ของหน่วยเหนือ โดยถูกต้อง และรวดเร็ว 
 - ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค.๑๖  
เร่ืองกำรตรวจเย่ียมกำรส่งก ำลังบ ำรุงของ ผู้บัง คับบัญชำ
และก ำกับดูแลของฝ่ำยอ ำนวยกำร ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔ 



๒๐ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- เจ้ำหน้ ำท่ี ส่งก ำลัง ต้องเร่ง รัดด ำเนินกำรจ ำหน่ำยส่ิ ง
อุปกรณ์ ให้เป็นไปตำมระเบียบโดยถูกต้อง ผู้บังคับหน่วย
ทหำร  ตรวจสอบให้ค ำแนะน ำ  ทักท้ วง  ควบคุม  กำ ร
ด ำเนิน กรรมวิ ธีทำ งเอกสำรเก่ีย วกับกำ รจ ำหน่ ำยส่ิ ง
อุปกรณ์ ก ำหนดและแต่ง ต้ังกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือ
ปฏิบัติกำรในเร่ืองกำรจ ำหน่ำยส่ิงอุปกรณ์ ตรวจตรำและ
เร่งรัดหน่วยใต้บังคับบัญชำเพ่ือให้กำรจ ำหน่ำยส่ิงอุปกรณ์ 
เป็นไปตำมระเบียบฯ ค ำส่ังและวิธีปฏิบัติของหน่วยเหนือ
อย่ำงถูกต้อง  รวดเร็ว และจัดท ำหลักฐำนกำรติดตำมเพ่ือ
ขอทรำบผลกำรด ำเนินกำรจ ำหน่ำย สป. ไปยังหน่วยเหนือ
ตำมห้วงระยะเวลำต่อไป 
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำย สป . 
พ.ศ.๒ ๕๕๗  ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ ข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๕, ๕.๗ , 
๕.๑๑, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ และ ๑๖ ถึง ๒๕ และ
ค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค.๑๖ เร่ือง กำรตรวจ
เย่ียมกำรส่งก ำลังบ ำรุงของ ผู้บังคับบัญชำและก ำกับดูแล
ของฝ่ำยอ ำนวยกำร ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔ 

      ๓.๗.๔ หน่วยรำยงำนสถำนภำพส่ิงอุปกรณ์ 
รอบ ๓ เดือน ตำม อจย., อสอ. และ นอกอัตรำ 
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น   
          - ผบ.หน่วยไม่ลงนำมปิดรำยงำนและ
ไม่ลงวันท่ี เดือน ปี   
          - ไม่เปล่ียนแปลงแก้ไขยอดส่ิงอุปกรณ์
สำย พธ.,  
         - ปิดไม่ตรงก ำหนด 
              - รำยงำนสถำนภำพส่ิงอุปกรณ์ตำม 
อจย. ไม่ครบถ้วนทุกรำยกำร เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- ใ ห้หน่วยใ ช้รำยงำนสถำนภำพส่ิง อุปกรณ์ ในรอบ ๓ 
เดือนเพ่ือให้ผู้บั งคับบัญชำและหน่วยส่งก ำลังบ ำรุง ช้ัน
เหนือทรำบสถำนภำพส่ิง อุปกรณ์ของหน่วยใช้ตำมห้วง
ระยะเวลำ  โดยให้รำยงำนสถำนภำพส่ิงอุปกรณ์ตำม อจย. 
และ อสอ.     ทุกรำยกำรตำมท่ีก ำหนดในส้ิน มี .ค. ส่วน
ส้ิน มิ .ย., ก .ย.และ ธ.ค . ใ ห้รำย งำน เฉพำะรำยกำร ท่ี
เปล่ียนแปลงถ้ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงให้ยืนยันให้ทรำบ 
และ ผบ.หน่วย ท่ีรำยงำนลงนำม พร้อมท้ังต ำแหน่งและ 
วัน เดือน ปี ถ้ำในวันปิดรำยงำนเป็นวันหยุดรำชกำรให้
หน่วยรำยงำนในวันท ำกำรถัดไป (วันปิดและวันรำยงำนวัน
เดียวกัน)  

- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๕๒.๑, ๕๓ .๑, 
๕๔ .๑ .๑  และหนัง สือ กบ.ทบ. ด่วนมำก ท่ี กห ๐๔๐๔/
๑๑๗๐๒ ลง  ๖  ก.ย.๔๓ เ ร่ือง บชร.๒ หำรือแนวทำง
ปฏิบัติในเร่ืองกำรส่งก ำลังบ ำรุง ข้อ ๒.๒ 

 
 

๓.๘ การต รวจสิ่งอุปกรณ์สาย พธ. แล ะการ
ตรวจคลัง 
      ๓.๘.๑ หน่วยรำยงำน กำรตรวจส่ิงอุปกรณ์ 
สำย พธ.และกำรตรวจคลังไม่ถูกต้อง เช่น ท ำกำร
ตรวจส่ิงอุปกรณ์ สำย พธ. ในวันพุธ, วันพฤหัส 
ระหว่ำงเวลำ ๐๘๐๐-๑๒๐๐ โดยไมม่ีค ำส่ังจำก
หน่วยบังคับบัญชำระดับกองพล 

 
 
- กำรตรวจประจ ำสัปดำห์ เป็นกำรตรวจสัปดำห์ละ ๑ คร้ัง 
โดยท ำกำรตรวจในวันเสำร์ ระหว่ำงเวลำ ๑๐๐๐-๑๒๐๐ 
หน่วยกองร้อยหรือเทียบเท่ำ เป็นหน้ำท่ีของ ผบ.ร้อย หรือ
ผู้แทน หำกก ำหนดตรวจในวันอ่ืนๆ ให้ ผบ.พล หรือหน่วย
เทียบเท่ำก ำหนด 
- กำรตรวจประจ ำเดือน เป็นกำรตรวจประจ ำเดือนละ ๑ 
คร้ัง กระท ำในวันเสำร์สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนระหว่ำงเวลำ 
๑๐๐ -๑๒๐๐ หน่วยกองพันหรือเทียบเท่ำเป็นหน้ำท่ีของ 
ผบ.พัน หรือผู้แทน 



๒๑ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- รำยละเอียดปลีกย่อยเพ่ือให้กำรตรวจได้ผลสมควำมมุ่ง
หมำย ให้หน่วยมีควำมพร้อมรบอยู่เสมอให้แต่ละกองพลหรือ
เทียบเท่ำพิจำรณำก ำหนดข้ึนได้   
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ว่ำด้วยอำวุธและส่ิงของ ท่ีจ่ำย
ประจ ำตัวทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๘ มิ.ย.๙๗ ข้อ ๕, ๖, ๗, ๘, 
๑๕, ๑๙ และข้อ ๒๑   

       ๓.๘.๒ กำรตรวจ สป.๒ และ ๔ สำย พธ.
และคลังฯ ประจ ำเดือนเจ้ำหน้ำท่ีส่งก ำลังไม่
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบท่ีก ำหนด เช่น 
   - ไม่มีหลักฐำนบันทึกผลกำรตรวจ 
   - ไม่จัดท ำผลกำรเปรียบเทียบควำมย่ิงหย่อนของหน่วยรับตรง 

- กำรตรวจ สป.สำย พธ., คลั งและอ่ืนๆ จะต้องตรวจ
รำยละเอียดถึงกำรระวังรักษำควำมสะอำด กำรปรนนิบัติ
บ ำรุงว่ำถูกต้องตำมระเบียบท่ีทำงรำชกำรก ำหนดกำรช ำรุด
หรือสูญหำยของแต่ละชนิดนั้นๆ มีกำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบของ ทบ. เพียงใดเพ่ือประโยชน์ ท่ีจะให้ส่ิงเหล่ำนี้อยู่
ในสภำพท่ีใช้กำรได้ตำมอัตรำอยู่เสมอและกำรรำยงำนผล
กำรตรวจประจ ำสัปดำห์ใ ห้รำยงำนผลให้ผู้บัง คับบัญชำ
โดยตรงของหน่วยทรำบ ส่วนกำรตรวจประจ ำเดือนให้ท ำ
บันทึกผลกำรตรวจข้ึน  ๓ ฉบับ ส่งให้หน่วยท่ีรับกำรตรวจ ๑ 
ฉบับ ผู้ตรวจเก็บไว้ ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับรำยงำนตำมล ำดับถึง
กองพลหรือเทียบเท่ำ ภำยใน ๑๕ วัน โดยแยกเป็นรำยกำร
ตำมล ำดับส่ิงของประจ ำตัวทหำร, คลัง  สถำนท่ีท ำงำนและ
โรงท่ีอยู่ ฯลฯ เป็นต้น พร้อมท้ังผลเปรียบเทียบควำมย่ิง
หย่อน เป็นหน่ วยๆ  ท้ัง นี้  ผู้ บั ง คับบัญ ชำจะไ ด้ทรำบ
ข้อบกพร่อง , ควำมพร้อมเพียง แล้วพิจำรณำแก้ไขให้หน่วย
นั้นมีอำวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์ตำมอัตรำต่อไป 
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรตรวจอำวุธและ
ส่ิงของประจ ำตัวทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๘ มิ.ย.๙๗ ข้อ ๕, ๖, 
๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๕, ๑๖, ๑๙ และ ๒๐ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๔. เร่ือง การส่งก้าลัง สป.๕ สาย สพ. 

๔.๑ การรับ - ส่งหน้าท่ี 
      ๔.๑.๑  กำรส ำรวจพิเศษ สป.๕ กรณีรับ-ส่ง
หน้ำท่ี ผบ.หน่วย บันทึกใบส ำรวจ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ 
ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ระบุหมำยเลขคลังและหมำยเลข
กองกระสุนและคณะกรรมกำรส ำรวจไม่ได้ตรวจ
นับกระสุนในคลังจริง 
       

 
 
- ให้ท ำกำรส ำรวจพิเศษทุกคร้ังเมื่อมีกำรรับ-ส่งหน้ำท่ี  ผบ.หน่วย 
เพ่ือให้ทรำบสถำนภำพ สป.๕ ท่ีมีในครอบครอง กำรบันทึก
ใบส ำรวจต้องบันทึกรำยละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น 
หมำยเลขคลังและหม ำย เลขกองกระสุน  เป็นต้น และ
คณะกรรมกำรชุดส ำรวจต้องท ำกำรตรวจนับกระสุนในคลังจริง  
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป .๕    
พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค.๔๒ ข้อ ๖๓, ๖๔.๓, ๖๔.๓.๗, ๖๗ 
และ ๖๗.๓ 

      ๔.๑.๒ กำรส ำรวจพิเศษเมื่อมีกำรรับ-ส่งหน้ำท่ี 
มิได้จัดท ำใบรำยงำนผลเปรียบเทียบกำรตรวจสอบ
ยอดส่ิงอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 

- เมื่อมีกำรออกค ำส่ังแต่งต้ังชุดส ำรวจกระสุนและวัตถุระเบิด 
และด ำเนินกำรส ำรวจและบันทึกผลกำรส ำรวจลงในใบส ำรวจ
ส่ิง อุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐ -๐๑๑) เรียบร้อยจะต้องจัดท ำใบ
รำยงำนผลเปรียบเทียบกำรตรวจสอบยอดส่ิง อุปกรณ์ (ทบ.
๔๐๐ -๐๑๒) ด้วยทุกคร้ัง ท้ังนี้เ พ่ือให้ หน.ชุดส ำรวจ และ
ผู้บัง คับบัญชำได้ตรวจสอบ รำยกำร, รหัส, เลขงำน และ
จ ำนวน ได้ถูกต้องสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๕   
พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี .ค.๔๒ ข้อ ๖๓ -๖๙ แบบและวิธีเขียน
ตำม ผนวก บ และผนวก ป และวิทยุรำชกำรทหำร จบ. ท่ี 
กห ๐๔๒๓/๒๘ ลง ๒๕ เม.ย.๕๙ 

 ๔.๒ การควบคุมทางบัญชี 
      ๔.๒.๑ กำรบันทึกบัญชีคุมกระสุน (ทบ.๔๖๘-
๕๑๔) กำรจ่ำยกระสุนมูลฐำนไปรักษำกำรณ์มไิด้ตัด
จ่ำยจำกบัญชีคุม และหน่วยรองท่ีเบิกไปมิได้จัดท ำ
บัญชีคุม 
 

 
- ให้บันทึกบัญชีคุมทุกคร้ังท่ีมีกำรเบิก กำรส่งคืนตำมล ำดับ
ก่อนหลัง และให้ถูกต้องตำมรำยกำร, รหัส, เลขงำนและ
จ ำนวนกระสุน  
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๕      
พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค.๔๒ ข้อ ๕๙, ๖๐.๒, ๖๑.๒ แบบและ
วิธีเขียนตำม ผนวก ท  
- ศำสตรำภัณฑ์ทุกชนิดท่ีทำงรำชกำรได้จ่ำยประจ ำกำย
ประจ ำหน่วยก็ดี จักต้องจัดกำรให้มีบัญชีคุมไ ว้เป็นหลักฐำน
ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมจริงเสมอ ท้ังนี้ ต้องปฏิบัติตำม
ข้อบังคับทหำร ท่ี ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ ลง ๑๐ ก.ย.๘๖       
ว่ำด้วยกำรควบคุมศำสตรำภัณฑ์ประจ ำกำยและประจ ำหน่วย 
มำตรำ ๓, ๔, ๕ 

       ๔.๒.๒ กำรหมุนเวียนกระสุนฝึกและกระสุน
มูลฐำนไม่มีหลักฐำนกำรขออนุมั ติให้หมุนเวียน 
และแจ้งผลกำรหมุนเวียนให้หน่วยสนับสนุนทรำบ 

- ให้ตรวจสอบกับหน่วยสนับสนุนท่ีท ำกำร เบิก-จ่ำยกระสุน 
เพ่ือขอส ำเนำหนัง สือท่ีขออนุมั ติหมุนเวียนและตรวจสอบ
บัญชีคุมให้ตรงกัน หำกหน่วยสนับสนุนไม่มีหลักฐำนและ
บัญชีคุมไม่ตรงกัน หน่วยจะต้องรำยงำนให้ สพ.ทบ.ทรำบ 
เพ่ือปรับบัญชีคุมเลขงำน สป.๕ โดย ผบ.หน่วย จะต้องส่ังต้ัง
กรรมกำร ซ่ึงประกอบด้วยนำยทหำรสัญญำบัตร ๓ นำย เพ่ือ
สอบสวนสำเหตุในกรณีท่ีรำยกำร, รหัส, เลขงำน และจ ำนวน
ไม่ตรงตำมบัญชีคุมหรือไม่มีหลักฐำนกำรหมุนเวียน แนบไป
ด้วย ท้ังนี้จะได้เป็นกำรป้องกันกำรร่ัวไหลของ สป.๕ ออก
นอก ทบ. 
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๕      



๒๓ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๕ มี .ค.๔๒ ข้อ ๕๙-๖๙ แบบและวิธีเขียน
ตำม ผนวก ท และวิทยุรำชกำรทหำร สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๑๓๕๘ ลง ๒๘ ก.พ. ๔๖ 

 
 

     ๔.๒.๓ บันทึกบัญชีคุม ทบ.๔๖๘-๕๑๔ ผนวก ท 
กระสุนมูลฐำนไม่ถูกต้อง เช่น บันทึกทะเบียนรับ-
จ่ำย ไม่บันทึกรหัสกระสุนของ กห (DODAC) ไม่
บันทึกรหัสสภำพกระสุน 

- บันทึกบัญชีคุมให้ครบทุกช่อง ท้ังรหัสกระสุน กห เช่น 
๑๓๐๕ -เอ๐๖๖ ท่ีช่องหมำยเลข สป., ปริมำตร น้ ำหนัก 
รำคำ รหัสสภำพ A B C และไม่ต้องบันทึกทะเบียนรับ -
จ่ำย-ส่งคืน  
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๕    
พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี .ค.๔๒ ข้อ ๕.๒.๔ และ ผนวก ท วิธี
เขียนบัญชีคุม ทบ.๔๖๘ -๕๑๔ และค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๖๓/๕๒  
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒ เร่ือง กำรป้องกันกำรร่ัวไหลของ สป.๕ ข้อ  ๓ 

     ๔.๒.๔ บันทึกบัญชีคุม ทบ.๔๖๘-๕๑๔ ผนวก ท 
กระสุนมูลฐำนของ มทบ. (กกบ.มทบ) ไม่ถูกต้อง
ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น น ำกระสุนของ ศฝ.นศท.มทบ. 
รพ.ค่ำยฯ มำบันทึกรวมด้วย 

- กำรบันทึกบัญชีคุมกระสุนมูลฐำน ให้น ำใบเบิกกระสุน
ของ กกบ.มทบ. มำบันทึกบัญชีคุมเท่ำนั้น เพรำะ ศฝ.นศท.
ม ทบ . เป็นหน่ วยเที ยบ เท่ ำระ ดับกอง พัน  สำม ำ รถ
ด ำเนินกำรควบคุมทำงกำรส่งก ำลังและกำรควบคุมทำง
บัญชีได้เอง 
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๕    
พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค.๔๒ ผนวก ท วิธีเ ขียนบัญชีคุม ทบ.
๔๖๘ -๕๑๔ และค ำส่ังทบ.ท่ี ๖๓/๕๒ ลง ๒ ๖ ก.พ.๕ ๒ 
เร่ืองกำรป้องกันกำรร่ัวไหลของ สป.๕ ข้อ ๓ 

 ๔.๓ การเบิก และการส่งคืน 
      ๔.๓.๑ กระสุนมูลฐำนเกินอัตรำไม่น ำส่งคืน
หน่วยสนับสนุน 

 
- หน่วยต้องเบิกกระสุนมูลฐำนตำมอัตรำท่ี ทบ. ก ำหนด และ
ตำมจ ำนวนยอดอำวุธแต่ละประเภท ท่ีหน่วยได้รับกำร
แจกจ่ำยจริง หำกพบว่ำเกินอัตรำ หน่วยจะต้องส่งคืนให้กับ
หน่วยสนับสนุนทันที ท้ังนี้เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรร่ัวไหลออก
จำกหน่วยหรือออกจำก ทบ.  
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๕    
พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค.๔๒ ข้อ ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑ แบบ
และวิธีเขียนตำม ผนวก ฏ และค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๙๔/๒๕๔๑        
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เร่ือง มำตรกำรควบคุม สป.๕ ไม่ให้ร่ัวไหล
ออกนอก ทบ.     

     ๔.๓.๒ กำรส่งคืน สป.๕ ลข.สังหำร, กระสุนปืนเล็ก  
เกินอัตรำ ไม่น ำส่งคืนหน่วยสนับสนุน 

- กระสุนมูลฐำนหรือกระสุนฝึกหำกเกินอัตรำหรือเหลือจำก
กำรฝึกให้หน่วยน ำส่งคืนหน่วยสนับสนุนทันที เพ่ือป้องกัน
กำรร่ัวไหลออกจำกหน่วยหรือออกจำก ทบ. 
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๕   
พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค.๔๒ ข้อ ๕.๑.๒๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙.๑.๑, 
๑๙.๑.๒, ๑๙.๑.๓, ๑๙.๒.๑, ๑.๙.๒.๒, ๒๐, ๒๑ และผนวก ฏ 
แบบและวิธีเขียนใบส่งคืน ทบ.๔๐๐-๐๑๓ และค ำส่ัง ทบ. 
(เฉพำะ) ลับมำก ท่ี ๙๘/๔๓  ลง ๖ ก.ย. ๔๓ 

     ๔.๓.๓ กำรส่งคืน กระสุนมูลฐำนเส่ือมสภำพ 
(สภำพ H) ไม่น ำส่งคืนหน่วยสนับสนุน   

- กระสุนมูลฐำน เส่ือมสภำพหรือกระสุนเกิน อัตรำห รือ
เหลือจำกกำรฝึกให้น ำส่ง คืนหน่วยสนับสนุ นทันที เพ่ือ
ป้องกันอันตรำยและกำรร่ัวไหลออกจำกหน่วยหรือออก
จำก ทบ. 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๕ 



๒๔ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
       พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี .ค.๔๒ ข้อ ๕.๑.๒๕, ๑๗, ๑๘, 

๑๙.๑.๑, 
 ๑๙.๑.๒, ๑๙.๑.๓, ๑๙.๒.๑, ๑.๙.๒.๒ , ๒๐, ๒๑ และ
ผนวก ฏ แบบและวิธีเขียนใบส่งคืน ทบ.๔๐๐-๐๑๓             

 
 

๔.๔ การรักษาความปลอดภัย 
      ๔.๔.๑  กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยำบำล
ของหน่วยท่ีมีกระสุนเคมีหมวด ซี (WP และ PWP) 
และเก็บรักษำไว้เป็นส่วนกลำง ท่ียำมรักษำกำรณ์
ประจ ำคลัง พบว่ำยังมีควำมเข้ำใจท่ีคลำดเคล่ือน
กล่ำวคือ หน่วยจัดเตรียมตู้ยำสำมัญประจ ำบ้ำนซ่ึง
ประกอบด้วย ยำแก้ไอ, แก้ปวดลดไข้, ลดน้ ำมูก, 
น้ ำยำล้ำงแผล, ส ำลี เป็นต้น ซ่ึงยำดังกล่ำวมิไ ด้
เป็นไปตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว้แต่อย่ำงใด 
 

 
- หน่วยท่ีมีกระสุนเคมีหมวด ซี (WP และ PWP) เก็บรักษำไว้
ท่ีคลังต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเก่ียวกับกระสุนเคมีหมวด ซี 
และเก็บรักษำไว้เป็นส่วนกลำงท่ียำมรักษำกำรณ์ประจ ำคลัง
และจ่ำยให้ผู้รับผิดชอบประจ ำชุดเจ้ำหน้ำท่ียกขนห รือ
ปฏิบัติงำนเก่ียวกับกระสุนเคมีหมวด ซี  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำกระสุน
และวัตระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ ข้อ ๖.๑๓ และ
ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๒๑  ซ่ึงประกอบด้วย 
 ๑. ผ้ำกอซท่ีฆ่ำเช้ือแล้ว 
 ๒. น้ ำยำคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) ๑ % จ ำนวน  ๔  ลิตร 
 ๓. ถังน้ ำขนำด ๒๐ ลิตร จ ำนวน ๑ ใบ และ ฟองน้ ำ    
จ ำนวน ๒ ก้อน 

    ๔. น้ ำเกลือ จ ำนวน ๔ ลิตร 
     ๔.๔.๒ อุปกรณ์ดับเพลิงในพ้ืนท่ีบริเวณรอบ
คลัง สป.๕ เช่น ถังน้ ำดับเพลิง ถังทรำย เป็นต้น มี
ไม่เพียงพอ 

- อุปกรณ์ดับเพลิง ต้องจัดหำให้เพียงพอ โดยเฉพำะพ้ืนท่ี 
บริเวณนอกคลัง สป.๕ ต้องพร้อมท่ีจะท ำกำรดับเพลิงได้ทันที
หำกเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิงท่ีจ ำเป็น เช่น ถังน้ ำ 
ถังทรำย ถังดับเพลิงน้ ำยำเคม ีและอ่ืนๆ ต้องครบถ้วนเพียงพอ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำกระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ ข้อ ๖.๑๑  และ
ผนวก ก ข้อ ๓.๓  

      ๔.๔.๓ มีต้นไม้ใหญ่ติดเขตกันเพลิงระยะ ๕๐ ฟุต  
เช่น  ต้นโพธ์ิ และต้นมะม่วง 

- เขตกันเพลิงระยะ ๕๐ ฟุต (๑๕ เมตร) รอบคลังกระสุนต้อง
สะอำดโล่งเตียนห้ำมมีเช้ือไฟ เช่น หญ้ำแห้ง  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำกระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ ข้อ ๖.๗, ๖.๘, 
และผนวก ก ข้อ ๓.๒  

 ๔.๕ การเก็บรักษา 
      ๔.๕.๑ หีบพร่องยังจัดท ำไม่ถูกต้องกล่ำวคือ
กระสุนท่ีบรรจุในหีบเหล็กไม่เต็มหีบและไม่ไ ด้
บรรจุอยู่ในหีบไม้ หน่วยจะนับและระบุจ ำนวนเป็น
หีบพร่องเฉพำะในหีบเหล็กท่ีไม่เต็มหีบเท่ำนั้น โดย
มิได้ พิจำรณำว่ำตำมมำตรฐำนกำรบรรจุของ
กระสุนรำยกำร, รหัส และเลขงำนนั้น ๆ มีจ ำนวน
เท่ำใด 
 

 
- กำรจัดท ำหีบพร่องควรปิดให้สนิท และต้องท ำเคร่ืองหมำย
ค ำว่ำ “หีบพร่อง” พร้อมระบุ รำยกำร, รหัส, เลขงำน , 
จ ำนวน ให้ชัดเจนและวำงอยู่บนสุดของกอง เลขงำนหนึ่งๆ มี
หีบพร่องได้เพียงหีบเดียวเท่ำนั้น ท้ังนี้จ ำนวนท่ีจะระบุเป็นหีบ
พร่องต้องพิจำรณำจำกมำตรฐำนกำรบรรจุจำกโรงงำนของ
กระสุนแต่ละประเภทว่ำหีบเต็มมีจ ำนวนเท่ำใด  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำกระสุน
และวัตระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ ข้อ ๙.๕ และ
รำยกำร สป.๕ ท่ี สพ.ทบ. ประกำศและแจกจ่ำยให้ทรำบ 

 
 

     ๔.๕.๒  ผังแสดงกำรเก็บรักษำกระสุน และ
วัตถุระเบิกในคลังจัดท ำไม่เ รียบร้อย  เ ช่น กอง
กระสุนในคลังไม่ตรงกับผังแสดงกำรเก็บรักษำ
กระสุน 

- กำรเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดในคลังต้องบรรจุหีบห่อหรือ
กล่องมำตรฐำน แยกกองตำมเลขงำน เลขงำนต่ำงกันห้ำม
กองรวมกัน       
- ผังแสดงกำรเก็บ สป.๕ ในคลังต้องระบุช่ือ รหัสเลขงำน 



๒๕ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
และใส่หมำยเลขให้ตรงกับกองกระสุนบนม้ำรองกระสุน เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรตรวจสอบและกำรส ำรวจกระสุน ผังต้อง
ทันสมัยติดไว้ให้เห็นชัดเจน  
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๕   
พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค.๔๒ ข้อ ๓๐.๘ และข้อ ๓๐.๑๓  และ
ระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำกระสุนและวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ ข้อ ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓, ๙.๔, ๙.๕, 
๙.๗ และข้อ ๙.๑๓ 

     ๔.๕.๓ ไม่ติดป้ำยก ำหนดผู้เข้ำปฏิบัติงำนใน
คลังกระสุน 

- ให้ก ำหนดจ ำนวนก ำลังพลท่ีเข้ำปฏิบัติงำนในคลังกระสุนตำม
ควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกขนำดของคลังเก็บกระสุน 
เช่น จ ำนวน ๕ นำย หรือ ๗ นำย เพ่ือควำมปลอดภัยหำกเกิด
กำรระเบิดภำยในคลัง  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำกระสุนและวัตถุ
ระเบิด  พ.ศ.๒๕๔๕  ลง ๑๙ ส.ค.๔๕  ผนวก ก  ข้อ ๒.๒ ก. ๔ 

      ๔.๕.๔ กระสุนวัตถุระเบิดอัตรำมูลฐำนของ
หน่วยท่ีมีรหัสสภำพ C ใช้กำรได้ (จ่ำยก่อน) หน่วย
ไม่ท ำกำรหมุนเวียนไปเพ่ิมกระสุน ฝึก-ศึกษำ  

- เพ่ือไม่ให้สูญเสียกระสุนท่ียังใช้กำรได้โดยเปล่ำประโยชน์ ให้
หน่วยท่ีมีกระสุนรหัสสภำพ C ด ำเนินกำรหมุนเวียน  
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง  สป.๕    
พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค.๔๒  ข้อ ๗๔, และข้อ ๗๖ 

     ๔.๕.๕ เก็บ สป.๕ ในคลังโดยไม่บรรจุหีบห่อ
มำตรฐำน   

- กระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเก็บไว้ในคลังต้องบรรจุในหีบห่อ
มำตรฐำนและมีฝำปิดเรียบร้อย 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำกระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ ข้อ ๙.๑ 

     ๔.๕.๖ กำรแต่งต้ังกรรมกำรตรวจคลังกระสุน
ทุกรอบ ๑ เดือน คณะกรรมกำรไม่ไ ด้ตรวจคลัง
กระสุนจริง 

- กำรแต่ง ต้ังกรรมกำรตรวจคลังกระสุนประจ ำเดือน ตำม 
ผนวก ค (๒๕ ข้อ) คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังจะต้อง
ท ำกำรตรวจนั บกระสุน ในคลั งจริง  ทุกรำยกำ รท่ีมี ใน
ครอบครอง เพ่ือป้องกันกำรคลำดเคล่ือนทำงบัญชี กำรทุจริต 
กำรโจรกรรม เป็นต้น 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำกระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ลง ๙ ส.ค.๔๕ ข้อ ๒๑.๑ และ
ผนวก ค 

 ๔.๖ การจ้าหน่าย 
      ๔.๖.๑  กำรติดตำมกำรขออนุมั ติจ ำหน่ำย 
(กรณี ล่ำ ช้ำ)หน่วยมิ ไ ด้มี กำ รติดตำม ผลกำ ร
จ ำหน่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 
- ให้เร่งติดตำมทวงถำมผลกำรขออนุมัติจ ำหน่ำย 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๒๒/๑๖ ลง ๕ ต.ค.๑๖ เร่ือง
กำรตรวจเย่ียมกำรส่งก ำลังบ ำรุงของผู้บัง คับบัญชำและกำร
ก ำกับดูแลของฝ่ำยอ ำนวยกำรส่งก ำลังบ ำรุง ข้อ ๑๐ และ  
ข้อ ๑๐.๔ และหน่วยจะต้องติดตำมทวงถำมอย่ำงต่อเนื่อง 
จนกว่ำจะได้รับทรำบผลกำรขออนุมั ติจ ำหน่ำย ท้ังนี้ให้เร่ง
ติดตำมทวงถำมผลกำรขออนุมัติจ ำหน่ำยด้วยวิธีตำมล ำดับ
ดังนี้ 
  ๑. พบปะประสำนงำนด้วยตัวเอง  
 ๒. ส่งผู้แทนไปพบปะประสำนงำน 
 ๓. ติดต่อโดยตรงทำงโทรศัพท์หรือวิทยุ โทรศัพท์ 
   ๔. เร่งรัดติดตำมเป็นลำยลักษณ์อักษร 
 



๒๖ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๕. เร่ือง อาวุธประจ้ากาย ประจ้าหน่าย และเค ร่ือง

ควบคุมการยิง 
๕.๑ การเตรียมการรับตรวจ 
       - หน่วยเตรียมหัวข้อกำรตรวจและข้อมูล
เอกสำรท่ีต้องกำรทรำบ ประกอบกำรรับตรวจตำมอนุ
ผนวกไม่ครบถ้วนเรียบร้อยถูกต้องตำมก ำหนด เช่น 
แบบหรือรุ่นของอำวุธไม่ตรงกับบัญชีคุมของหน่วย 

 
 
- ให้จัดท ำข้อมูลตำมบัญชีท่ีได้รับกำรแจกจ่ำย ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและตรงกับบัญชีคุมของหน่วย 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๓๗๗/๒๕๕๙ เร่ืองกำรตรวจในหน้ำท่ี
นำยทหำรจเร ประจ ำปี ๒๕๖๐ ลง ๒๓ ส.ค.๕๙ ข้อ ๔.๓, ๔.๓.๔ 
และ ๔.๓.๕ 

 ๕.๒ การรับส่งหน้าท่ี 
       - กำรส ำรวจพิเศษ สป.๒ และ ๔ สำย สพ. 
(อำวุธฯ) เมื่อมีกำรรับ-ส่งหน้ำท่ี หน่วยส ำรวจพิเศษ 
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบก ำหนดเช่น กำรแต่ง ต้ัง
คณะกรรมกำร ในกำรส ำรวจพิเศษ, กำรบันทึก
ข้อมูล ของเจ้ำหน้ำท่ีในแบบส ำรวจไม่ครบ,  กำร
ตรวจนับและกำรบันทึกผลในแบบส ำรวจ (ทบ.
๔๐๐ -๐๑๑) ของกรรมกำรไม่ถูกต้องในรำยกำร
จ ำนวนของ สป.ท่ีมีอยู่จริง ในวันท่ีมีกำรส ำรวจ
พิเศษ, ประธำนกรรมกำรไมล่งนำมในช่องหัวหนำ้ชุด 
และกำรใ ช้แบบรำยงำน ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ
ก ำหนด 
 

 
- หน่วยรำยงำนขอแต่งต้ังกรรมกำรส ำรวจโดยผู้มอี ำนำจในกำร
ส่ังส ำรวจ สป. ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำช้ันผู้บัญชำกำรกองพลหรือ
เทียบเท่ำ และผู้มีอ ำนำจในกำรส่ังส ำรวจ สป.ตำมท่ีกล่ำวแล้ว
ข้ำงต้น จะมอบอ ำนำจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นผู้ส่ังส ำรวจ สป. 
แทนก็ได้ กำรบันทึกรำยกำรและจ ำนวนของ สป. ให้ครบบัญชี
คุม และในกำรส ำรวจกรรมกำรคนท่ี ๑ ส ำรวจ สป. บันทึกผล
ส ำรวจในใบส ำรวจ สป. ทบ.๔๐๐ -๐๑๑ ส่วนท่ี ๑ และ
กรรมกำรคนท่ี ๒ ส ำรวจ สป. บันทึกผลส ำรวจในใบส ำรวจ 
สป. (ทบ.๔๐๐-๐๑๑) ส่วนท่ี ๒ ท ำกำรตรวจนับอำวุธท่ีมีอยู่
จริงในวันส ำรวจ ประธำนกรรมกำรจะต้องลงนำมในช่อง
หัวหน้ำชุดท้ัง  ๓ ส่วน ให้ครบทุกรำยกำรท่ีส ำรวจและ
เจ้ำหน้ำท่ีสรุปผลเปรียบเทียบในใบรำยงำนผลเปรียบเทียบ 
ทบ.๔๐๐-๐๑๒ แล้วรำยงำนผลกำรส ำรวจให้ผู้มีอ ำนำจในกำร
ส่งส ำรวจ ทรำบ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, ๔๔ ถึง ๔๗ 

 ๕.๓ การเบิก-รับและส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 
      ๕.๓.๑ กำรส่งคืนอำวุธฯ ยังไม่ได้รับใบส่งคืน
ฉบับสีฟ้ำ จำกหน่วยสนับสนุน (หน่วยไม่ติดตำมใบ
ส่งคืน)                 

 
- เจ้ำหน้ำท่ีต้องติดตำมและเร่ง รัดเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยัง
หน่วยซ่อมบ ำรุง เพ่ือขอทรำบผลกำรด ำเนินกำรส่งคืน เพ่ือ 
น ำมำตัดยอดออกจำกบัญชีคุม 
-  ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค.๑๖ เร่ือง 
กำรตรวจเย่ียมกำรส่งก ำลังของผู้บังคับบัญชำและก ำกับดูแล
ของฝ่ำยอ ำนวยกำรกำรส่งก ำลังบ ำรุง ข้อ.๑๐, ๑๐.๔ 

      ๕.๓.๒ ช้ินส่วนซ่อมตำมอัตรำพิกัด/ชอพ.ของ
หน่วยไม่มีกำรเบิกและส่งคืนเพ่ือปรับปรุง บชอพ. 
ให้มีรำยกำรและจ ำนวน ชอพ.ได้สมดุลกับควำม
ต้องกำรในกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำหน่วย(รำยกำร
ล้ำสมัยหรือหน่วยไม่มี สป.นั้นๆ แล้ว)ส่ง คืนเพ่ือ
ปรับปรุง บชอพ.ให้มีรำยกำรและจ ำนวน ชอพ.ไ ด้
สมดุลกับควำมต้องกำรในกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำ
หน่วย (รำยกำรล้ำสมัยหรือหน่วยไม่มี สป.นั้นๆ
แล้ว) 

- บัญชีช้ินส่วนซ่อมตำมอัตรำพิ กัด (บชอพ.) คือเอกสำร
แสดงรำยกำรและจ ำนวน ช้ินส่วนซ่อม ซ่ึงอนุมัติให้หน่วย
ใช้สะสมไว้เพ่ือสนับสนุนขีดควำมสำมำรถในกำรซ่อมบ ำรุง
ประจ ำหน่วย (ข้ัน ๑–๒)  และช้ินส่วนซ่อมตำมอัตรำพิกัด 
(ชอพ.) คือ ช้ินส่วนซ่อมส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำหน่วย 
ซ่ึงอนุมั ติใ ห้หน่วยใ ช้สะสมไว้ได้ตำมบัญชีช้ินส่วนซ่อมตำม
อัตรำพิกัด กำรเพ่ิม และกำรตัดรำยกำรใน บชอพ .กำรเพ่ิม
รำยกำรช้ินส่วนซ่อมท่ีไม่ปรำกฎใน บชอพ . แต่คู่มือส่งก ำลัง
หรือคู่มือเทคนิคอนุมั ติให้เบิกไปใช้ในกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำ
หน่วยได้  ถ้ำรำยกำรใดมีควำมถ่ีของควำมต้องกำรทดแทน
ต้ังแต่ ๓  คร้ัง ข้ึนไปในห้วง ๖  เดือนท่ีแล้วมำ ให้ค ำนวณ
ระดับสะสมท่ีอนุมัติ โดยน ำจ ำนวนรวมท่ีต้องกำรของควำม
ต้องกำรทดแทนในห้วง ๖ เดือนท่ีแล้วมำนั้น ไปค้นหำ 



๒๗ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
  ระดับสะสมท่ีอนุมั ติจำกตำรำง ผนวก ค วิธีหำ ดูตัวอย่ำง

ท้ำยผนวก ค และ เสนอขอเพ่ิ มร ำยกำรนั้ น ต่อหน่วย
สนับสนุนโดยตรง เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้เพ่ิมรำยกำรนั้น
ลงใน บชอพ. และท ำกำรเบิกให้เต็มระดับสะสมท่ีอนุมั ติ 
กำรตัด รำยกำร ชอพ.รำยกำรใด เมื่อมีกำรบันทึกควำม
ต้องกำรทดแทนในแผนเก็บของและส ำรวจยอด ต้ังแต่ ๑๒ 
เดือนข้ึนไป และมีควำมถ่ีของควำมต้องกำรทดแทนต่ ำกว่ำ 
๓  คร้ังในห้วง ๓  เดือนท่ีแล้วมำ ใ ห้ขอตัดรำยกำรนั้นต่อ
หน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ตัดรำยกำร
นั้นออกจำก บชอพ.ได้  ชอพ.รำยกำรท่ีมีควำมส ำคัญต่อ
กำรรบ แม้ว่ำจะมีควำมถ่ีของควำมต้องกำรทดแทนไม่ถึง ๓ 
คร้ังในห้วง ๖  เดือนท่ีแล้วมำ  ไม่ต้อง ตัดรำยกำรนั้นออก  
คงสะสมไว้ไ ด้จ ำนวน ๑  หน่วยนับ เมื่อตัดรำยกำร ชอพ.อ
อกจำก บชอพ.แล้ว ให้ส่ง คืนและ/หรือยกเลิกค้ำง รับต่อ
หน่วยสนับสนุนโดยตรง ด้วยกำรเพ่ิมและกำรลดระดับ
สะสมท่ีอนุมั ติ ใน บชอพ.  กำรเพ่ิมระดับสะสมท่ีอนุมั ติ  
ชอพ.รำยกำรใดท่ีมีควำมถ่ีของควำมต้องกำรทดแทนต้ังแต่  
๓  คร้ัง ข้ึนไปในห้วง ๖  เดือนท่ีแล้วมำ ให้ค ำนวณระดับ
สะสมท่ีอนุมั ติตำมวิธีในข้อ ๖.๕.๑   ถ้ำได้ผลลัพธ์สูงกว่ำใน 
บชอพ. ใ ห้ ขอเพ่ิมระดับสะ สม นั้น ต่อหน่ วยสนั บสนุ น
โดยตรง เมื่อได้รับอนุมั ติแล้วจึง เพ่ิมระดับสะสมใน บชอพ .
ได้ และเบิกให้เต็มระดับสะสมท่ีอนุมั ติ เ ว้น ชอพ.ค่ำควร
ซ่อม ซ่ึงก ำหนดให้ท ำกำรแลกเปล่ียนโดยตรงได้ หรือ ชอพ .
ท่ีคลังสำยงำนรับผิดชอบกำรส่งก ำลังก ำหนดไว้ว่ำไม่ใ ห้เพ่ิม
ระดับสะสมเกินกว่ำท่ีอนุมั ติไว้ใน บชอพ .ข้ันต้น  กำรลด
ระดับสะสมท่ีอนุมัติ  ชอพ.รำยกำรใดถ้ำมีควำมถ่ีของควำม
ต้องกำรทดแทนต้ังแต่ ๓ คร้ังข้ึนไปในห้วง ๖  เดือนท่ีแล้ว
มำ ใ ห้ค ำ นวณระดับสะ สมท่ีอนุ มั ติเ ช่น เดียวกับ ในข้อ 
๖.๕.๑   ถ้ำต่ ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้ใน บชอพ .ให้ขอลดระดับ
สะสมต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงลด
ระดับสะสมของรำยกำรนั้นใน บชอพ .ได้  กำรลดระดับ
สะสมท่ีอนุมั ติของ ชอพ.ลงต่ ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้ใน บชอพ.
ข้ันต้นให้กระท ำได้เมื่อมีข้อมูลควำมต้องกำรทดแทนใน
แผนเก็บของและส ำรวจยอด ต้ังแต่ ๑๒ เดือนข้ึนไป และ
ให้ ส่ง คืน  และ /หรือยกเลิกค้ำ ง รับ ต่อหน่วยสนั บสนุ น
โดยตรง ข้อยกเว้น ชอพ.รำยกำรใดเป็น สป .ล้ำสมัย หรือ 
หน่วยใ ช้ไม่มี ยุทธภัณฑ์ท่ีใช้ ชอพ .รำยกำรนั้นส ำหรับกำร
ซ่อมบ ำรุงประจ ำหน่วยอีกแล้ว ใ ห้หน่วยใช้ส่งคืนทันทีและ
ตัด ชอพ.รำยกำรนั้นออกจำก บชอพ.ได้โดยอัตโนมัติ ชอพ.
รำยกำรใดมีควำมต้องกำรทดแทนไม่ถึง ๓ คร้ังในห้วง ๖ 
เดือนท่ีแล้วมำ เนื่องจำกยุทธภัณฑ์ไม่ได้ใ ช้งำน เช่น งดใ ช้
กำร ฯลฯ หรือ ชอพ.นั้นมีควำมต้องกำรเฉพำะฤดูกำลให้
สะสมไว้ไ ด้เท่ำกับจ ำนวนคงคลังท่ีมีอยู่ แต่ไม่เกินระดับ
สะสมท่ีอนุมัติคร้ังสุดท้ำย เมื่อได้รับแจ้งกำรเปล่ียนแปลง
หมำยเลขส่ิงอุปกรณ์ และ/หรือรำยกำรจำกหน่วย 



๒๘ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
  สนับสนุนโดยตรง ให้หน่วยใ ช้แก้ไข บชอพ . กับแผนเก็บ

ของและส ำรวจยอดได้โดยอัตโนมั ติ เ พ่ือใ ช้ส ำหรับเบิ ก
ครำวต่อไปด้วย 
- ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยช้ินส่วนซ่อมตำมอัตรำพิกัด
และช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม พ.ศ.๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย.๑๒ ข้อ ๖.๕, 
๖.๕.๑, ๖.๕.๒, ๖.๖, ๖.๖.๑, ๖.๖.๒, ๖.๗, ๖.๗.๑, ๖.๗.๒ 
และ ๖.๗.๓ 

 ๕.๔ การควบคุมทางบัญชี 
      กำรบันทึกบัญชีคุม ทบ.๔๐๐ -๐๐๕ ของ
หน่วยกองพัน บันทึก ในช่องหลักฐำน บันทึกกำร
เบิก,กำรโอนและกำรส่งคืน ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 - ไม่ลงเลขท่ีใบเบิก, ท่ีใบส่งคืน   
 

 
- ในช่องหลักฐำน ให้น ำท่ีใบเบิก, ใบโอนและท่ีใบส่ง คืน
พร้อมทะเบียนหน่วยรับคืนมำบันทึกให้ครบถ้วนทุกรำยกำร
ตำมล ำดับเหตุกำรณ์ ก่อน-หลัง ให้ถูกต้อง ซ่ึงผู้บัง คับบัญชำ
ทุกระดับช้ันต้องรับผิดชอบในกำรควบคุม ส่ิง อุปกรณ์ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเหมำะสมถูกต้องตำมควำมมุ่ง
หมำยของทำงรำชกำร 
- ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๑, ๓๙.๒.๒, 
๓๙.๒.๓, ๓๙.๒.๓.๒ และ ๔๐ 

 ๕.๕ การเก็บรักษา       
      ๕.๕.๑ ผังแสดงกำรเก็บรักษำ เคร่ืองมือชุด
ช่ำงอำวุธ ในคลังจัดท ำไม่เรียบร้อย       
  - ไม่จัดท ำผังแสดงท่ีเก็บ 

 
- เคร่ืองมือชุดช่ำงอำวุธให้เขียนผังแสดง ท่ีเก็บตำมท่ีได้จัด
ระเบียบไว้เพ่ือสะดวกใน กำรควบคุมและกำรใช้งำน ( หยิบก็
ง่ำย  หำยก็รู้  ดูก็งำมตำ )ให้กวดขันกำรควบคุมส่ิงอุปกรณ์
ของทำงรำชกำร ใ ห้ผู้บังคับหน่วยควบคุมก ำกับดูแล และ
กวดขันเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบในกำรควบคุม ส่ิงอุปกรณ์ได้
ตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดบัญชีคุม โดยปฏิบัติ
ตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง ส่ิง อุปกรณ์
ประเภทต่ำงๆ ตลอดจนแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำร
ควบคุม ส่ิงอุปกรณ์ของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัดและกำร
เตรียมท่ีเก็บรักษำ ท่ีเก็บเตรียมท ำ ท่ีเก็บในพ้ืนท่ีคลังปิด หรือ
คลังกลำงแจ้ง  แบ่งเป็นคลัง  หรือพ้ืนท่ี แถว ตอน และช่อง 
โดยใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลข ตัวอย่ำง  เช่น ๑ -ก-๒ -๔ 
หมำยควำมว่ำ คลังหรือพ้ืนท่ี ๑ แถว ก ตอนท่ี ๒ และช่อง ท่ี 
๔ และให้เขียนผังแสดงท่ีเก็บตำมท่ีจัดระบบไว้ เพ่ือสะดวกใน
กำรวำงแผนน ำส่ิงอุปกรณ์เข้ำเก็บ 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย.๑๗
เร่ืองให้กวดขันกำรควบคุมส่ิงอุปกรณ์ของทำงรำชกำร ข้อ ๑  
และระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.
๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ เทียบเคียงข้อ ๓๕.๓, ๓๕.๓.๑ และ 
๓๕.๓.๒ 

 
 
 
 
 
 

      ๕.๕.๒ กำรเก็บอำวุธฯภำยในคลังไม่เรียบร้อย
กล่ำวคือหน่วยไม่ได้จัดเก็บสำยสะพำยอำวุธฯไว้กับ
ตัวอำวุธฯ  ตำมระเบียบก ำหนด                      

- ควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรักษำสำยสะพำยอำวุธเบำนั้น
จะต้องติดกับตัวปืนหรืออำวุธชนิดนั้นๆ จะน ำออกจำกตัวปืน
หรืออำวุธฯ ดังกล่ำวได้เฉพำะหลังจำกน ำปืนหรืออำวุธฯ นั้น
ออกใช้งำน ก่อนน ำปืนห รืออำวุธเข้ำ เก็บให้ ตรวจดูว่ ำ
สำยสะพำยเปียกช้ืนหรือไม่ ถ้ำหำกสำยสะพำยเปียกช้ืนให้
ถอดออกจำกปืนหรืออำวุธฯ ผ่ึงให้แห้ง เสียก่อน จึงจะน ำไป



๒๙ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดกับตัวปืน หรือกรณีท่ีสำยสะพำยเป็นสนิมหรือเปรอะ
เป้ือนน้ ำมันต่ำงๆ หรือสำยสะพำยสกปรกด้วยกรณีใดๆ ก็
ตำมให้ซักสำยสะพำยด้วยสบู่เพ่ือช ำระส่ิงสกปรกต่ำงๆ  ออก
ให้หมดเสร็จแล้วล้ำงด้วยน้ ำเปล่ำจนหมดสบู่ผ่ึงให้แห้งแล้วจึง
น ำไปประกอบกับตัวปืน เจ้ำหน้ำท่ีเก็บรักษำจะต้องเก็บรักษำ
ส่ิงอุปกรณ์ให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีผู้บังคับบัญชำ ก ำหนด และ
ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวำงระเบียบ และจัดงำนเก็บรักษำส่ิง
อุปกรณ์ในท่ีเก็บให้ปลอดภัยและอยู่ในสภำพท่ีใช้กำรได้ 
- ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.(ค ำช้ีแจง) ท่ี ๔๗/๙๖๗๑ เร่ืองกำร
ระวังรักษำสำยสะพำยอำวุธเบำท่ีท ำด้วยผ้ำใบ ลง ๒ ส.ค.๐๔ 
ข้อ ๒, ก และ ช รวมท้ังระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรส่งก ำลังสป.
๒ และ ๔   พ.ศ.๒๕๓๔  ลง  ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕.๑, 
๓๕.๑.๑ และ ๓๕.๑.๒ 

     ๕.๕.๓ กำรเก็บอำวุธฯ และเคร่ืองประกอบอำวุธ
ไม่มอบควำมรับผิดชอบเป็นบุคคล 

- ให้ผู้บังคับบัญชำทหำรทุกระดับช้ันช่วยกันสอดส่องตรวจ
ตรำกำรใช้และกำรเก็บรักษำอำวุธสงครำมให้ด ำเนินไปโดย
ถูกต้องตำมท่ีก ำหนดไว้ใน ข้อบังคับทหำร ท่ี ๕/๒๒๑๘๐ ว่ำ
ด้วยกำรควบคุมศำสตร์ตรำภัณฑ์ประจ ำกำยและประจ ำ
หน่วย ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ โดยเคร่งครัด กำรจัดเก็บอำวุธฯ และ
เคร่ืองประกอบอำวุธฯ นั้น ต้องมอบควำมรับผิดชอบเป็น
รำยบุคคลเพ่ือกำรน ำไปใช้และปรนนิบัติบ ำรุง ดูแลรักษำ 
และจะต้องเก็บรักษำส่ิงอุปกรณ์ให้เป็นไปตำมระเบียบท่ี
ผู้บังคับบัญชำก ำหนด ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวำงระเบียบ
และจัดงำนเก็บรักษำส่ิง อุปกรณ์ในท่ีเก็บให้ปลอดภัยและอยู่
ในสภำพท่ีใช้กำรได้ 
- ให้ปฏิบัติตำม ข้อบังคับทหำร ท่ี ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖  ว่ำด้วย
กำรควบคุมศำตรำภัณฑ์ประ จ ำกำยและประจ ำหน่ วย        
ลง  ๑๐ ก.ย.๘๖ มำตรำ๕ (๑) และหนังสือ กพ.ทบ. ท่ีต่อ กห 
๐๓๑๕/๒๒๑๒๕ เร่ือง ขอให้กวดขันกำรควบคุมและเบิกจ่ำย
อำวุธสงครำม  ลง ๑ ธ.ค.๒๔ ข้อ ๑  และ ๑.๑ 

     ๕.๕.๔ จ ำนวนยอดอำวุธและเคร่ืองประกอบ
ตำมป้ำยสถำนภำพไม่ตรงกับจ ำนวนท่ีมีจริงในคลัง 

- เมื่อหน่วยได้รับอำวุธ และเคร่ืองประกอบมำแล้วต้องข้ึน
บัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ให้เรียบร้อย, ป้ำยสถำนภำพท่ีติดไว้
ในคลังอำวุธต้องตรงกับยอดอำวุธ และเคร่ืองประกอบท่ีมีจริง
ในคลัง และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำย, ส่งคืน โอนหรือส่งซ่อมจะต้อง
บันทึกกำรเปล่ียนแปลงในบัตรบัญชีคุมทุกคร้ังเ พ่ือให้ยอด
อำวุธยุทโธปกรณ์เป็นปัจจุบัน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕.๑, ๓๕.๑.๑, ๓๕.๑.๒, 
๓๕.๒, ๓๕.๖, ๓๕.๖.๓, ๓๕.๖.๓.๑ และ ๔๐ 

๕.๖ การตรวจและการรายงานสถานภาพ  
       - กำรรำยงำนสถำนภำพ สป. ในรอบ ๓ 
เดือน หน่วยปิดรำยงำนไม่ถูกต้อง เช่น ปิดก่อนหรือ
หลังวันส้ินเดือน เป็นต้น 

- กำรปิดรำยงำนสถำนภำพฯ ให้ปิดในส้ิน มี.ค., มิ.ย., ก.ย.และ 
ธ.ค. และหำกในวันท่ีปิดรำยงำนฯ เป็นวันหยุดรำชกำร ให้ท ำ
กำรปิดในวันท ำกำรถัดไป (วันปิดและวันรำยงำนวันเดียวกัน) 
กำรรำยงำนสถำนภำพ สป.๒ และ ๔ รอบ  ๓  เดือน  ในกำร
รำยงำนทุกส้ินเดือน ของเดือนท่ีปิดรำยงำนใน มี.ค., มิ.ย., ก.ย. 
และ ธ.ค. ในกำรรำยงำนนั้น หำกในวันปิดรำยงำนเป็น



๓๐ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
วันหยุดรำชกำรจะให้ปฏิบัติอย่ำงไรในกำรรำยงำนสถำนภำพ 
สป.๒ และ ๔ รอบ ๓ เดือน หำกในวัน ปิดรำยงำนเป็น
วันหยุดรำชกำรหน่วยสำมำรถรำยงำนในวันท ำกำรในวันถัดไปได้ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ตอนท่ี๙ ข้อ ๕๒,  ๕๒.๑, ๕๓,  
๕๓.๑, ๕๔, ๕๔.๑, ๕๔.๑.๑ และ ๕๕  และหนังสือ กบ.ทบ. ด่วน
มำก ท่ี กห ๐๔๐๔/๑๑๗๐๒ ลง ๖ ก.ย. ๔๓ ข้อ ๑.๒ และ ข้อ 
๒.๒ 

 
 

๕.๗ การปรนนิบัติและการซ่อมบ้ารุง 
       - กำรด ำเนิ นกำรส่ง ซ่อมอำวุธฯ ท่ีช ำรุ ด 
กองร้อย รำยงำนกำรช ำรุดให้กองพัน ทรำบล่ำช้ำ 

 
- เมื่อปฏิบัติยุทโธปกรณ์กำรช ำรุดหรือชงักใ ช้รำชกำรให้
ผู้รับผิดชอบรำยงำนตำมล ำดับช้ันจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุมั ติ   
ส่ังกำรในกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำหน่วย ภำยใน ๒๔ ชม. และ
ส่งซ่อมตำมตำมข้ันตอนต่อไป 
- ค ำส่ัง ทบ.(ค ำส่ังช้ีแจง) ท่ี ๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง ๙ พ.ย.๙๘ 
เร่ือง วิธีกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ สำย สพ. ข้อ ๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๖. เร่ือง ยานพาหนะใน และนอกอัตรา 

๖.๑ เอกสำรกำรเตรียมกำรรับตรวจ ไม่ถูกต้อง 
เรียบร้อยเช่น  
 - ข้อมูลยำนพำหนะ สำย ขส. ไม่แยกตำม 
อสอ. และนอก อสอ. ให้ชัดเจน  
 - ไม่ได้จัดท ำข้อมูลของหน่วยรองระดับกองร้อย 
ประกอบกำรรับตรวจฯ  
 - ไม่ได้จัดท ำรำยละเอียดข้อมูลยำนพำหนะงดใช้
งำนของหน่วย  
 - ไม่ได้แนบส ำเนำผลกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
กำรตรวจ จบ.ของหน่วยให้กับผู้ตรวจ 
                     
 

 
- ข้อมูลท่ีต้องกำรทรำบประกอบกำรรับตรวจตำมอนุผนวก 
ให้ถูกต้องเรียบร้อย เช่น อนุผนวก ๔ -๑ ล ำดับต้องตรงกับ
ล ำดับใน อจย.ของหน่วย, แยกในอัตรำ/นอกอัตรำ หรือตำม 
อสอ./นอก อสอ. ให้ชัดเจน เรียบร้อย และต้องจัดท ำข้อมูล
ของหน่วยระดับกองร้อยซ่ึงมยีำนพำหนะประกอบกำรรับตรวจ
ตำม อนุผนวก ๔ ให้ด้วย   
- เอกสำรต่ำงๆ  ท่ีเ ก่ียวข้องกับกำรตรวจในสำยงำนจเร 
จะต้องเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย ตำมท่ี จบ.
ก ำหนด เช่น ล ำดับ ให้ลงหมำยเลขล ำดับยำนพำหนะให้ตรง
กับล ำดับรำยกำรใน อจย. 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๓๗๗/๒๕๕๙ ลง ๒๓ ส.ค.๕๙  
เร่ือง กำรตรวจในหน้ำท่ีนำยทหำรจเรประจ ำปี ๒๕๖๐ วิธี
บันทึกข้อมูลอนุผนวก ๔   

๖.๒ กำรรับ-ส่งหน้ำท่ีไม่ถูกต้อง เรียบร้อย เช่น 
 - กำรจัดท ำบัญชีสถำนภำพส่ิงอุปกรณ์ สำย สพ. 
สำย ขส. ตำม อจย. และ อสอ. และ สป.๔ ตำมท่ีมีอยู่
จริงในวันท่ีรับ-ส่งหน้ำท่ี ไม่สำมำรถตรวจสอบได้ตำม
ควำมเป็นจริง ณ วันรับ-ส่งหน้ำท่ี 
 - ผู้ส่ง และผู้รับหน้ำท่ี ไม่ไ ด้ลงลำยมือท้ำย
บัญชีสถำนภำพส่ิงอุปกรณ์ 
 

- หน่วยต้องจัดท ำบัญชีสถำนภำพตำมสำยยุทธบริกำร ให้ครบ 
ถูกต้องตำมบัญชีคุมของหน่วย และสำมำรถตรวจสอบได้ใน
วันท่ีมีกำรรับ-ส่งหน้ำท่ี จริง 

- เมื่อผู้ส่ง-ผู้รับได้ท ำกำรตรวจนับเป็นท่ีถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้ส่ง-ผู้รับลงลำยมือไว้ท้ำยบัญชีสถำนภำพยำนพำหนะด้วย 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรับส่งหน้ำท่ีในเวลำ
ย้ำย เล่ือน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ 
๑๑, ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ 

 
 

๖.๓ กำรส ำรวจพิเศษเมื่อมีกำรรับ-ส่งหน้ำท่ี ผบ.
หน่วย ไม่ได้ด ำเนินกำร 
      - บำงหน่วยส ำรวจล่ำช้ำ 
      - บำงหน่วยไม่มีกำรส ำรวจพิเศษ 

- เมื่อมีกำรรับ-ส่งหน้ำท่ี ผบ.หน่วย แล้วให้รำยงำนขออนุมั ติ
ส ำรวจพิเศษไปยังผู้มีอ ำนำจส่ังส ำรวจพิเศษ  
- คณะกรรมกำรหรือชุดส ำรวจ ประกอบด้วย จ ำนวน ๓ นำย 
โดยประธำนกรรมกำร หรือ หน.ชุดส ำรวจ ต้องเป็นนำยทหำร
สัญญำบัตร และจัดท ำแบบส ำรวจส่ิงอุปกรณ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ 
ท ำกำรส ำรวจส่ิงอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมกำรท ำกำรส ำรวจส่ิง
อุปกรณ์ 
- จัดท ำแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ ประกอบกำรรำยงำนผล     
- เมื่อท ำกำรส ำรวจพิเศษส่ิงอุปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
หน่วยจะต้องรำยงำนผลกำรส ำรวจ ไปยังผู้มีอ ำนำจอนุมัติส่ัง
ส ำรวจพิเศษ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, ๔๓.๓.๑, 
๔๔.๔, ๔๕, ๔๖ และข้อ ๔๗, ๔๗.๑  

๖.๔  หน่วยแต่ง ต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับส่ิ ง
อุปกรณ์ ไม่ถู กต้อง เช่น  ในคณะ กรรม กำรมี
นำยทหำรสัญญำบัตร เพียง ๑ นำย 
 - บำงหน่วยใช้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ประจ ำเดือน มำตรวจรับ 
    

- เมื่อ สป. มำถึงหน่วยเบิก ให้ ผบ.หน่วยเบิก แต่งต้ังคณะกรรมกำร 
ตรวจรับ สป. จ ำนวน ๓ นำย ประกอบด้วย นำยทหำรสัญญำ
บัตรอย่ำงน้อย ๒ นำย โดยเฉพำะควรจะต้ังเจ้ำหน้ำท่ีในสำย
งำนท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงอุปกรณ์นั้นเข้ำร่วมด้วย และให้คณะกรรมกำร 
ตรวจรับ สป. รำยงำนผลกำรตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทรำบ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๔.๒.๑.๔, ๓๔.๒.๑.๕, 
๓๔.๒.๑.๗ และ ๓๔.๒.๑.๘ 



๓๒ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๖.๕ ตรวจพบยำนพำหนะของหน่วย มีสภำพล้อยำง
ช ำรุด, ล้อยำงเส่ือมสภำพ ใช้กำรไม่ได้ 
                       

- กำรเบิกเปล่ียนยำงส ำหรับยำนพำหนะ ให้เบิกเปล่ียนโดย
ถือเกณฑ์อำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี และวัดกำรสึกหรอ
ของดอกยำงประกอบกำรเปล่ียนยำงด้วย 
- กำรเบิกเปล่ียนท่ีนอกเหนือจำกเงื่อนไข เช่น กำรช ำรุด
เสียหำย เส่ือมสภำพ หรือกรณีใดๆ ให้หน่วยใ ช้ต้ังกรรมกำร
สอบสวนเพ่ือหำข้อเท็จจริง 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๕๕๙/๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย.๓๗ 
เร่ือง กำรเบิกเปล่ียนยำงและแบตเตอร่ี ข้อ ๒, ๒.๑, ๒ .๒, 
๒.๔, ๒.๔.๑, ๒.๔.๒ และ ๒.๔.๓ 

 ๖.๖ หน่วยไม่ไ ด้ลงบันทึกหมำยเลขยำง และ
แบตเตอร่ีในสมุดประวัติรถยนต์ทหำร (ทบ.๔๖๑ -
๓๐๕) เช่น รถยนต์พยำบำลเปล่ียนยำง จ ำนวน ๔ เส้น 
และ รยบ. ปกติขนำดเล็ก ( อีซูซุดีแม็ก)  เปล่ียน
แบตเตอร่ี จ ำนวน ๑ หม้อ ไม่ลงบันทึกประวัติ                       

- เมื่อหน่วยท ำกำรเบิกยำงนอก และได้ท ำกำรเปล่ียนยำงนอก
แล้ว ให้ลงบันทึกหลักฐำนกำรเปล่ียนยำงนอกลงในสมุดประวัติ
รถยนต์ทหำร (ทบ.๔๖๑ -๓๐๕) และให้นำยทหำรซ่อมบ ำรุง 
หรือ นยน.บันทึก แล้วลงนำมไว้ในช่องผู้บันทึกกำรซ่อมด้วย                           
- กำรบันทึกรำยกำรซ่อมบ ำรุง ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบลง
รำยกำรซ่อม และจ ำนวนเงินค่ำซ่อมแต่ละรำยกำรของรถแต่
ละคันในสมุดประวัติให้ถูกต้องตำมควำมเป็นอยู่เสมอ ให้
ปฏิบัติตำมค ำอธิบำยวิธีเขียนใบประวัติ และค ำแนะน ำ   

 ๖.๗ หน่วยได้รับแบตเตอร่ีส ำหรับ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน 
หน่วยไม่ได้น ำแบตเตอร่ีเก่ำส่งคืน  
                    

- กำรเบิกเปล่ียนแบตเตอร่ีส ำหรับยำนพำหนะ ให้เบิกเปล่ียน
ตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำน ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี ยำนพำหนะทุก
ประเภท และทุกสำยงำนโดยให้หน่วยน ำแบตเตอร่ีเก่ำส่งคืน
หน่วย ท่ีให้กำรสนับสนุนพร้อมกับเบิกรับแบตเตอร่ีใหมไ่ด้ทันที 
- ให้หน่วยด ำเนินกำรส่งคืนแบตเตอร่ีใ ห้กับหน่วยจ่ำยหรือ
หน่วยสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลัง โดยท ำใบส่งคืนโดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๒๙-๓๓  และค ำส่ัง ทบ. ท่ี 
๕๕๙/๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย.๓๗ เร่ือง กำรเบิกเปล่ียนยำงและ
แบตเตอร่ี ข้อ ๓ และ ๓.๑ 

 
 

๖.๘ ไม่พบหลักฐำนกำรน ำส่ง คืนยำงนอก และ
แบตเตอ ร่ี  ของรถยน ต์นั่ ง  นิ ส สัน  เออแวน 
รถพยำบำล โตโยต้ำ ไฮเอช. ส่งคืนหน่วยสนับสนุน 
                       

- ให้หน่วยน ำแบตเตอร่ีเก่ำ ยำงนอกเก่ำท่ีไ ด้ท ำกำรเปล่ียน
แล้ว ส่งคืนหน่วยจ่ำย หรือหน่วยท่ีให้กำรสนับสนุน โดยท ำ
ใบส่ง คืนโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ -๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐ -
๐๑๔ 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๕๕๙/๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย.๓๗ 
เร่ือง  กำรเบิกเปล่ียนยำงและแบตเตอร่ี  ข้อ ๒, ๒.๒ , ๓ 
และ ๓.๑ 

๖.๙ กองพันไม่ติดตำมกำรเบิกตำมห้วงระยะเวลำ 
หลั งจำก ท่ีกองพัน ได้วำง ใบเบิ กไป ยังหน่วย
สนับสนุนแล้ว 
                 
 

- เมื่อหน่วยใช้เสนอใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนเกิน ๔๕ วัน
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับส่ิงอุปกรณ์ให้ด ำเนินกำรติดตำมใบเบิก  
- แบบพิมพ์ ทบ.ส ำหรับติดตำมใบเบิกได้แก่ แบบ ทบ.๔๐๐ -
๐๗๑ แบบ ก ต้ังแต่ ๔๕ -๙๐ วัน และแบบ ข เกิน ๙๐ วัน 
ในกำรติดตำมใบเบิกให้กระท ำอย่ำงต่อเนื่องทุกรอบ ๓ 
เดือน โดยแบ่งออกเป็น ๒ สำย คือ สำยหน่วยสนับสนุน
โดยตรง และสำย มทบ. 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๘๙/๒๕๑๑ ลง ๒๘ ส.ค.๑๑ 
เร่ือง กำรติดตำมใบเบิก ข้อ ๑, ๒ และ ๔ และระเบียบ ทบ.



๓๓ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.
๓๔ ข้อ ๑๙ ,๑๙.๑ และ ๑๙.๒  

๖.๑๐ หน่วยบันทึกบัตรบัญชีคุม สป.ถำวร ทบ.
๔๐๐-๐๐๕ (ด้ำนหน้ำ) ไม่ถูกต้อง เรียบร้อย  
        - บัตรบัญชีคุม รถจักรยำนยนต์ ซูซูกิ ไม่ไ ด้
บันทึกกำรจ ำหน่ำยตัดยอดออกจำกบัญชีคุม 
        - บัตรบัญชีคุม รยบ. ปกติขนำดใหญ่ไม่ไ ด้
บันทึกกำรจ ำหน่ำยตัดยอดออกจำกบัญชีคุม 

- หน่วยใ ช้จัดท ำบัญชีคุม ส่ิงอุปกรณ์ถำวรโดยใช้แบบ ทบ.
๔๐๐ -๐๐๕ ตำมวิธีเขียน/บันทึกหลักฐำนท่ีก ำหนดท้ำย
ระเบียบฯ โดยผู้บังคับบัญชำทุกระดับช้ันต้อง รับผิดชอบใน
กำรควบคุมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง เหมำะสม 
ตำมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร                           
- เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีคุมบันทึกรำยกำรต่ำงๆ ลงในบัตรบัญชีคุม 
สป.ถำวร ให้ครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อยตำมท่ีก ำหนด  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ 
๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  ข้อ ๒๒, 
๒๒.๑, ๓๙.๒ และข้อ ๔๐   

๖.๑๑ กองพัน และกองร้อย ไม่ได้บันทึกด้ำนหลัง
บัตรบัญชีคุมทบ.๔๐๐-๐๐๕ ของ รยบ.ขนำดเบำ 
๔ x ๔ แบบ ๕๐  รยบ.ขนำดเบำ ๔ x ๔ แบบ ๕๐ 
ปรับปรุงใหม่ และ รยบ.ขนำดเบำ ๔ x ๔ แบบ 
๕๑ B  กรณีน ำยำนพำหนะออกไปปฏิบัติภำรกิจ 
ร้อย.รส. และกำรปฏิบัติภำรกิจรำชกำรสนำม 
        

- เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีคุมบันทึกรำยกำรต่ำงๆ ลงในบัตรบัญชีคุม 
สป.ถำวร ใ ห้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยตำมท่ีก ำหนด และ
ผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบในกำรควบคุมฯ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยถูกต้อง เหมำะสมกับควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร 
- เมื่อหน่วยอนุมั ติใช้ยำนพำหนะไปปฏิบัติภำรกิจ ร้อย.รส.
หรือไปปฏิบัติรำชกำรสนำม เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องบันทึกท่ีอยู่ของ
ส่ิง อุปกรณ์  (ยำนพำหนะ) ท่ีไปอยู่ พร้อมลงหลักฐำนให้
เรียบร้อยทุกคร้ัง                                  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕ ๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  ข้อ ๙ .๒ ๓, ๓๙ .๒ .๓ .๒ , 
๓๙.๒.๓.๒.๒ และ ๔๐ และค ำแนะน ำกำรจัดท ำบัตรบัญชีคุม 
ทบ.๔๐๐- ๐๐๕ ด้ำนหลัง ท่ีอยู่ของ สป.เมื่อออกจำกหน่วย 
๔ กรณี ได้แก่ จ่ำยให้กับหน่วยรอง, ไปรำชกำร, ฝึก, ส่งซ่อม 
และให้หน่วยอ่ืนยืม 

 
 

๖.๑๒ หน่วยไม่ได้จัดท ำบัตรบัญชีคุมส่ิง อุปกรณ์
แบบใช้ส้ินเปลือง ทบ.๔๐๐-๐๖๘ ของยำงนอก 
และแบตเตอร่ี  เพ่ือบันทึกรำยกำรรับ-จ่ำย สป. ใ ช้
ส้ินเปลืองไว้เป็นข้อมูลทำงกำรส่งก ำลัง 
                     

- ทุกหน่วยท่ีมีหน้ำท่ีซ่อมบ ำรุงจะต้องท ำบัตรบัญชีคุมฯ  เพ่ือ
บันทึกสถำนภำพ และ ข้อมูลกำรส่งก ำลังของช้ินส่วนซ่อมทุก
รำยกำรท่ีได้รับอนุมั ติฯ ลงในบัตรบัญชีคุมช้ินส่วนซ่อม และส่ิง
อุปกรณ์ใช้ส้ินเปลือง ทบ.๔๐๐-๐๖๘  เมื่อมีกำรเบิก รับ หรือจ่ำย  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒.๒ 
- ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยช้ินส่วนซ่อมตำมอัตรำพิกัดและช้ินส่วน
ซ่อมท่ีสะสม พ.ศ.๒๕๑๒ ข้อ ๖.๓ และ ๖.๓.๒   

๖.๑๓ หน่วยกองพัน ได้ขอปรับลดระดับสะสมและ
ตัดรำยกำร ชอพ. ของ รยบ.๑/๔ ตัน เอ็ม.๑๕๑  
และ รยบ.๑ ๑/๔ ตัน ยูนิม๊อก และได้รับอนุมั ติ
จำกหน่วยสนับสนุนแล้ว เมื่อ พ.ค. ๕๘ แต่หน่วย
ยังไม่ได้ด ำเนินกำรปรับ/ตัดรำยกำร ชอพ. และ
น ำส่ง คืนชอพ.ท่ีได้อนุมั ติใ ห้ปรับลดให้กับหน่วย
สนับสนุนโดยตรง          

- เมื่อหน่วยได้รับอนุมั ติให้ด ำเนินกำรปรับ และลดระดับ
สะสม ชอพ. จำกหน่วยสนับสนุนแล้ว ใ ห้ตัดรำยกำรนั้นออก
จำก บชอพ.ได้  เมื่อตัดรำยกำร ชอพ.ออกจำก บชอพ.แล้ว 
ให้ส่งคืน ชอพ. ต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงด้วย 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยช้ินส่วนซ่อมตำมอัตรำ
พิกัด และช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม พ.ศ.๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย.๑๒  
ข้อ ๖.๕ และ ๖.๕.๒ 

 
 

๖.๑๔ หน่วยไมไ่ด้ขอปรับ ชอพ./PLL เช่น  รยบ.๑ ๑/๔ ตัน 
ยูนิม๊อก, รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม.๓๕ เอ.๒ เนื่องจำกไม่มีควำม
เคล่ือนไหว และมี ชอพ. จ ำนวนมำก ไม่ได้หมุนเวียนใช้งำน 

- กำรลดระดับสะสมท่ีอนุมัติ ชอพ.รำยกำรใด ถ้ำมีควำมถ่ี
ของควำมต้องกำรทดแทนต้ังแต่ ๓ คร้ัง ข้ึนไปในห้วง ๖ 
เดือนท่ีแล้วมำ ใ ห้ค ำนวณระดับสะสมท่ีอนุมั ติ ถ้ำต่ ำกว่ำท่ี



๓๔ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
                     ก ำหนดไว้ใน บชอพ. ให้ขอลดระดับสะสมต่อหน่วยสะสม

โดยตรง เมื่อไ ด้รับอนุมั ติแล้ว จึงขอลดระดับสะสมของ
รำยกำรนั้นใน บชอพ.ได้ กำรลดระดับสะสมท่ีอนุมั ติของ 
ชอพ.ลงต่ ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้ใน บชอพ.ข้ันต้น ให้กระท ำไ ด้
เมื่อมี ข้อมูลควำมต้องกำรทดแทนในแผน เก็บของและ
ส ำรวจยอดต้ังแต่  ๑๒ เดือนข้ึนไป และให้ส่งคืน และ/หรือ
ยกเลิกค้ำงรับต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
- ชอพ.รำยกำรท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรรบ แม้ว่ำจะมีควำมถ่ี
ของควำมต้องทดแทน ไม่ถึง ๓ คร้ัง  ในห้วง ๖ เดือนท่ีแล้ว
มำ ไม่ต้อง ตัดรำยกำรนั้นออก คงสะสมไว้ไ ด้จ ำนวน ๑ 
หน่วยนับ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยช้ินส่วนซ่อมตำมอัตรำ
พิกัดและช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม พ.ศ.๒๕๑๒ ลง ๙ มิ .ย.๑๒   
ข้อ ๖.๕, ๖.๕.๒ ข้อ ๖.๖ และ ๖.๖.๒ 

๖.๑๕ กองพันไม่ด ำเนินกำรส่งคืน ชอพ. จ ำนวน   
๙ รำยกำร ของ รยบ.๑/๔ ตัน เอ็ม.๖๐๖ เอ.๓ คืน
หน่วยสนับสนุน เนื่องจำกยำนพำหนะได้ส่ง คืน
นำนแล้ว 
                          

- ชอพ.รำยกำรใดเป็นส่ิงอุปกรณ์ล้ำสมัย หรือหน่วยใช้ไม่มี
ยุทธภัณฑ์ท่ีใ ช้ ชอพ. รำยกำรนั้น ส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุง
ประจ ำหน่วยแล้ว ใ ห้หน่วยใ ช้ส่ง คืนทันที และตัด ชอพ.
รำยกำรนั้นออกจำก บชอพ.ได้โดยอัตโนมัติ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยช้ินส่วนซ่อมตำมอัตรำ
พิกัดและช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม พ.ศ.๒๕๑๒ ลง ๙ มิ .ย.๑๒   
ข้อ ๖.๗ และ ๖.๗.๑ 

 
 

๖.๑๖ หน่วยวำงระเบียบ/ค ำส่ัง เก่ียวกับกำรเก็บ
รักษำยำนพำหนะ กำรใช้ กำรปรนนิบัติบ ำรุง และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เพ่ือใ ห้หน่วยรองได้ปฏิบัติ ไม่
ครอบคลุม เช่น ขำดรำยละเอียดกำรเก็บรักษำ
และปรนนิบัติบ ำรุง ยุทโธปกรณ์ในสภำวกำรณ์
ปัจจุบัน เป็นต้น 
                     
 

- ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวำงระเบียบและจัดงำนเก็บรักษำ
ส่ิงอุปกรณ์ในท่ีเก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภำพท่ีใช้กำรได้ 
- วิธีออกระเบียบเก็บรักษำส่ิงอุปกรณ์ เพ่ือให้ครอบคลุมถึง
รำยละเอียดต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วนจะต้องยึดถือปฏิบัติตำม
ระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕ เว้นข้อ ๓๕ .๑, ๓๕.๑.๑ และ 
๓๕.๑.๒ (กำรเก็บรักษำส่ิงอุปกรณ์) 
-  ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรจัดและกำรปฏิบัติงำนของแหล่ง
รวมรถสำยขนส่ง พ.ศ.๒๕๑๓ ข้อ ๕.๕ (กำรแต่งต้ังพลขับ
ผู้รับผิดชอบยำนพำหนะ)  
-  ระเบียบ กห. ว่ำด้วยรถรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๒๕ ข้อ ๑๗.๒ 
(กำรเก็บรักษำรถสำยขนส่ง)  
-  ค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๙๕/๒๕๔๑ ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เร่ืองกำรเก็บ
รักษำและปรนนิบัติบ ำรุงยุทโธปกรณ์ในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 
ข้อ ๒.๑ (กำรปรนนิบัติบ ำรุงยำนยนต์ล้อ) 

๖.๑๗ บำงหน่วยไม่ได้จัดท ำค ำส่ังแต่ง ต้ังพลขับ
รับผิดชอบยำนพำหนะของหน่วยทุกคัน 
 

- รถทุกคันในแหล่งรวมรถจะต้องมีพลขับประจ ำรับผิดชอบ
รถโดยแน่นอน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรจัดและกำรปฏิบัติงำน
ของแหล่งรวมรถสำย ขส. พ.ศ.๒๕๑๓ ข้อ ๕.๕  

 
 

๖.๑๘ สภำพยำนพำหนะของหน่วย ไม่สะอำด  
        - ล้อยำงไม่สะอำด 
        - ห้องผลขับ, ห้องโดยสำรไม่สะอำด 
                          

- กำรปรนนิบัติบ ำรุงหลังจำกกำรใ ช้งำน และประจ ำสัปดำห์ 
จะงดเว้นเสียมิได้เป็นอันขำดไม่ว่ำสถำนกำรณ์ทำงยุทธวิธีจะ
คับขันอย่ำงไรก็ตำม แต่อำจจะท ำน้อยลงไป เท่ำกับกำร
ปรนนิบัติบ ำรุงขณะหยุดพักได้ ถ้ำหำกสถำนกำรณ์ทำง



๓๕ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 ยุทธวิธีบีบบังคับ หลังจำกได้ท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุงเ รียบร้อย

แล้ว จะต้องรำยงำนผลให้ผู้บังคับหมู่หรือผู้ได้รับกำรแต่งต้ัง
ให้รับผิดชอบทรำบทันที 
- สรรพส่ิงของหลวงท่ีจ่ำยประจ ำตัวทหำร และประจ ำหน่วย 
จะต้องได้รับกำรตรวจตรำเก่ียวกับควำมสะอำดเรียบร้อยอยู่
เสมอ ส่วนกำรก ำหนดให้มีกำรตรวจอย่ำงไร เมื่อใดนั้ น 
แล้วแต่ผู้บังคับบัญชำจะเห็นสมควร 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ เร่ือง 
ให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๑๑ (๑)-๑๑(๑๐)(ฉ) และ ๑๓ 
ก (๑),(๒) และข้อบังคับทหำร ท่ี ๒/๑๓๕๗/๒๔๙๐ ว่ำด้วยกำร
จัดระเบียบภำยนกรมกองทหำร ลง ๑๒ ก.พ.๒๔๙๐ ข้อ ๑๒ 

๖.๑๙ รยบ.๑ ๑/๔ ตัน ยูนิม๊อก บำงคัน พ้ืนห้อง
บรรทุกผู้โดยสำรเร่ิมเป็นสนิม และรถพ่วงของ
หน่วยส่วนใหญ่พ้ืนผุเป็นรูพรุน 
 

- ยุทโธปกรณ์ท่ีต้องเก็บรักษำเป็นเวลำนำน ให้  ผบ.หน่วย
ก ำกับดูแลปรนนิบัติบ ำรุง  เช่น ใ ห้เก็บไว้ในโรงเก็บท่ีไม่ถูก
แดด ฝน  ดูแลและปรนนิบัติตัวถังรถไม่ให้เป็นสนิม 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๙๕/๒๕๔๑ ลง ๒๗ ธ.ค.๔๑  
เร่ือง กำรเก็บรักษำและปรนนิบัติบ ำรุงยุทโธปกรณ์ในสภำ
กำรณ์ปัจจุบัน ข้อ ๒, ๒.๑, ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒      

 
 

๖.๒๐ กำรเก็บรักษำเคร่ืองมือประจ ำรถ  
         - ไม่ได้จัดท ำส ำเนำใบแจ้ง ชุดเคร่ืองมือ
ประจ ำรถ 

         - เคร่ืองมือประจ ำรถแต่ละคัน ส่วนใหญ่ไม่
ครบตำมบัญชีใบแจ้งชุดเคร่ืองมือประจ ำรถ 
        - เคร่ืองมือใช้กำรไม่ได้, ช ำรุด  

- เคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจ ำรถ ต้องมีกำรตรวจตรำดูแล
เป็นประจ ำ ว่ำมีครบและอยู่ในสภำพใช้กำรได้หรือไม่ โดย
จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หำกมีกำรช ำรุด หรือ สูญหำย 
จะต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ    
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองให้ใช้คู่มอืเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๘ ข (๘) และ ๑๑ ท (๑๐)  

๖.๒๑ เคร่ืองมือชุดช่ำงท่ัวไป และเคร่ืองมือชุดช่ำง
ท่ัวไป เพ่ิมเติมของหน่วยได้รับอนุมั ติให้จ ำหน่ำย
เรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่ ๔๘ และปี ๕๐ ยังไม่ไ ด้
ด ำเนินกำรส่งซำกคืน และไม่ท ำกำรเบิกทดแทน   
              

- เมื่อหน่วยรำยงำนทรำบผลกำรอนุมัติจ ำหน่ำยส่ิงอุปกรณ์
แล้ว ให้ตัดยอดส่ิง อุปกรณ์นั้นออกจำกบัญชีคุมของหน่วย 
และท ำกำรเบิกทดแทน 
- เมื่อกรมฝ่ำยยุทธบริกำร  หรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ซ่ึง
รับผิดชอบ สป. และหน่วยสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลัง ท่ี
เก่ียวข้อง ไ ด้รับหลักฐำนกำรอนุมั ติจ ำหน่ำยแล้ว ใ ห้บันทึก
หลักฐำนกำรอนุมัติจ ำหน่ำยในบัญชีคุมของหน่วย และหน่วย
ใช้ให้ถูกต้อง ตรงกัน 
- กำรปฏิบัติต่อส่ิงอุปกรณ์ หรือซำกส่ิงอุปกรณ์ ส่งให้ต ำบล
รวบรวมส่ิงอุปกรณ์จ ำหน่ำย หรือปฏิบัติตำมท่ีกรมฝ่ำยยุทธ
บริกำร หรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษท่ีรับผิดชอบส่ิงอุปกรณ์นั้น
ก ำหนด 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยส่ิง อุปกรณ์  
พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ ข้อ ๒๕, ๒๙, ๓๐ และ ๓๐.๒ 

 ๖.๒๒ ตรวจพบ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ของบำงหน่วย
อุปกรณ์ช ำรุด เช่น กระจกหน้ำแตก , ไฟหน้ำไฟ
เล้ียวช ำรุดใช้กำรไม่ได้ แต่ไม่ส่งซ่อม 
                         

- พลขับประจ ำรถ หรือผู้ใ ช้ยุทโธปกรณ์ จะต้องรำยงำนให้
ผู้บัง คับบัญชำทรำบทันที เมื่อยุทโธปกรณ์เกิดกำรช ำรุด ไม่
สำมำรถใช้กำรได้ 
- ช่ำงยำนยนต์ต้องไปตรวจสอบกำรช ำรุดเสียหำย และ
ด ำเนินกรรมวิธีในกำรซ่อมบ ำรุงควบคู่กันไป ไม่ว่ำจะเป็นกำร
เบิกช้ินส่วน หรือส่ง ซ่อม ก็ปฏิบัติเ ช่นเดียวกัน จำกนั้นท ำ
รำยงำนขออนุมติักำรซ่อมไปยังหน่วยท่ีปกครองยุทโธปกรณ์นั้น 



๓๖ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง ๙ พ.ย.๙๘ เร่ือง 
วิธีกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์สำย สพ. (ข้อ ๔, ๕ และข้อ ๑๐) 

 
 

๖.๒๓ หน่วยไม่รำยงำนขออนุมั ติใ ช้ ชอพ./PLL 
ของ รยบ.๑/๔ เอ็ม .๑๕๑ เอ.๒ รำยกำรกรอง
น้ ำมันเคร่ือง จ ำนวน ๑ EA และกรองเช้ือเพลิง 
จ ำนวน ๑ EA เพ่ือน ำไป ปบ.ยำนพำหนะตำม
วงรอบ 
                     

- กำรปฏิบั ติของหน่ วยใช้  ใช้ ชพอ.ท ำกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำ
หน่วย แล้วเบิกทดแทนให้เต็มระดับอยู่เสมอ 
- ให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนตำมล ำดับช้ันจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุมัติ/ส่ัง
กำรในกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำหน่วย ภำยใน ๒๔ ชม. ผู้มีอ ำนำจส่ัง
กำรในกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำหน่วย 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยช้ินส่วนซ่อมตำมอัตรำพิกัด
และช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม พ.ศ.๒๕๑๒ ข้อ ๕.๖, ๖.๒ และ ๖.๒.๒ 
และค ำส่ัง ทบ. (ค ำช้ีแจง) ท่ี ๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง       ๙ พ.ย.๙๘ 
เร่ือง วิธีกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์สำย สพ. ข้อ ๔ ก, ข และ ค 

๖.๒๔ จ ำนวนยอด ชอพ.ของ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน 
รำยกำร PART KIT FLUID PRESSURE FILTER 
และ ชอพ.ของ รยบ.๑ ๑/๔ ตัน ยูนิม๊อก รำยกำร 
FUEL FILTER ELEMENT เก็บรักษำไว้ในคลังไม่
ตรงกับบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๖๘ ของกองพัน   
                              

- กำรท ำบัญชีคุม ทุกหน่วยท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรซ่อม
บ ำรุงประจ ำหน่วย บันทึกสถำนภำพและข้อมูลกำรส่งก ำลัง
ของ ช้ินส่วนซ่อมทุกรำยกำรท่ีได้รับอนุมัติ ให้ใ ช้ในกำรซ่อม
บ ำรุงลงในแผนเก็บของและส ำรวจยอด ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 
- ให้ผู้บังคับหน่วยควบคุม ก ำกับดูแล และกวดขันเจ้ำหน้ำท่ี ท่ี
รับผิดชอบในกำรควบคุม สป. ได้ตรวจสอบยอด สป. ให้ตรง
กับยอดบัญชีคุมโดยเคร่งครัด 
- เจ้ ำหน้ ำท่ี รับ ผิดชอบในกำ รตรวจสอบยอด สป . ไ ด้
ตรวจสอบยอด สป.ให้ตรงกับยอดกำรควบคุมทำงบัญชีตำม
ระยะเวลำ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยช้ินส่วนซ่อมตำมอัตรำพิกัด 
และช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม พ.ศ.๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย.๑๒ ข้อ ๖.๒ 
และ ๖.๒.๑ และค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ 
เร่ือง ให้กวดขันกำรควบคุมส่ิง อุปกรณ์ของทำงรำชกำร ข้อ ๑ 
และ ๒     

 
 

๖.๒๕ หน่วยไม่ไ ด้ท ำกำรตรวจกำรป้องกันอัคคีภัย
แหล่งรวมรถของหน่วย ประจ ำเดือน ตำมระเบียบ
ท่ีก ำหนด (ตำมผนวก ข)  
                       

- กำรตรวจกำรป้องกันอัคคีภัย ให้ผู้บังคับหน่วยช้ัน ผบ.พัน 
หรือเทียบเท่ำ จะต้องท ำกำรตรวจกำรป้องกันอัคคีภัยภำยใน
หน่วย เดือนละ ๑ คร้ัง  ส ำหรับหน่วยกองร้อย หรือเทียบเท่ำ 
จะต้องท ำกำรตรวจกำรป้องกันอัคคีภัยภำยในหน่วย อย่ำง
น้อย ๒ สัปดำห์ต่อคร้ัง ส ำหรับหน่วยต้ังแต่ระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำข้ึนไป ให้ ผบ.หน่วย นั้นๆ ท ำกำรตรวจกำรป้องกัน
อัคคีภัยของหน่วยตำมแต่จะพิจำรณำเห็นสมควร 
- รำยกำรตรวจสอบกำรตรวจกำรป้องกันอัคคีภัย ตำมผนวก ข 
ท้ำยระเบียบ ทบ.ว่ำด้วย กำรป้องกันอัคคีภัยและกำรปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.๐๓ เสนอผลกำร
ตรวจกำรป้องกันอัคคีภัยต่อผู้บัง คับหน่วยเพ่ือพิจำรณำ
ด ำเนินกำร 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรป้องกันอัคคีภัยและ
กำรปฏิ บัติเมื่ อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕ ๐๓ ลง ๑  ก.ค.๐ ๓        
ข้อ ๗.๘, ๗.๘.๑ และ ๗.๘.๒         

๖.๒๖ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ประจ ำแหล่งรวมรถ
ของกองร้อย ใช้กำรไม่ได้  จ ำนวน ๑ ถัง 

- เจ้ำหน้ำท่ีต้องหมั่นตรวจสภำพของเคร่ืองมือดับเพลิงให้อยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำนเสมอ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรป้องกันอัคคีภัยและ



๓๗ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
กำ รป ฏิ บั ติ เมื่ อ เกิด อัค คี ภั ย  ฉ บับ ท่ี  ๒  พ.ศ.๒ ๕ ๓ ๘                
ลง ๑๒ ม.ค.๓๘ ข้อ ๗.๔ 

๖.๒๗ กำรบันทึกตำรำงปรนนิบัติบ ำรุง ทบ.๔๖๘ -
๓๖๐ ไม่ถูกต้องเรียบร้อย ดังนี้ 
        - ลงช่ือผู้รับผิดชอบในกำรปรนนิบัติบ ำรุงไ ว้
ล่วงหน้ำก่อนท ำ ปบ. 
        - ไม่ลงจ ำนวนไมล์ ท่ีท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุง
คร้ังหลังสุด 
       - ไม่ลงหมึกทับตัวดินสอท่ีก ำหนดล่วงหน้ำไ ว้  
ในกรณีเล่ือนกำรปรนนิบัติบ ำรุง เพ่ือแสดงว่ำได้ท ำ
กำรปรนนิบัติบ ำรุงแล้ว 
       - กำรบันทึกยำนพำหนะเข้ำท ำกำรปรนนิบัติ
ตำมแบบพิมพ์ เกิน ๒๕  คัน/หน้ำ 

              

- ตำรำงปรนนิบัติบ ำรุงก ำหนดล่วงหน้ำด้วยดินสอไว้ตลอด
เดือน วิธีบันทึกจะต้องท ำใ ห้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง/ทุก
รำยกำร โดยเฉพำะในช่อง (๒) ผู้ลงนำม คือ นยน.หรือ นสย. 
ต้องลงช่ือภำยหลังกำรท ำเสร็จส้ินแล้ว เพ่ือรับรองผลกำร
ปรนนิบัติบ ำรุงท่ีได้กระท ำไป ส ำหรับในวันหยุดเสำร์/อำทิตย์ 
(ช่อง/รำยกำรท่ี ๙) ใ ห้ลงจ ำนวนไมล์ของรถแต่ละคัน เพ่ือ
เป็นกำรสอบว่ำระยะทำงใกล้จะถึงกำรปรนนิบัติบ ำรุงแล้ว  
และเมื่อได้ท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุงแล้วเสร็จ ใ ห้ลงหมึกทับ
ตำมท่ีก ำหนด, ช่อง/รำยกำร (๔) วัน หรือไมล์ ปรนนิบัติบ ำรุง
คร้ังหลังสุด ช่องนี้ใ ช้บันทึกวันท่ีและจ ำนวนไมล์ท่ีท ำกำร
ปรนนิบัติบ ำรุงคร้ังหลังสุด และช่อง/รำยกำร (๘) โดยปกติ
แบบพิมพ์ฉบับหนึ่งจะท ำเส้นบรรทัดไ ว้ ๒๗ บรรทัด แต่
ในทำงปฏิบัติให้ใช้แบบพิมพ์กับยำนยนต์ ๒๕ คัน เท่ำนั้น 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ค (๑)-(๑๗) และ
ค ำแนะน ำด้ำนหลังตำรำงปรนนิบัติบ ำรุง ทบ.๔๖๘-๓๖๐ 

 ๖.๒๘ หน่วยไม่ได้ก ำหนดตำรำงกำรปรนนิบัติ ทบ.
๔๘๖-๓๖๐ ไว้ล่วงหน้ำ  
     

- ตำรำงปรนนิบัติบ ำรุงก ำหนดล่วงหน้ำด้วยดินสอไว้ตลอด
เดือน  วิธีบันทึกจะต้องท ำใ ห้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง/ทุก
รำยกำร โดยเฉพำะในช่องท่ี ๒ ผู้ลงนำม คือ นยน.หรือ นสย. 
ต้องลงช่ือภำยหลังกำรท ำเสร็จส้ินแล้ว เพ่ือรับรองผลกำร
ปรนนิบัติบ ำรุงท่ีได้กระท ำไป ส ำหรับในวันหยุดเสำร์/อำทิตย์ 
(ช่อง/รำยกำรท่ี ๙) ใ ห้ลงจ ำนวนไมล์ของรถแต่ละคัน เพ่ือ
เป็นกำรสอบว่ำระยะทำงใกล้จะถึงกำร ปบ.แล้ว และเมื่อไ ด้
ท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุงแล้วเสร็จ ให้ลงหมึกทับตำมท่ีก ำหนด   
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองให้ใช้คู่มือเทคนิค  ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ค.(๑)-(๑๗) และ
ค ำแนะน ำด้ำนหลังตำรำงปรนนิบัติบ ำรุง ทบ.๔๖๘-๓๖๐ 

 ๖.๒๙ กำรก ำหนดตำรำงปรนนิบัติบ ำรุงยำนพำหนะ
ตำมวงรอบใน รอบ ๖ เดือน ของ รยบ.๑ ๑/๔ ตัน 
ไม่น ำเข้ำท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุงตำมท่ีก ำหนด  
                        

- ในกำรก ำหนดวันปรนนิบัติบ ำรุงไ ว้ล่วงหน้ำ ตำมวงรอบ    
๑ เดือน และรอบ ๖ เดือนนั้น เมื่อถึงวันท่ีก ำหนด พลขับและ
ช่ำง ฯ จะต้องน ำยำนพำหนะเข้ำท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุงตำม
ก ำหนด โดยมีนำยทหำรยำนยนต์ หรือนำยสิบยำนยนต์ เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลกำรปรนนิบัติบ ำรุงท่ีได้กระท ำไป            
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๑๒ ก (๑), ๑๒ ค (๑), 
(๒) และ ๑๓ ก.(๑ 

 
 

๖.๓๐ กำรปรนนิบัติบ ำรุงยำนพำหนะตำมวงรอบ 
๑ เดือน และ ๖ เดือน ของ รยบ.๑/๔ ตัน เอ็ม.๑๕๑ 
เอ.๑ เจ้ำหน้ำท่ี/ช่ำงยำนยนต์ของหน่วย ไม่ไ ด้
บันทึกหลักฐำนกำรปรนนิบัติบ ำรุง ตำมรำยกำร
ปรนนิบัติบ ำรุงและกำรตรวจสภำพทำงเทคนิค
ส ำหรับยำนยนต์ล้อ (ทบ.๔๖๘ – ๓๖๑)  
                      

- เจ้ำหน้ำท่ี/ช่ำงยำนยนต์ของหน่วย จะต้องบันทึกหลักฐำน
กำรปรนนิบัติบ ำรุงตำมรำยกำรปรนนิบัติบ ำรุงและกำรตรวจ
สภำพทำงเทคนิคส ำหรับยำนยนต์ล้อ (ทบ.๔๖๘-๓๖๑) ตำม
ก ำหนดประจ ำเดือน และประจ ำ ๖ เดือน ใ ห้เรียบร้อย
ครบถ้วนตำมรำยกำร และให้เก็บรักษำไว้จนกว่ำจะได้เสร็จ
จำกกำรปรนนิบัติบ ำรุงประจ ำ ๖ เดือนแล้ว จึงท ำลำยได้และ
จะท ำลำยหลักฐำนกำรปรนนิบัติบ ำรุงประจ ำ ๖ เดือนต่อไป



๓๘ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
เสร็จแล้ว 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๑๒ ก (๑), ๑๒ ค (๑), 
(๒), ๑๓ ก (๑) และข้อ ๑๕ ก (๔) และค ำส่ัง ทบ.ท่ี๔๐๐/๒๕๐๗ 
ลง ๙ พ.ย.๐๗ เร่ือง ให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐  
- ค ำช้ีแจง ทบ.เร่ือง กำรใช้และกำรปรนนิบัติบ ำรุงยำนยนต์ท่ี
ได้รับมอบตำมโครงกำร ลง ๘ มิ.ย.๙๘ ข้อ ๓    

๖.๓๑ กำรปรนนิบัติบ ำรุง ไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด 
คือ รยบ.๑ ๑/๔ ตัน ยูนิม๊อก ก ำหนดเข้ำปรนนิบัติ
บ ำรุง รอบ ๓ เดือน ใน ๑๕ ก.พ.๖๐, รยบ.๒ ๑/๒ ตัน 
ก ำหนดเข้ำปรนนิ บัติบ ำรุง  รอบ ๖ เดือน ใน      
๑๑ ม.ค.๖๐  แล้วไม่น ำเข้ำท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุง
ตำมท่ีก ำหนด 
                      

- ในกำรก ำหนดวันปรนนิบัติบ ำรุงไว้ล่วงหน้ำตำม  วงรอบ   
๑ เดือน และ ๖ เดือนนั้น เมื่อถึงวันท่ีก ำหนด พลขับและช่ำง
ฯ จะต้องน ำยำนพำหนะเข้ำท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุงตำมท่ี
ก ำหนด โดยมีนำยทหำรยำนยนต์ หรือนำยสิบยำนยนต์เป็น
ผู้รับผิดชอบควบคุมกำรปฏิบัติพร้อมท้ังบันทึกหลักฐำนกำร
ปรนนิบัติบ ำรุงลงในรำยกำรตรวจสภำพทำงเทคนิค ทบ .
๔๖๘-๓๖๑ ในวันท่ีท ำจริง 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองใ ห้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗ -๒๘๑๐ ข้อ ๑๒ ก (๑ ), ๑๒ ค  
(๑), (๒) และ ๑๓ ก (๑) 

 
 

๖.๓๒ เจ้ำหน้ำท่ีไม่ได้บันทึกหลักฐำนกำรปรนนิบัติ
บ ำรุงลงในรำยกำรตรวจสภำพทำงเทคนิค ส ำหรับ
ยำนยนต์ล้อ แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๘-๓๖๑ และไม่ไ ด้
เก็บหลักฐำนกำรปรนนิบัติบ ำรุงไว้ในซองประวัติ
ยุทธภัณฑ์ ทบ.๔๖๘-๓๗๘ 
                          

- ช่ำงยำนยนต์ของหน่วยจะต้องท ำกำรปรนนิ บัติบ ำรุง
ยำนพำหนะตำมวงรอบ และบันทึกหลักฐำนกำรปรนนิบัติตำม
รำยกำรบ ำรุงปรนนิบัติบ ำรุงและกำรตรวจสภำพทำงเทคนิค
ยำนยนต์ล้อ  ทบ.๔๖๘-๓๖๑ รอบเดือน และรอบ ๖ เดือน 
- แบบพิมพ์ท่ีใช้ในกำรตรวจสภำพทำงเทคนิคนั้นเมื่อตรวจ
เสร็จแล้ว จะต้องน ำไปเก็บไว้ในซองประวัติยุทธภัณฑ์ ทบ.
๔๖๘-๓๗๘ จนกระท่ังได้ท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุงรอบ ๖ เดือน
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะท้ิงไปได้ 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองให้ใช้คู่มอืเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๑๓ ก (๑), ข้อ ๑๕ ก (๔) 
- ค ำช้ีแจง ทบ. เร่ืองกำรใช้และกำรปรนนิบัติบ ำรุงยำนยนต์ท่ี
ได้รับมอบตำมโครงกำร ลง ๘ มิ.ย.๙๗ ข้อ ๓    

๖.๓๓ หลักฐำนกำรยืมยำนพำหนะของหน่วย ตำม
ใบเบิก(ยืม) ท่ีไปปฏิบัติภำรกิจรำชกำรสนำม ไม่
ถูกต้อง เรียบร้อยคือ ไม่มีรำยงำนกำรขอยืม และ
ไม่ก ำหนดวันส่งคืนในหลักฐำนใบเบิก (ยืม)     

- กำรยืม สป. ไปใช้รำชกำร ให้หน่วยยืมท ำรำยงำนในกำรยืม
ส่ิงอุปกรณ์ พร้อมเหตุผลและรำยละเอียดในกำรใช้ สป. โดย
ระบุรำยละเอียดของ สป. ท่ียืมให้ครบถ้วน และจะต้อง
ก ำหนดวันส่ง คืน สป. หำกไม่ทรำบวันส่ง คืนวันใดให้แจ้ง
หน่วยยืมเพ่ือก ำหนดในรำยงำน หรือในใบเบิกยืมนั้นๆ  ว่ำ 
"ส่งคืนภำยหลังจำกจบภำรกิจ ๗ วัน"  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๒๒, ๒๒.๑, ๓๙.๒ และข้อ ๔๐ 

 
 

๖.๓๔ กองพัน ไม่ได้ด ำเนินกำรส่งซ่อมยำนพำหนะ
ของหน่วย จ ำนวน ๕ คัน ท่ีช ำรุดเคร่ืองยนต์ไม่มี
ก ำลัง 

- กำรปฏิบัติกำรซ่อมบ ำรุงของหน่วยใช้ เมื่อได้รับรำยงำนว่ำ
ยุทโธปกรณ์ชะงักใช้รำชกำรให้ผู้มีอ ำนำจส่ังกำรในกำรซ่อม
บ ำรุงประจ ำหน่วยถ้ำกำรช ำรุดของยุทโธปกรณ์อยู่ในประเภท
กำร ซ่อม บ ำรุง ในสนำม  ข้ันท่ี  ๓ -๔  ให้ เจ้ ำหน้ ำท่ี น ำ
ยุทโธปกรณ์นั้นส่ง ซ่อมไปยังกองสรรพำวุธ ท้ังนี้ ห้ำมไม่ใ ห้
หน่วยใช้ท ำกำรซ่อมบ ำรุงเกินข้ันเป็นอันขำด 
- หน่วยใช้จัดท ำหลักฐำนใบส่งซ่อม ทบ.๔๖๘-๓๑๑ ไปยัง



๓๙ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
กองสรรพำวุธ ท่ีให้กำรสนับสนุน  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. (ค ำช้ีแจง) ท่ี ๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง  
๙ พ.ย.๙๘ เร่ืองวิธีซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์สำย สพ.ข้อ ๔ ข,  
๕ ก, ข, ค และข้อ ๑๐ และค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๓๗๐/๒๕๑๔ ลง 
๑๑ ส.ค.๑๔ เร่ือง แนวปฏิบัติเพ่ือกำรประหยัดของ ทบ.    
ข้อ ๕.๓ 

๖ .๓ ๕  หน่ วยไม่ ไ ด้ด ำเนิ น กำ รเบิ กทดแทน
ยำนพำหนะ ท่ีหน่ วยได้รับอนุมั ติใ ห้จ ำหน่ ำย
เรียบร้อยแล้ว 
        

- เมื่อหน่วยรำยงำนทรำบผลกำรอนุมัติจ ำหน่ำยส่ิงอุปกรณ์
แล้ว ให้ตัดยอดส่ิงอุปกรณ์ออกจำกบัญชีคุมของหน่วย และ
แจ้งผลกำรอนุมั ตินั้นใ ห้หน่วยบังคับบัญชำโดยตรงทรำบ  
แต่ถ้ำในระหว่ำงกำรด ำเนินกรรมวิธีขออนุมั ติจ ำหน่ ำย 
หน่วยรำยงำนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ส่ิงอุปกรณ์นั้น ให้หน่วย
รำยงำนท ำเบิกทดแทนไปได้  เว้นส่ิง อุปกรณ์ประเภท ๔  
โดยในกำรเบิกทดแทน  ให้แนบห ลักฐำนท่ีแสดงว่ำส่ิ ง
อุปกรณ์ดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกรรมวิธีขออนุมั ติ
จ ำหน่ำย เช่น เอกสำรของหน่วยซ่อมบ ำรุง หรือรำยงำนกำร
สูญเสีย เป็นต้น 
- กำรเบิกทดแทนเมื่อมีควำมต้องกำรทดแทน ให้ด ำเนินกำร
เบิกตำมสำยกำรส่งก ำลัง ควำมรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชำทุก
ระดับข้ัน ต้องรับผิดชอบในกำรควบคุมส่ิงอุปกรณ์ให้เป็นไป
โดยเรียบร้อย เหมำะสม ถูกต้อง ตำมควำมมุ่งหมำยของทำง
รำชกำร 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยส่ิงอุปกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ ข้อ ๒๔ และระเบียบ ทบ.ว่ำ
ด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
ข้อ ๑๘.๒ และ ๔๐ 

 
 

๖.๓๖ กำรรำยงำนยอด สป. ส ำคัญ/สป.หลักงดใช้
งำนประจ ำเดือน ในส้ินเดือน ต.ค.๕ ๙ ไม่ ไ ด้
รำยงำน                         
                      

- หน่วยใช้  มีหน้ำท่ีรำยงำนยอด สป. ส ำคัญ/สป.หลัก งดใ ช้
งำนประจ ำเดือนตำมบัญชีสรุปรำยงำน (ผนวก ก) และส ำเนำ
ใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘-๓๑๑) 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๖๒/๒๕๔๓ เร่ืองกำรรำยงำน 
สป.ส ำคัญ และ สป.หลัก งดใช้งำนประจ ำเดือน ลง ๑๔ ก.ย.๔๓ 
ข้อ ๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓., ๔, ๔.๑ และข้อ ๔.๒ 

๖.๓๗ กำรตรวจยำนพำหนะประจ ำเดือนของ
หน่วยไม่ถูกต้อง เรียบร้อย 
      - ไม่มีผลกำรเปรียบเทียบควำมย่ิงห ย่อน 
ประจ ำเดือน 

      - ไม่ไ ด้รำยงำนผลกำรตรวจยำนพำหนะ
ประจ ำเดือน ให้ผู้บังคับบัญชำ ทรำบ 
                      

- กำรตรวจยำนพำหนะจะต้องท ำกำรตรวจรำยละเอียดเก่ียวกับ 
กำรรักษำควำมสะอำด กำรปรนนิบัติบ ำรุง กำรช ำรุด หรือสูญ
หำย ของแต่ละชนิดนั้น พร้อมมีผลกำรเปรียบเทียบควำมย่ิง
หย่อนเป็นหน่วย รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ ถึงควำมพร้อม
รบอยู่เสมอ 
- กำรรำยงำนผลกำรตรวจ ให้รำยงำนตำมล ำดับถึงกองพลหรือ
เทียบเท่ำ ภำยใน ๑๕ วัน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรตรวจอำวุธ และส่ิงของ
ท่ีจ่ำยประจ ำทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๖, ๘, ๑๕, ๑๙ และ ๒๐ 



๔๐ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 ๖.๓๘ กำรตรวจยำนพำหนะประจ ำเดือนของ

หน่วย ไม่ ได้รำยงำนผลกำรตรวจยำนพำหนะ 
ประจ ำเดือนให้ผู้บัง คับบัญชำตำมล ำดับช้ัน จนถึง
กองพลหรือเทียบเท่ำ  
 
 

- กำรตรวจยำนพำหนะจะต้องท ำกำรตรวจรำยละเอียด
เก่ียวกับ กำรรักษำควำมสะอำด กำรปรนนิบัติบ ำรุง  กำร
ช ำรุด ห รือ สูญหำย  ของแต่ละชนิดนั้ น พ ร้อมมีผลกำร
เป รียบ เที ยบควำม ย่ิ ง ห ย่อน เป็นหน่ วย ร ำย ง ำน ใ ห้
ผู้บังคับบัญชำทรำบ ถึงควำมพร้อมรบอยู่เสมอ 
- กำรรำยงำนผลกำรตรวจ ให้รำยงำนตำมล ำดับถึงกองพล
หรือเทียบเท่ำ ภำยใน ๑๕ วัน 
- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรตรวจอำวุธและ
ส่ิงของท่ีจ่ำยประจ ำทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๖, ๘, ๑๕, ๑๙ 
และ ๒๐ 

 ๖.๓๙ หลักฐำนกำรขอใช้รถทำงธุรกำร ใบขอ
อนุญำตใช้รถ ทบ.๔๖๑ -๐๐๑ หรือ ย.๔๒ ของ
หน่วยไม่ถูกต้อง กรณีน ำยำนพำหนะออกนอกเขต 
ไม่ได้น ำเสนอให้ผู้บังคับบัญชำลงนำม  
                      

- กำรเสนอขออนุมัติใบอนุญำตใช้รถ ทบ.๔๖๑-๐๐๑ (ย.๔๒) 
และบัตรกำรใ ช้รถประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ (สพ.๑๑๐) 
ด้ำนหลัง “หมำยเหตุ” จะต้องน ำเสนอให้ผู้บังคับบัญชำระดับ 
ผบ.กรม ลงนำม  
- กำรขอใช้รถออกนอกเขตจังหวัดท่ีต้ังหน่วยทุกคร้ัง จะต้อง
เสนอ ใบอนุญำตใช้รถ ทบ.๔๖๑-๐๐๑ (ย.๔๒) และบัตรกำร
ใช้ รถประจ ำวัน ทบ.๔ ๖๘ -๓ ๑ ๐ (สพ.๑ ๑ ๐) เ พ่ือ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชำระดับกรมข้ึนไปส่ังกำรหรืออนุมัติกำรขอใช้รถ
ในช่องหมำยเหตุว่ำ “ได้น ำยำนพำหนะไป ณ จังหวัดใด และ
กลับเมื่อใด”พร้อมท้ังลงนำมก ำกับกำรขออนุมัตินั้นด้วย 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๐๕/๑๑๓๗๐ ลง ๕ ก.ย.๐๕ 
เร่ือง กำรน ำยำนพำหนะออกนอกเขตจังหวัด ซ่ึง เป็นท่ีต้ัง
หน่วย ข้อ ๑ และ ๒ 

 
 

๖.๔๐ กองพันไม่ได้จัดท ำหลักฐำนกำรขอใช้รถทำง
ธุรกำรในเขต ใบขออนุญำตใช้รถ ทบ.๔๖๑-๐๐๑ 
หรือ ย.๔๒ กรณีน ำยำนพำหนะ สำย ขส. ไปใ ช้
งำนทำงธุรกำร   
                       

- ใบขออนุญำตใช้รถ ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดแบบพิมพ์กำรขอ
อนุญำตใช้รถข้ึน  โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๑-๐๐๑ หรือ ย.๔๒ 
ใบอนุญำตใช้รถ กำรน ำรถออกจำกโรงเก็บให้กระท ำไ ด้
ต่อเมื่อ ได้รับค ำส่ังจำกผู้บังคับบัญชำของหน่วยท่ีปกครองรถ
นั้น ผู้มีอ ำนำจส่ังจ่ำยรถ คือ ผู้บังคับบัญชำของหน่วยนั้นเอง 
โดยปกติผู้บัง คับบัญชำระดับกองพัน หรือเทียบเท่ำข้ึนไป 
เป็นผู้มีอ ำนำจส่ังจ่ำยรถ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ กห.ว่ำด้วยรถรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๒๔ 
ลง ๒๙ ธ.ค.๒๔ ข้อ ๒๐, ๒๐.๑ และผนวก ก ใบขออนุญำต
ใช้รถ ทบ.๔๖๑-๐๐๑ หรือ ย.๔๒ 
- ข้อบังคับทหำร พ.ศ.๒๔๘๐ ว่ำด้วยกำรใช้รถยนต์ทหำร   
ลง ๑ มี.ค.๘๐ มำตรำ ๖ ข้อ ๑๔ 
- บรรณสำรสรรพำวุธ ๙๘ ลง ๑ พ.ย.๙๘ เร่ือง ค ำแนะน ำ
กำรซ่อมบ ำรุงยำนยนต์ ประจ ำหน่วย ข้อ ๒๕ ข 

๖.๔๑  ผบ.หน่วย ไม่ ไ ด้ลงน ำมกำรอนุมั ติ ใ ช้
ยำนพำหนะออกนอกเขตจังหวัด ในช่องหมำยเหตุ 
ด้ำนหลังบัตรกำรใช้รถประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ 
(สพ.๑๑๐) 
                           

- หน่วยใช้รถทำงธุรกำรข้ำมเขตจังหวัด เพ่ือไปปฏิบัติภำรกิจ
ต่ำงๆ และเพ่ือเป็นสวัสดิกำรให้กับก ำลังพล เช่น งำน
อุปสมบท งำนแต่งงำนศพ ของก ำลังพล และครอบครัว 
สำมำรถกระท ำได้ แต่ต้องขออนุมัติให้ถูกต้อง และบันทึกลง
ในรำยกำรจ่ำยรถประจ ำวัน ทุกคร้ัง 
- กำรขอใช้รถออกนอกเขตจังหวัดท่ีต้ังหน่วยทุกคร้ัง จะต้อง
เสนอใบอนุญำตใช้รถ ทบ.๔๖๑-๐๐๑ (ย.๔๒) และบัตรกำร



๔๑ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ใช้ รถประจ ำวัน ทบ.๔ ๖๘ -๓ ๑ ๐ (สพ.๑ ๑ ๐) เ พ่ือ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชำระดับกรมข้ึนไปส่ังกำรหรืออนุมัติกำรขอใช้รถ
ในช่องหมำยเหตุว่ำ “ได้น ำยำนพำหนะไป ณ จังหวัดใด และ
กลับเมื่อใด” พร้อมท้ังลงนำมก ำกับกำรขออนุมัตินั้นด้วย
เฉพำะหน่วยท่ีมีระดับต่ ำกว่ำกรมและท่ีต้ังอยู่ต่ำงจังหวัดกับ 
บก .กรม  ใ ห้  ผบ .หน่วย  พิจำ รณ ำให้ เป็น ผู้อนุ มั ติใ ช้
ยำนพำหนะ และให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ถึง
จน ผบ. กรม หรือเทียบเท่ำภำยหลัง 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๒๐๕/๑๑๓๗๐ ลง ๕ ก.ย.๐๕ 
เร่ือง กำรน ำยำนพำหนะออกนอกเขตจังหวัด ซ่ึง เป็นท่ีต้ัง
หน่วย ข้อ ๑ และ ๒ 

 
 

๖.๔๒ หลักฐำนใบขออนุญำตใช้รถ ทบ.๔๖๑ -
๐๐๑ หรือ ย.๔๒ กำรใช้รถทำงธุรกำรสำย ขส. 
ประจ ำวัน หน่วยไม่ได้จัดท ำ และไม่ได้น ำเรียนให้ 
ผบ. หน่วย ลงนำมอนุมัติส่ังใช้รถ 
                          

- ใบอนุญำตใช้ รถให้ส่ วนรำชกำรก ำหนดแบบพิมพ์กำรขอ   
อนุญำตใช้รถข้ึน  โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๑-๐๐๑ หรือ ย.๔๒ 
ใบอนุญำตใช้รถ 
- กำรน ำรถออกจำกโรงเก็บให้กระท ำได้ต่อเมื่อ ได้รับค ำส่ังจำก
ผู้บังคับบัญชำของหน่วยท่ีปกครองรถนั้น ผู้มีอ ำนำจส่ังจ่ำยรถ 
คือ ผู้บังคับบัญชำของหน่วยนั้นเอง โดยปกติผู้บังคับบัญชำระดับ
กองพัน หรือเทียบเท่ำข้ึนไป เป็นผู้มีอ ำนำจส่ังจ่ำยรถ 
- ใ ห้ป ฏิบั ติตำม ระเบียบ  กห. ว่ำด้วยรถรำชกำรทหำ ร       
พ.ศ.๒๕๒๔ ลง ๒๙ ธ.ค.๒๔ ข้อ ๒๐, ๒๐.๑ และผนวก ก  
ใบขออนุญำตใช้รถ ทบ.๔๖๑-๐๐๑ หรือ ย.๔๒                             
- ข้อบังคับทหำร พ.ศ.๒๔๘๐ ว่ำด้วยกำรใช้รถยนต์ทหำร   
ลง ๑ มี.ค.๘๐ มำตรำ ๖ ข้อ ๑๔ 
- บรรณสำรสรรพำวุธ ๙๘ ลง ๑ พ.ย.๙๘ เร่ือง ค ำแนะน ำ
กำรซ่อมบ ำรุงยำนยนต์ ประจ ำหน่วย ข้อ ๒๕ ข 

๖.๔๓ หน่วยไม่ได้จัดท ำ ทบ.๔๖๘-๓๑๐ (สพ.
๑๑๐) ให้ผู้มีอ ำนำจส่ังใช้รถออกนอกเขตจังหวัดลง
นำมอนุมัติ ในช่องหมำยเหตุ ด้ำนหลัง 
                      

- ใ ห้ ผบ.หน่วย ต้ังแต่ช้ัน ผบ.กรม หรือเทียบเท่ำข้ึนไป 
อนุมัติกำรใช้ยำนพำหนะของทำงรำชกำรท่ีมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงแท้จริง  ออกนอกเขตจังหวัดซ่ึงเป็นท่ีต้ังหน่วยได้ กำร
อนุ มั ติ ใ ห้ ท ำ เป็ นลำยลักษณ์ อักษร และให้ ผู้ ควบ คุม
ยำนพำหนะ น ำห ลักฐำนกำ รอนุมั ติ ดั งก ล่ำ วติดตำม
ยำนพำหนะไปด้วย 

- ให้ใช้บัตรกำรใช้รถประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ (สพ.๑๑๐) 
เป็นหลักฐำนกำรอนุมัติ และให้ผู้มีอ ำนำจอนุมั ติบันทึก ใน
ช่องหมำยเหตุ ด้ำนหลัง ว่ำได้อนุมั ติให้น ำยำนพำหนะไป ณ 
จังหวัดใด และกลับเมื่อใด พร้อมกับลงนำมก ำกับกำรอนุมั ติ
นั้นด้วย 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๒๐๕/๑๑๓๗๐ ลง ๕ ก.ย.๐๕ 
เร่ือง กำรน ำยำนพำหนะออกนอกเขตจังหวัดซ่ึงเป็นท่ีต้ัง
หน่วย ข้อ ๑ และ ๒ 

๖.๔๔ กำรบันทึกบัตรกำรใช้รถประจ ำวัน ทบ.
๔๖๘-๓๑๐(สพ.๑๑๐) ไม่เรียบร้อยถูกต้อง 
 - กำรใ ช้ รถบัสโดยสำรขนำดใหญ่  รับ - ส่ ง
นักเรียนในห้วง ๒๑ - ๒๒ พ.ย.๕๙ พลขับรถ ไม่ได้
ปรนนิบัติบ ำรุงรถตำมท่ีก ำหนด 

- พลขับรถมีหน้ำท่ีในกำรบันทึกกำรปรนนิบัติบ ำรุงประจ ำวัน 
อันประกอบ ด้วย กำรปรนนิ บัติบ ำรุง ก่อน ใช้งำน กำ ร
ปรนนิบัติบ ำรุงขณะใช้งำน และกำรปรนนิบัติบ ำรุงหลังใช้งำน 
โดยให้บันทึกกำรปรนนิบัติบ ำรุงตำมรำยกำรในบัตรกำรใช้รถ
ประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ (สพ.๑๑๐) ท่อนล่ำง 



๔๒ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 - ผู้ขอใช้รถ ไม่ได้ลงนำมในช่อง ญ 
                         

- เมื่อผู้ใ ช้รถได้ปล่อยรถกลับจะต้องลงนำมกำรขอใช้รถใน 
ช่อง ญ  เพ่ือรับรองว่ำได้ใช้รถไปตำมรำยกำรนั้นจริง  
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง๙ พ.ย.๐๗ เร่ือง 
ให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ก (๑) และ ข (๑) 

 
 

๖.๔๕ หลักฐำนกำรขอใช้รถทำงธุรกำรของกองพัน 
ได้แก่ รดส .ปกติขนำดใหญ่  ใช้ ในกำ รรับ -ส่ ง
นักเรียนของหน่วย ไม่ได้จัดท ำใบขออนุญำตใช้รถ 
ทบ.๔๖๑ -๐๐๑ หรือ ย.๔๒ และบัตรกำรใช้รถ
ประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ (สพ.๑๑๐) 
   

- ใบขออนุญำตใช้รถให้ส่วนรำชกำรก ำหนดแบบพิมพ์กำรขอ
อนุญำตใช้รถข้ึนไว้อย่ำงน้อยให้มีข้อควำม ผนวก ก ท้ำยแบบ
พิมพ์นี้ ซ่ึงผนวก ก คือ ใบขออนุญำตใช้รถ ทบ.๔๖๑- ๐๑๑ 
หรือ ย.๔๒ 
- กำรน ำรถออกจำกโรงเก็บรถให้กระท ำได้ต่อเมื่อได้รับค ำส่ัง
จำกผู้บังคับบัญชำของหน่วยท่ีปกครองรถนั้น 
- บัตรกำรใช้รถประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ (สพ.๑๑๐) พลขับ
รถ ทุกคน ท่ีน ำ รถออก ใช้ ง ำน  จะ ต้อง มี บั ตรนี้ เ สม อ 
เปรียบเสมือนบัตรอนุญำตให้พลขับขับรถออกใช้งำนได้  
นอกจำกนั้นยังมีช่องส ำหรับลงรำยกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับกำรใช้
รถ เช่น ระยะทำง ว่ิงเฉพำะเท่ียว และรำยกำรอ่ืนๆ เก่ียวกับ
กำรเดินทำง ส่วนล่ำงของบัตร มีรำยกำรปรนนิบัติบ ำรุง
ประจ ำวัน อันประกอบด้วย กำรปรนนิบัติบ ำรุงก่อนใช้งำน 
กำรปรนนิบัติบ ำรุงขณะใช้งำน และกำรปรนนิบัติบ ำรุงหลังใช้
งำน  เมื่อผู้ใ ช้รถได้ปล่อยรถกลับจะต้องลงนำมกำรขอใช้รถ
ในช่อง ญ  เพ่ือรับรองว่ำได้ใช้รถไปตำมรำยกำรนั้นจริง      
- ในกรณีท่ีต้องใช้รถบรรทุกผู้โดยสำรเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ  
๑๐ คน ให้หัวหน้ำหน่วยต้ังแต่ช้ัน ผบ.พัน ข้ึนไป จัดนำยทหำร
สัญญำบัตรอย่ำงน้อย ๑  นำย นั่งควบคุมไปด้วย เพ่ือคอย
ก ำชับตักเตือนพลขับให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด
ตลอดเวลำ และในกรณีเช่นนี้ ให้จัดพลขับท่ีมีควำมช ำนำญ
ท่ีสุดเท่ำท่ีจะจัดได้เป็นผู้ขับ 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ กห. ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.๒๕๒๕ 
ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕ ข้อ ๒๐, ๒๐.๑ ข้อบังคับทหำร พ.ศ.๒๔๘๐ 
ว่ำด้วยกำรใช้รถยนต์ทหำร ลง ๑ มี.ค.๘๐ มำตรำ ๖ ข้อ ๑๔, 
ค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ เร่ือง ให้ใช้คู่มือ
เทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ก (๑)  และค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๑๔๒/
๑๕๐๑๙  ลง ๒๒ ก.ค.๒๔๙๗ เร่ือง ให้จัดนำยทหำรควบคุม
รถบรรทุกทหำร  ข้อ ๒ 

๖.๔ ๖  พลขับรถ ไม่ ไ ด้จัดท ำบั ตรกำร ใ ช้รถ
ประจ ำวัน ทบ.๔๖๘ -๓๑๐ หรือ สพ.๑๑๐ ของ
ยำนพำหนะท่ีจัดไปสนับสนุนกำรฝึกทหำรทรหด  
และในค ำส่ังกำรฝึกไม่ได้ระบุหมำยเลขยำนพำหนะ   
                     

- เมื่อน ำยำนพำหนะออกจำกหน่วยไม่ว่ำจะใช้งำนทำงธุรกำร
หรือออกไปท ำกำรฝึกจะต้องมีกำรบันทึกกำรจ่ำยรถ ลงใน
รำยกำรจ่ำยรถประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๗๕ ทุกคร้ัง 
- บัตรกำรใช้รถประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ (สพ.๑๑๐) พลขับรถ
ทุกคนท่ีน ำรถออกใช้งำน จะต้องมีบัตรนี้เสมอ เปรียบเสมือน
บัตรอนุญำตให้พลขับขับรถออกใช้งำนได้  นอกจำกนั้นยังมช่ีอง
ส ำหรับลงรำยกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับกำรใช้รถ เช่น ระยะทำง ว่ิง
เฉพำะเท่ียว และรำยกำรอ่ืนๆ เก่ียวกับกำรเดินทำง ส่วนล่ำง
ของบัตร มีรำยกำรปรนนิบัติบ ำรุงประจ ำวัน อันประกอบด้วย 
กำรปรนนิบัติบ ำรุงก่อนใช้งำน กำรปรนนิบัติบ ำรุงขณะใช้งำน 
และกำรปรนนิบัติบ ำรุงหลังใช้งำน  เมื่อผู้ใช้รถได้ปล่อยรถกลับ



๔๓ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
จะต้องลงนำมกำรขอใช้รถในช่อง ญ เพ่ือรับรองว่ำได้ใช้รถไป
ตำมรำยกำรนั้นจริง 
- ค ำส่ังกำรฝึกต่ำงๆ ท่ีมี กำรใช้ยำนพำหนะสนั บสนุนกำรฝึก 
จะต้องจัดท ำเป็นผนวก หรืออนุผนวกแล้วแต่กรณี  ต้องก ำหนด
ประเภทยำนพำหนะ จ ำนวน  และหมำยเลขยำนพำหนะให้ชัดเจน  
- ให้ปฏิบัติตำม ค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ข (๑), ระเบียบ กห. 
ว่ำด้วยรถรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๒๕ ข้อ ๒๐.๓ และข้อบังคับ
ทหำร ว่ำด้วยกำรใช้รถยนต์ทหำร พ.ศ.๒๔๘๐ ลง ๑ มี.ค.๘๐ 
มำตรำ ๑๒ ข้อ ๓ 

 ๖.๔๗ พลขับของหน่วย ไม่ได้ท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุง
ประจ ำวันก่อนใช้งำน ขณะใช้งำน และหลังจำกใช้
งำน ตำมท่ีก ำหนดของยำนพำหนะ โดยกำรตรวจดู
บัตรกำรใช้รถประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ หรือ สพ.
๑๑๐ ไม่ได้ท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุงจริง  

- พลขับจะต้องตรวจสภำพยำนพำหนะประจ ำวัน ก่อนใช้งำน 
ขณะใช้งำน และหลังใช้งำนทุกคร้ัง โดยตรงและปรนนิบัติ
บ ำรุงยำนยนต์ตำมรำยกำรท่ีก ำหนดไว้ใน ทบ.๔๖๘-๓๑๐   
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๕ ค (๑), ข้อ ๖ ก 

 
 

๖.๔๘ รำยกำรจ่ำยรถประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๗๕ 
เจ้ำหน้ำท่ีไม่บันทึกกำรจ่ำยยำนพำหนะท่ีหน่วย
น ำออกไปท ำกำรฝึก ตำมค ำส่ังฝึก กองพัน 
                           

- ค ำส่ังกำรฝึกของหน่วย จะต้องจัดท ำผนวก หรืออนุผนวก 
ในกำรใช้ยำนพำหนะสนับสนุนกำรฝึก มีประเภทใดบ้ำง 
พร้อมหมำยเลขทะเบียนยำนพำหนะ ให้เรียบร้อย 
- เมื่อน ำยำนพำหนะออกจำกหน่วยไม่ว่ำจะใช้งำนทำงธุรกำร
หรือออกไปท ำกำรฝึกจะต้องมีกำรบันทึกกำรจ่ำยรถ ลงใน
รำยกำรจ่ำยรถประจ ำวัน ทบ.๔๖๘-๓๗๕ ทุกคร้ัง 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ข (๑) และระเบียบ 
กห. ว่ำด้วยรถรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๒๕  ข้อ ๒๐.๓ 

๖.๔๙ กำรบันทึกบัตรกำรใช้รถประจ ำวัน (ทบ.๔๖๘–
๓๑๐) หรือ สพ. ๑๑๐ ผู้ขอใช้รถ ไม่ได้ลงนำม (ช่อง 
ญ)  หลังจำกจบภำรกิจรถกลับเข้ำโรงจอดรถแล้ว 
                 

- เจ้ำหน้ำท่ีจ่ำยรถเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร และบันทึก
รำยกำรต่ำงๆ ลงในบัตรกำรใ ช้รถประจ ำวัน หรือ สพ.๑๑๐ 
โดยให้ช่ำงยำนยนต์เป็นผู้ลงนำมตรวจกำรปรนนิบัติบ ำรุงและ
ผู้ขอใช้รถเป็นผู้ลงนำมกำรขอใช้ใน  ช่อง ญ 
- ให้ปฏิบัติตำมตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ 
เร่ืองให้ใช้คู่มอืเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ก(๑) และระเบียบ กห. 
ว่ำด้วยรถรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๒๕ ข้อ ๒๐.๒ 

 
 

๖.๕ ๐  ป้ำยทะ เบียน  รยบ .ขนำดใหญ่  อีซู ซุ 
ด้ำนหน้ำรถสูญหำย 

                       

- ป้ำยทะเบียนกงจักรจะต้องเป็นป้ำยท่ี ขส.ทบ.จัดท ำและ
ประทับตรำ ขส.ทบ.รับเอำไว้เท่ำนั้น หำกประสงค์จะท ำป้ำย
ทะเบียนใหม่ เนื่องจำกป้ำยเดิมช ำรุดจะต้องแจ้งให้  ขส.ทบ.
เพ่ือท ำลำยป้ำยเดิมก่อน หรือหำกป้ำยเดิมสูญหำย จะต้องแจ้ง
ควำมกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจก่อนด ำเนินกำรขอป้ำยทะเบียนใหม่             
- ให้ปฏิบัติตำมหนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๓๐๑๒ เร่ือง 
กวดขันกำรใช้ยำนพำหนะรำชกำรและกำรปฏิบัติของพลขับ 
พ.ศ.๒๕๓๒ ข้อ ๓.๓ และข้อ ๖  และระเบียบ กห.ว่ำด้วยรถ
รำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๒๕  ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕ ข้อ ๒๗, ๒๗.๑ 



๔๔ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๖.๕๑ กำรพ่นหมำยเลขยำนพำหนะ ของหน่วย
หลำยคัน เลขทะเบียนลบเลือน ไม่ชัดเจน  
                           

- รถยนต์สงครำมท่ีต้องเขียนเลขทะเบียนแทนแผ่นป้ำยนั้น ให้
เขียนเลขหมำยตรงกับทะเบียนและประวัติรถยนต์ไว้ท่ีท่ีเห็นได้
ง่ำย แต่ไกลท่ีหน้ำรถหนึ่งแห่งและท่ีท้ำยรถหนึ่งแห่งเมื่อเลข
ทะเบียนยำนพำหนะลบเลือนจะต้องด ำเนินกำรพ่นสีใหม่ 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๒๖/๒๐๓๘๒ ลง ๒ ก.ย.๐๓ 
เร่ือง เคร่ืองหมำยรถยนต์ทหำร และกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ 
พ.ศ.๒๕๐๒ (ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.รถยนต์ทหำร พ.ศ.๒๔๗๖) 
ข้อ๓ (๑), (๒) ข และ ๕ (๑) 

 ๖.๕๒ ไม่พบหลักฐำนกำรเสียภำษีประจ ำปีรถยนต์
ส่วนบุคคลของหน่วยและ รยบ.ขนำด ๑ ตัน(๔x๔) 
ไม่ต่อป้ำยภำษีประจ ำปี 
     

- รถยนต์ส่วนบุคคลของหน่วยต้องต่อภำษีประจ ำปีทุกปี โดย
สำมำรถต่อภำษีประจ ำปีล่วงหน้ำได้ก่อนหมดอำยุ ๓ เดือน 
หำกรถยนต์ของหน่วยจดทะเบียนมำแล้วเกิน ๗ ปี ต้องน ำ
รถยนต์ไปตรวจสภำพ (ตรอ.) ท่ีกรมกำรขนส่งทำงบก ณ 
จังหวัดท่ีต้ังของหน่วย และส่งผลกำรตรวจสภำพให้ กับ      
ขส.ทบ. เพ่ือด ำเนินกำรต่อภำษีประจ ำปี ต่อไป 
- ให้ปฏิบัติตำมหนังสือ กบ.ทบ. ท่ีต่อ กห ๐๔๐๔/๑๖๐๔ ลง 
๒๕ ก.ย.๓๔  เร่ืองกำรใช้แผ่นป้ำยทะเบียนวงจักรของทำง
รำชกำรทหำรและกำรเขียนนำมหน่วยลงบนยำนพำหนะ    
ข้อ ๒.๓.๒ และหนังสือ กบ.ทบ. ท่ี กห ๐๓๑๘/๙๔๔๓ ลง 
๑๕ ก.ค.๑๙  เร่ือง กำรใช้ป้ำยทะเบียนส่วนบุคคล  ข้อ ๒ 

 
 

๖.๕๓ รถชะงักใช้รำชกำรไม่ติดป้ำยบอก 
                

- เมื่อรถคันใดช ำรุดใช้กำรไม่ได้ หรือไม่ท ำงำนตำมหน้ำท่ีต้อง
มีป้ำยบอกไว้ให้ทรำบเสมอ และถ้ำสำมำรถท ำได้ใ ห้แยกไว้
ต่ำงหำกจำกรถท่ีใช้กำรได้   
- ให้ปฏิบัติตำม ข้อบัง คับทหำร ว่ำด้วยกำรใช้รถยนต์ทหำร 
พ.ศ.๒๔๘๐ ลง ๑ มี.ค. ๘๐ มำตรำ ๗ ข้อ ๕ และค ำส่ัง ทบ.ท่ี 
๓๒ ๐ /๒ ๓๖ ๓ ๐  ลง ๙  พ.ย .๙ ๘   เร่ื อง วิธีซ่ อม บ ำรุ ง
ยุทโธปกรณ์สำย สพ. ข้อ ๒ ก (๑) 

๖.๕๔ หน่วยไม่ได้หมุนเวียนยำงอะไหล่ยำนพำหนะ 
                          
 

- ให้ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนยำงอะไหล่สลับยำงท่ีใช้แล่นรถให้
บ่อยคร้ัง ระยะเวลำท่ีผลัดเปล่ียนนั้นย่อมข้ึนอยู่กับระยะเวลำ
ท่ีใ ช้รถนั้น ๆ อย่ ำงไรก็ตำม อย่ ำติดยำงอะไห ล่ไ ว้โดย
ผลัดเปล่ียนเป็นเวลำกว่ำ ๘๐ วัน ถ้ำเก็บยำงอะไหล่ไว้โดยไม่
ใช้งำนเสียบ้ำงแล้ว ยำงอะไหล่ก็จะเส่ือมคุณภำพ เนื่องจำก
ถูกแสงแดด และสภำพธรรมชำติอ่ืนๆ ซ่ึงจะเส่ือมคุณภำพเร็ว
ย่ิงกว่ำยำงท่ีใช้งำนตำมปกติเสียอีก  
- ทุกๆ วงรอบระยะทำงครบ ๑๐ ,๐๐๐ กม. จะต้องท ำกำร
สลับยำงของยำนพำหนะ โดยจะต้องน ำยำงอะไหล่มำท ำกำร
สลับยำง ท้ังนี้เพ่ือป้องกันยำงไม่ให้เส่ือมสภำพ และเป็นกำร
รักษำสภำพของดอกยำง   
- ใ ห้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๑๔๐/๑๐๗๙๙ เร่ือง กำร
ปรนนิบัติบ ำรุงยำงรถยนต์และปืนใหญ่ ลง ๒๔ พ.ค.๒๔๙๘  
ข้อ ฉ และค ำส่ัง ขส.ทบ.(ค ำช้ีแจง) ท่ี ๔๖/๔๓  เร่ือง กำรใ ช้
งำนและกำรปรนนิบัติบ ำรุงยำงรถยนต์สำยขนส่ง ลง ๑๖ มี.ค.๔๓  
ตำมผนวก ก ประกอบค ำส่ัง ขส.ทบ.(ค ำช้ีแจง) ท่ี ๔๖/๒๕๔๓ 
คู่มือกำรใ ช้งำนและกำรปรนนิบัติบ ำรุงยำงรถยนต์สำย ขส. 
ข้อ ๑, ๒, ๓ และข้อ ๔ 



๔๕ 

 

การตรวจกิจการท่ัวไป ( ทหารพราน ) 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 
ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๑. เร่ือง ก้าลังพลการรักษาความปลอดภัยและการ

เลี ยงดูทหารหน่วย  
๑.๑ เอกสำรประกอบประวัติไม่ครบถ้วน เช่น ขำด
หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จตกทอด 
หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 
หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินสินไหมแทน
ประกันชีวิต 

 
 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙ ลง 
๑๒ ธ.ค.๓๙ ข้อ ๖.๓ ประวัติรับรำชกำรกองทัพบก ให้มี
เอกสำรตำมผนวก ข ท้ำยระเบียบนี้แนบไว้เพ่ือตรวจสอบ
เสมอ   

 ๑.๒ กำรบันทึกรำยละเอียดทะเบียนคุมข้อมูล
ข่ำวสำรลับ (ทขล.๓) ไม่ครบทุกเร่ือง 
        

- กำรบันทึกทะเบียนคุมข้อมูลข่ำวสำรลับ (ทขล.๓) นำยทะเบียน
ข้อมูลข่ำวสำรลับต้องน ำข้อมูลข่ำวสำรลับ ท่ีได้มำลงทะเบียน
ไว้ใน (ทขล.๑และ ทขล.๒ น ำมำลงไว้ใน ทขล.๓)  
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของ
ทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๒๗  

 ๑.๓ ไม่มีค ำส่ังมอบอ ำนำจก ำหนดช้ันควำมลับ
ให้ผู้รับผิดชอบ 
                

- ให้ปฏิบัติตำมหนัง สือ ขว.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง       
๘ ก.พ. ๔๕ เร่ืองช้ีแจงและส่ังกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. 
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔ ลง  
๕ ก.พ.๔๔  ข้อ ๓ 

๒. เร่ือง อาวุธประจ้ากาย ประจ้าหน่วย และเค ร่ือง
ควบคุมการยิง 
๒.๑  หน่วย ต้ังกรรมกำรตรวจรับ ส่ิง อุปกร ณ์        
ไว้ล่วงหน้ำก่อนท่ีจะรับส่ิง อุปกรณ์ กลับม ำถึ ง   
หน่วยเบิก 

 
 
- ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๔๔ ข้อ ๓๔ .๒.๑.๔ เมื่อผู้รับน ำส่ิงอุปกรณ์ไปถึง
หน่วยเบิกให้ผู้บังคับหน่วยต้ังกรรมกำรตรวจรับส่ิง อุปกรณ์ 
จ ำนวน ๓ นำย ประกอบด้วยนำยทหำรสัญญำบัตรอย่ำงน้อย 
๒ นำย โดยเฉพำะควรจะต้ังเจ้ำหน้ำท่ีในสำยงำนท่ีรับผิดชอบ
ต่อส่ิงอุปกรณ์นั้นเข้ำร่วมด้วย 

 ๒.๒ เคร่ืองมือชุดช่ำงอำวุธ หน่วยไม่มีกำรติดตำม
ทำง ฝ่ำยอ ำนวยกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร พบ
เพีย งใ ช้กำ รประ สำน งำน ไม่ ติดตำม ใบ เบิ ก    
ครบรอบ ๙๐ วัน 

- ระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๑๙.๑ หน่วยเบิกเมื่อเสนอใบเบิกไปยัง 
หน่วยสนับสนุนเกิน ๔๕ วันแล้ว ยังไม่ไ ด้ร ับ ส่ิง อุปกร ณ์           
ใ ห้ติดตำมใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ 

 ๒.๓ รำยงำนขอยืมอำวุธ ปลย.เอ็ม๑๖ ไม่ระบุวัน
และเวลำส่งคืน 

- ระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๒๒.๑.๑ ท ำรำยงำนขอยืมส่ิงอุปกรณ์เป็น
ลำยลักษณ์อักษรเสนอตำมสำยกำรส่งก ำลัง ในรำยงำนให้แจง้
เหตุผลและรำยละเอียดในกำรใช้ส่ิงอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอท่ีจะ
เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำตกลงใจของผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ยืม
ได้ ท้ังนี้ให้ก ำหนดวันส่งคืนในรำยงำนนั้นด้วย 

 ๒.๔ ไม่ติดตำมควำมคืบหน้ำทำง ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ประเด็น ขอหำรือ กำรเบิก บชอพ. ตำมสำยส่ง
ก ำลัง ท่ี บชร. หรือ ระบบE-ARMY 

- ค ำส่ัง  ทบ.ท่ี ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๒๕๑๖ ข้อ ๑๐   
กำ รติดตำม และ เร่งร ัดผลงำนของ ฝ่ำ ยอ ำน วยกำ ร            
ส่งก ำลังบ ำรุงปฏิบัติ ดังนี้  ๑๐.๔.๔ ติดตำมและเร่งรัดเป็น
ลำยลักษณ์อักษร 



๔๖ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 ๒.๕ ไม่บันทึกหลักฐำน กำรส่ง ซ่อมอำวุธ ปลย.

๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ๑ ท่ีช ำรุดไ ว้ด้ำนหลังบัตร
บัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๕ 

- ระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔  
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๙ .๒.๓.๒ หน่วยใช้ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒ .๑ 
ด ำเนินกำรรวบรวมหลักฐำน จัดท ำสถิติ  และข้อมูลส ำหรับ
ส่ิงอุปกรณ์แต่ละรำยกำรและข้อ ๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดท ำบัญชีคุม
ส่ิงอุปกรณ์ถำวรโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ 

 ๒.๖ ไม่ท ำกำรออกค ำส่ังตรวจอำวุธประจ ำกำย 
ประ จ ำ ห น่ วย และ เค ร่ื อ ง ควบ คุม กำ ร ยิ ง 
ประจ ำเดือน และไม่รำยงำนให้ผู้บัง คับบัญชำ
ตำมล ำดับช้ันทรำบ ตำมล ำดับจนถึง หน่วยระดับ 
กองพลหรือเทียบเท่ำ 

- ระ เบี ยบ  ทบ. ว่ ำด้วยกำรตรวจอำวุธและส่ิง อุปกร ณ์
ประจ ำตัวทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๖ กำรตรวจประจ ำเดือน 
เป็นกำรตรวจประจ ำเดือนละ ๑ คร้ังกำรตรวจประจ ำเดือน
กระท ำในวันเสำร์ สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนระหว่ำง ๑๐๐๐ -
๑๒๐๐ และข้อ ๑๙ กำรรำยงำนผลกำรตรวจ กำรตรวจตำม
ข้อ ๕ ให้รำยงำนผลกำรให้ผู้บังคับบัญชำโดยตรงของหน่วย
ทรำบ ส่วนกำรตรวจตำมข้อ ๖ ให้ท ำบันทึกผลกำรตรวจข้ึน 
๓ ฉบับ ส่งใ ห้หน่วยท่ีรับกำรตรวจ ๑ ฉบับ ผู้ตรวจเก็บไ ว้     
๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ  รำยงำนตำมล ำดับถึงกองพลห รือ
เทียบเท่ำภำยใน ๑๕ วัน 

๓. เร่ือง การส่งก้าลัง สป. ๕ สาย สพ. 
๓.๑ การเตรียมการรับตรวจ 
      - กำรจั ดเตรียม เอกสำรรับตรวจ พบว่ำ 
บันทึกข้อมูลกระสุนและวัตถุระเบิดในแบบฟอร์ม
อนุ ผน วก ท่ี จบ. ส่ง ใ ห้ไม่ ถู กต้อง ครบ ถ้วน 
เรียบร้อย 

 
 
- หน่วยรับตรวจจะต้องบันทึกข้อมุลกระสุนและวัตถุระเบิดใน
แบบฟอร์ม อนุผนวก ท่ี จบ. ส่งให้ตำมค ำแนะน ำให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เรียบร้อย 

 ๓.๒ การเก็บรักษา 
      - ป้ำยประจ ำกองกระสุน (ทบ.๔๖๘ – ๕๐๖) 
ผลกำรตรวจพบว่ำ หน่วยรับตรวจบันทึกหลักฐำน
กำรน ำกระสุนและวัตถุระเบิดออกจำกคลัง ไม่
สัมพันธ์กับบัญชีคุม (ทบ.๔๖๘–๕๑๔) 

 
- หน่วยรับตรวจ จะต้องน ำหลักฐำนท่ีบันทึกในบัญชีคุม (ทบ.
๔๖๘–๕๑๔) น ำมำบันทึกในป้ำยประจ ำกองกระสุนด้วย ซ่ึงเป็น
หลักฐำนแสดงว่ำ ได้น ำกระสุนและวัตถุระเบิดออกจำกคลัง   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๗ 

 

เรื่อง การตรวจการจัดหา 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 
ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๑. หน่ วย ไม่ ไ ด้ขอควำม เห็นชอบจำกประ ธำน

กรรมกำรบริหำรงำนโรงพิมพ์ ทบ.ส ำหรับกำรจ้ำง
พิมพ์เอกสำรจำกโรงพิมพ์อ่ืน ท่ีไม่ใช้โรงพิมพ์ ทบ.   
 

- ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือ สปช.ทบ.ท่ีต่อ กห ๐๔๐๖/๒๔๓๐๖ 
ลง ๑๐ ต.ค.๒๗ เร่ือง โรงพิมพ์ของหน่วยต่ำงๆ ใน ทบ. ข้อ ๓.๒ 
เพ่ือให้โรงพิมพ์ของ ทบ. ปฏิบัติงำนเต็มขีดควำมสำมำรถ
สมควรให้หน่วยท่ีได้รับงบประมำณส ำหรับงำนพิมพ์ทุกกรณี
จัดพิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ของ ทบ. เว้นแต่กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนต้องจำ้ง
พิมพ์จำกโรงพิมพ์อ่ืนต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกประธำน
กรรมกำรบริหำรงำนโรงพิมพ์ ทบ. 

๒. ไม่แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงงำน
ก่อสร้ำง 

- ให้แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง  แนวทำงและวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๓ มี.ค.๕๕ และหนังสือ กบ.ทบ.ท่ี
ต่อ กห ๐๔๐๔/๓๘๑๔ ลง ๕ มิ.ย.๔๓ เร่ือง ขอหำรือวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับกำรก ำหนดรำคำกลำง ข้อ ๒.๑  แผนจัดหำท่ีได้รับ
อนุมั ติแล้ว (ยย.ทบ. หรือ ทภ. เป็นผู้จัดท ำแผนและมีกำร
ค ำนวณรำคำกลำงไว้แล้ว) แต่ก่อนท่ีหน่วยจะด ำเนินกรรมวิธีต้ัง
เร่ืองประกวดรำคำหน่วยจะต้องต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำ
กลำงตำมมำตรกำรป้องกันหรือลดโอกำสกำรสมยอมกันในกำร
เสนอรำคำท่ี สตง. ก ำหนดอีกคร้ังเพ่ือหำรำคำกลำงใหม่ โดยใช้
ข้อมูลจำกรำคำกลำงท่ีได้จำกกำรถอดแบบรูปรำยกำรเดิม เมื่อ
ได้รำคำกลำงใหม่เรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมกำรฯ รำยงำนผล
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือทรำบและส่ังกำรให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ
ต้ังเร่ืองประกวดรำคำต่อไป โดยใช้รำคำกลำงใหม่ท่ีได้น ำมำแจ้ง
ไว้ในประกวดรำคำ             

๓. ไม่ไ ด้ทบทวนรำคำกลำง กรณี ท่ีไม่ ส ำม ำรถ
ด ำเนินกำรประกำศสอบรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงไ ด้
ภำยใน ๓๐ วัน 
 

- ให้ปฏิบัติตำมหนังสือ กค. ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๕/ว.๙ ลง 
๑๘ ก.พ.๕๔ กล่ำวคือ ให้มีกำรทบทวนรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 
ให้ปัจจุบันโดยก ำหนดให้ในกรณีท่ี หน.หน่วยงำนได้ให้ควำม
เห็นชอบรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำ
กลำงของหน่วยงำนได้ค ำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกำศสอบ
รำคำประกำศประกวดรำคำหรือประกำศ TOR ได้ภำยใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันท่ี หน.หน่วยงำนได้ให้ควำมเห็นชอบให้ หน.
หน่วยงำนส่ังกำรให้คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงท่ีค ำนวณ
รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของหน่วยงำนนั้นพิจำรณำทบทวนรำคำ
กลำงใหม่ให้มีควำมปัจจุบันและน ำเสนอ หน.หน่วยงำน
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนประกำศสอบรำคำประกำศ
ประกวดรำคำ หรือร่ำง TOR อีกคร้ังหนึ่ง 

๔. หน่วยเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำร ส ำหรับ
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บำท 
ไม่ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด 
 
 

- ให้ปฏิบัติตำมหนังสือ กค. ด่วนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๒๑.๓/ว.๑๑๑ 
ลง ๑๗ ก.ย.๕๖ กล่ำวคือ ในกำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำง
รำชกำร ส ำหรับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-
บำท ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศลงรำคำ และรำยละเอียดกำร
ค ำนวณรำคำกลำงไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงำน และเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐของกรมบัญชีกลำง และระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข



๔๘ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
เพ่ิมเติม ข้อ ๑๕ ทวิ กำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบนี้ ผู้ท่ีมีหน้ำท่ี
รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรในแต่ละข้ันตอน ต้องด ำเนินกำร
โดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันกันอย่ำง
เป็นธรรม ผู้ท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบต้องมีกำรบันทึกหลักฐำนใน
กำรด ำเนินกำรพร้อมท้ังต้องระบุเหตุผลในกำรพิจำรณำส่ังกำร
ในข้ันตอนท่ีส ำคัญไว้เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

๕. กำรรำยงำนขอซ้ือหรือขอจ้ำง หน่วยไม่ไ ด้ก ำหนด
รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของทำงรำชกำร
หรือรำคำท่ีเคยซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ ก่อนด ำเนินกำรจัดซ้ือ
หรือจ้ำงทุกวิธีนอกจำกกำรซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้ำงตำมข้อ 
๒๘  ให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุจัดท ำรำยงำนเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ตำมรำยกำร ดังต่อไปนี้ (๓) รำคำมำตรฐำนหรือรำคำกลำงของ
ทำงรำชกำร หรือรำคำท่ีเคย จัดซ้ือหรือจ้ำงคร้ังหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ 

๖. กำรรำยงำนขอซ้ือหรือขอจ้ำง หน่วยไม่ก ำหนดเวลำท่ี
ต้องกำรใช้พัสดุนั้นหรือให้งำนนั้นแล้วเสร็จ 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ กล่ำวคือ ก่อน
ด ำเนินกำรซ้ือหรือจ้ำง ทุกวิธีให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุจัดท ำรำยงำน
เสนอหัวหน้ำส่วน รำชกำร ตำม รำยกำรดัง ต่อ ไปนี้  (๕ ) 
ก ำหนดเวลำท่ีต้องกำรใช้พัสดุนั้น หรือให้งำนนั้นแล้วเสร็จ 

๗. น ำคุณลักษณะเฉพำะส่ิงอุปกรณ์หรือ แบบรูป
รำยกำรละเอียดมำเป็นห ลักในกำรจัดหำไม่
ครบถ้วน  

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. (เฉพำะ) ท่ี ๑๖๐๔/๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค.
๕๓  เร่ือง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะส่ิงอุปกรณ์   
ข้อ ๕.๒ กล่ำวคือกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ทุกวิธีต้องใช้คุณลักษณะ
เฉพำะส่ิง อุปกรณ์ท่ีได้ด ำเนินกรรมวิธีตำมหลักเกณฑ์และ
ข้ันตอนท่ีก ำหนดไว้ ในค ำส่ังนี้เป็นหลักกำรจัดหำทุกคร้ัง 

๘. งำนก่อสร้ำง หน่วยไม่แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำง และผู้ควบคุมงำน 
 
 

- ให้ปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 
๑๒๐๔/๑๙๓๘ ลง ๒๔ ก.พ.๓๗ กล่ำวคือ คณะกรรมกำรว่ำด้วย
กำรพัสดุพิจำรณำแล้วเห็นว่ำในกำรจ้ำงก่อสร้ำงท่ีส่วนรำชกำร
จะต้องแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนเพ่ือ
ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗๒ และ ข้อ ๗๓ และงำน
ก่อสร้ำงในท่ีนี้หมำยรวมถึงงำนเคล่ือนย้ำยอำคำรงำนดัดแปลง 
งำนต่อเติม งำนร้ือถอนและงำนซ่อมแซม ซ่ึงส่วนรำชกำรเห็นว่ำ
มีควำมจ ำเป็นจะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของ ผู้
รับจ้ำงตลอดเวลำด ำเนินกำรด้วย 

๙. ก ำหนดผลงำนก่อสร้ำงเกินกว่ำท่ีระเบียบก ำหนด - ให้ปฏิบั ติตำมหนังสือ ส ำนั กเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 
๐๒๐๒/ว ๑ ลง ๓ ม.ค.๓๗ ก ำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำใน
เร่ืองผลงำนก่อสร้ำงซ่ึงจะก ำหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน
งบประมำณหรือวงเงินประมำณกำร และหนังสือ คณะกรรมกำร
ว่ำด้วยกำรพัสดุ ท่ี นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลง ๒๒ ก.ย.๔๓ 
เร่ือง กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำในกำรจ้ำงก่อสร้ำงแต่
ส ำหรับผลงำนท่ีผู้เสนอรำคำจะย่ืนนั้น ต้องมีวงเงินครบถ้วนเป็น
สัญญำเดียวจะน ำสัญญำหลำยสัญญำมำรวมกันเป็นผลงำนไม่ได้ 



๔๙ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๑๐. เผยแพร่กำรสอบรำคำและเอกสำรสอบรำคำไม่

ครบถ้วนตำมท่ีระเบียบก ำหนด  
 
 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๑ (๑) กล่ำวคือ ก่อน
วันเปิดซองสอบรำคำไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน ส ำหรับกำรสอบ
รำคำภำยในประเทศ หรือไม่น้อยกว่ำ ๔๕ วัน ส ำหรับกำร
สอบรำคำนำนำชำติ ให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุส่งประกำศเผยแพร่กำร
สอบรำคำและเอกสำรสอบรำคำไปยังผู้มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง
ท ำงำนนั้นโดยตรง หรือโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มำก
ท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้ กับให้ปิดประกำศเผยแพร่กำรสอบรำคำไ ว้
โดยเปิดเผย ณ ท่ีท ำกำรของส่วนรำชกำรนั้น 

๑๑. ส่ งป ระ กำศเชิญ ชวน เสน อรำคำน้ อยร ำย 
(ส่งประกำศสอบรำคำถึงผู้ประกอบกำรเพียงรำย
เดียว)  
 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๔๑ (๑) กำรซ้ือหรือกำร
จ้ำงโดยวิธีสอบรำคำให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุส่งประกำศเผยแพร่กำร
สอบรำคำและเอกสำรสอบรำคำไปยังผู้มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำง
ท ำงำนนั้นโดยตรงหรือโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มำก
ท่ีสุดเท่ำท่ีจะกระท ำได้ 

๑๒. ผู้ท่ีไ ด้รับกำรแต่ง ต้ังใ ห้ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรปิด 
ปลดประกำศ ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำท่ี 
 

- ใ ห้ปฏิบัติตำมหนัง สือ กบ.ทบ.ท่ีต่อ กห ๐๔๐๔ /๓๖ ๕       
ลง ๑๕ ก.พ.๔๓ ข้อ ๑.๑.๒ ให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุปิดประกำศโดย
เปิดเผย ณ ท่ีท ำกำรของส่วนรำชกำรนั้น และให้กระท ำในตู้
ปิดประกำศท่ีมีกุญแจปิดตลอดเวลำโดยให้ผู้ปิดประกำศและผู้
ปลดประกำศต้องท ำหลักฐำนกำรปิดและกำรปลดประกำศ
เป็นหนังสือมีพยำนบุคคลรับรอง ท้ังนี้ผู้ปิดประกำศและผู้ปลด
ประกำศจะต้องมิใช่บุคคลเดียวกันและต้องมิใ ช่บุคคลท่ีเป็น
พยำนในแต่ละกรณีด้วย และระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อ ๑๕ ทวิ 
กำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบนี้ผู้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรในแต่ละข้ันตอน ต้องด ำเนินกำรโดยเปิดเผย 
โปร่งใส และเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเป็นธรรม ผู้มี
หน้ำท่ีรับผิดชอบต้องมีกำรบันทึกหลักฐำนในกำรด ำเนินกำร 
พร้อมท้ัง ต้องระบุเหตุผลในกำรพิจำรณำส่ังกำรในข้ันตอนท่ี
ส ำคัญไว้เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

๑๓. ไม่มีหลักฐำนกำรส่งมอบซองเสนอรำคำให้กับ
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ  
 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๑ (๓) กล่ำวคือ ใ ห้
เจ้ำหน้ำท่ีลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลำท่ีรับซองใน
กรณีท่ีผู้เสนอรำคำมำย่ืนซองโดยตรง   ให้ออกใบรับให้แก่ผู้
ยืนซอง ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรย่ืนซองทำงไปรษณีย์ให้ถือวัน
และเวลำท่ีส่วนรำชกำรนั้นลงรับทำงไปรษณีย์เป็นเวลำรับซอง
และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุทันที และ    
ข้อ ๑๕  ทวิ วรรคสอง กล่ำวคือในกำรด ำเนินกำรแต่ละ
ข้ันตอนผู้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบต้องมีกำรบันทึกหลักฐำนในกำร
ด ำเนินกำรพร้อมท้ัง ต้องระบุเหตุผลในกำรพิจำรณำส่ังกำรใน
ข้ันตอนท่ีส ำคัญไว้เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

๑๔. กำรเผยแพร่ประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนตำมท่ีระเบียบก ำหนด 

- ให้ปฏิบัติตำมหนังสือ กค.ด่วนท่ีสุดท่ี กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/
ว.๒๘๕ ลง ๒๔ ก.ค. ๕๘ ข้อ ๒.๒ (๑) กล่ำวคือกำรจัดหำพัสดุ
คร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีรำคำเกิน ๑,๐๐ ๐,๐ ๐๐.-บำท แต่ไม่เกิน  



๕๐ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๕,๐๐๐,๐๐๐.-บำท ให้เผยแพร่ประกำศและเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของส่วนรำชกำรและเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลำงไม่น้อยกว่ำ ๕ วันท ำกำร และจะต้องมี
ระยะเวลำให้ผู้เสนอรำคำใช้ในกำรค ำนวณรำคำก่อนถึงวัน
เสนอรำคำไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำร 

๑๕. กำรย่ืนหรือรับข้อเสนอรำคำกำรจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๕๘ (๑) กล่ำวคือ กำร
จ้ำงโดยวิธีพิเศษ ให้ หน.ส่วนรำชกำร แต่งต้ังคณะกรรมกำร
จัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษข้ึนเพ่ือด ำเนินกำรดังนี้ (๑)  กำรจ้ำงโดยวิธี
พิเศษตำมข้อ ๒๔ (๓)  เป็นงำนท่ีต้องกระท ำโดยเร่งด่วน หำก
ล่ำช้ำอำจจะเสียหำยแก่รำชกำรให้เชิญผู้มีอำชีพรับจ้ำงท ำงำน
นั้นโดยตรงมำเสนอรำคำ หำกเห็นว่ำรำคำท่ีเสนอนั้นยังสูงกว่ำ
รำคำใน ท้อง ถ่ินห รือรำคำท่ีประม ำณได้ ห รือรำคำ ท่ี
คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้ต่อรองเท่ำท่ีจะท ำได้ 

๑๖. กำรตรวจสอบหลักประกันซองกรณีหลักประกันซอง
เป็นหนังสือค้ ำประกันไม่ถูกต้อง 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒ ๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๙ (๒) กล่ำวคือ 
คณะกรรมกำรรับและเปิดซองประ กวดรำคำมีหน้ำ ท่ี
ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน และให้
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนซองไว้เป็นหลักฐำน 
หำกไม่ถูกต้องให้หมำยเหตุในใบรับและบันทึกในรำยงำนด้วย 
กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ ำประกันให้ส่งส ำเนำ
หนังสือค้ ำประกันให้ผู้ออกหนัง สือค้ ำประกันทรำบโดยทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย 

๑๗. ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้เสนอรำคำหรือผู้
เสนองำนแ ต่ละรำยว่ำเป็น ผู้เสนอรำคำท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนกำรเปิดซอง สอบ
รำคำ 
 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๕ ตรี  เพ่ือเปิดโอกำส
ให้มีกำรแข่ง ขันกันอย่ำงเป็นธรรม ให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีหน้ำท่ี
ตรวจสอบคุณสมบัติด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้
เสนอรำคำหรือผู้เสนองำนแต่ละรำยว่ำเป็นผู้เสนอรำคำท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนกำรเปิดซองสอบรำคำ 
ประกวดรำคำ ฯลฯ และ ข้อ ๑ ๕ จัตวำ (๔)  วรรคท้ ำย 
กล่ำวคือ เมื่อไ ด้มีกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้เสนอรำคำ
หรือผู้เสนองำนแต่ละรำยตำม ข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง แล้วให้
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีหน้ำท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ประกำศรำยช่ือผู้
เสนอรำคำหรือเสนองำนท่ีมีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกไ ว้ในท่ี
เปิดเผย ณ ท่ีท ำกำรของส่วนรำชกำรนั้นโดยพลัน 

๑๘. กำรคัดเลือกผู้เสนอรำคำท่ีมีคุณสม บัติไม่ถูกต้อง
ตำมเงื่อนไข 
 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๒ (๒) คณะกรรมกำร
เปิดซองสอบรำคำมีหน้ำท่ีตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
รำคำใบเสนอรำคำ แคตตำล็อก หรือแบบรูปและรำยกำร
ละเอียด และคัดเลือกผู้เสนอรำคำท่ีถูกต้องตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรสอบรำคำ 

๑๙. ผู้รับซองเสนอรำคำงำนจ้ำงสอบรำคำและผู้เก็บ
รักษำซองสอบรำคำเป็นบุคคลเดียวกัน 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๑ (๓) กล่ำวคือ ใ ห้
เจ้ำหน้ำท่ีลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันเวลำ ท่ีรับซอง 



๕๑ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ในกรณีท่ีผู้เสนอรำคำมำย่ืนซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้
ยืนซองส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรย่ืนซองทำงไปรษณีย์ ให้ถือวัน
และเวลำท่ีส่วนรำชกำรนั้นลงรับทำงไปรษณีย์เป็นเวลำรับซอง
และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุทันที และ    
ข้อ ๔๑ (๔) ให้ หน.เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุเก็บรักษำซองเสนอรำคำ
ทุกรำยโดยไม่เปิดซองและเมื่อถึงก ำหนดเวลำเปิดซองสอบ
รำคำแล้วให้ส่งมอบซองเสนอรำคำพร้อมท้ังรำยงำนผลกำรรับ
ซองต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป  

๒๐. ในกรณีท่ีรำคำของผู้เสนอรำคำรำยท่ีส่วนรำชกำร
เห็นสม ควรจ้ำ ง แตก ต่ำง จ ำกรำคำกลำ ง ท่ี
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงค ำนวณไว้ต้ังแต่
ร้อยละ ๑๕ ข้ึนไป หน่วยไม่แจ้งให้ สตง. ทรำบ 

- ให้ปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์รำคำกลำงงำน
ก่อสร้ำงของรำชกำร ข้อ ๑๗.๒ วรรคสอง กล่ำวคือ ในกรณีท่ี
รำคำของผู้เสนอรำคำรำยท่ีส่วนรำชกำรเห็นสมควรจ้ำง
แตกต่ำงจำกรำคำกลำง ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง
ค ำนวณไว้ต้ังแต่ร้อยละ ๑๕ ข้ึนไป โดยใช้รำคำของ ผู้เสนอ
รำคำรำยท่ีส่วนรำชกำรเห็นสมควรจ้ำงเป็นฐำนในกำรค ำนวณ
ให้คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องแจ้ง
รำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงนั้นใ ห้ สตง . 
ทรำบโดยเร็ว  

๒๑. แจ้ ง ผ ลกำ ร พิ จ ำ รณ ำกำ รป ระ ก วดรำค ำ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ครบทุกรำย 

- ให้ปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำด
อิเล็กทรอนิ กส์  (e-market)  และด้วย วิธีประกวดรำคำ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-bidding)  ข้อ ๓๙  ให้ คณะกรรมกำ ร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์รำยงำนกำร
พิจำรณำ และควำมเห็นด้วยเอกสำรท่ีได้รับไว้ท้ังหมดผ่ำน
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือขอควำม
เห็นชอบ พร้อมเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมั ติส่ัง ซ้ือหรือส่ังจ้ำงก่อน
แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้เสนอรำคำทุกรำยทรำบ และประกำศ
ผลกำรพิจำรณำในเว็ปไซต์ของส่วนรำชกำร และเว็ปไซต์ของ
กรมบัญชีกลำง 

๒๒. กำ รแจ้ ง ผลก ำ ร พิจ ำ รณ ำป ระ ก วดรำค ำ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เสนอรำคำไม่ครบถ้วนตำมท่ี
ระเบียบก ำหนด ท่ีตรวจพบไม่มีกำรแจ้งผลกำร
พิจำรณำดังกล่ำวทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน และ
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐของ
กรมบัญชีกลำง 
 

- ใ ห้ป ฏิ บัติตำม หนั ง สือ  กค. ด่วน ท่ี สุด ท่ี  กค(กวพ.) 
๐๔๒๑.๓/ว.๖๓ ลง ๒๓ ก.พ. ๕๘ ข้อ ๓๙ กล่ำวคือเมื่อ
ด ำเนิ น กำรตำม  ข้อ ๓ ๗  แล้ วเสร็ จให้ คณะ กรรม กำ ร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์รำยงำนผลกำร
พิจำรณำและควำมเห็นพร้อมด้วยเอกสำรท่ีได้รับไว้ท้ังหมด
ผ่ำน หน.เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุต่อ หน.ส่วนรำชกำร เ พ่ือขอควำม
เห็นชอบพร้อมเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้ำง ก่อน
แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ ผู้เสนอรำคำทุกรำยทรำบ  และ
ประกำศผลกำรพิจำรณำในเว็บไซต์ของส่วนรำชกำรและ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง 

๒๓. หน.เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ เมื่อได้รับเงินสดจำกกำรขำย
เอกสำรประกวดรำคำแล้ว น ำเงินท่ีไ ด้รับส่ ง
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินล่ำช้ำกว่ำท่ีระเบียบก ำหนด 
 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังกำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗ กล่ำวคือ เมื่อส้ิน
เวลำรับจ่ำยเงินให้เจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บเงิน หรือรับช ำระเงินน ำ
เงินท่ีไ ด้รับพร้อมกับส ำเนำใบเสร็จรับเงินและเอกสำรอ่ืนท่ี
จัดเก็บในวันนั้นท้ังหมดส่งต่อเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินของส่วน
รำชกำรนั้น  



๕๒ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๒๔. หน.เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ คืนหลักประกันซองให้แก่ผู้

เสนอรำคำ ล่ำช้ำกว่ำท่ีระเบียบก ำหนด 
  

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำร
พัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๔๔ กล่ำวคือ 
ให้ ส่วน รำชกำรคืนหลักประกันซองให้แ ก่ผู้เสนอรำคำ
คู่สัญ ญำ หรือ  ผู้ค้ ำประกันตำมหลักเกณฑ์ดังนี้  คือ (๑ ) 
หลักประกันซองให้คืนแก่ผู้เสนอรำคำห รือผู้ค้ ำประกัน
ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่ได้พิจำรณำข้ันต้นเรียบร้อยแล้ว และ
หนั ง สื อ  กรม บัญ ชีกลำ ง  ด่วน ท่ี สุด  ท่ี  กค (กวพ.อ .) 
๐๔๒๑.๓/ ว ๓๔๗ ลง ๕ ก.ย.๕๕ ข้อ ๒ ได้ช้ีแจงกำรปฏิบัติ
ดั ง นี้  ใน เอ กสำ รป ระ ก วดรำคำฯ  ด้วย วิ ธีกำ รท ำ ง
อิเล็กทรอนิกส์ข้อ ๕ วรรคสอง ก ำหนดเงื่อนไขเก่ียวกับกำร
คืนหลักประกันซองไว้ว่ำ “หลักประกันซองตำมข้อนี้ กรม * 
จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้ค้ ำประกันภำยใน 
๑๕ วัน นับถัดจำกวันท่ีได้พิจำรณำในเบ้ืองต้นเรียบร้อย
แล้วเว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอรำคำ
ต่ ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อไ ด้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มี
สิทฺธิเสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว” กรณีนี้หมำยควำม
ว่ำกำรจะคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ
ได้นั้น จะต้องปรำกฏว่ำ หัวหน้ำหน่วยงำนผู้จัดหำพัสดุหรือ
ผู้ไ ด้ รับมอบอ ำน ำจ ได้ ใ ห้ควำม เห็นชอบใน รำยงำน ท่ี
คณะกรรม กำรประกวดรำคำรวบรวมรำยละเอียดเสนอ
หั วหน้ ำ หน่ วย งำนห รือ ผู้ ไ ด้ รั บม อบอ ำ น ำจห ลั งจ ำก
กระบวนกำรเสนอรำคำส้ินสุดลง ตำมระเบียบฯ ข้อ ๓ ๐ 
(๔) แล้วจึงจะสำมำรถคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอรำคำ
รำยอ่ืนๆ ได้เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยท่ีคัดเลือก ซ่ึงเสนอรำคำ
ต่ ำสุดหน่วยงำนผู้จัดหำจะคืนให้ต่อเมื่อไ ด้ท ำสัญญำหรือ
ข้อตกลง เมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้วเท่ำนั้น 

๒๕. กำรวำงหลักประกันกำรจ่ำยเงินค่ำพัสดุหรือค่ำจ้ำง
ล่วงหน้ำไม่ถูกต้อง 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๖๘ กำรจ่ำยเงิน
ค่ำพัสดุหรือค่ำจ้ำง ล่วงหน้ำของกำรซ้ือกำรจ้ำงโดยวิธีสอบ
รำคำหรือประกวดรำคำ จ่ำยได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของ
รำคำซ้ือหรือรำคำจ้ำง แต่ท้ังนี้จะต้องก ำหนดอัตรำค่ำพัสดุ
หรือค่ำจ้ำง ท่ีจะจ้ำงล่วงหน้ำไ ว้ เป็นเงื่อนไขในเอกสำรสอบ
รำคำห รือประ กวดรำคำ ด้วย และ ข้อ  ๗ ๐  วรรคสอง 
กล่ำวคือ ส่วนกำรจ่ำยเงินค่ำพัสดุหรือค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ ผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำงจะต้องน ำพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือหนังสือค้ ำ
ประกันของธนำคำรในประเทศม ำค้ ำประกัน เงิ นท่ีรั บ
ล่วงหน้ำไปนั้น 

๒๖. กำรวำงหลักประกันสัญญำ (เงินสด) ล่ำช้ำ - ใ ห้ปฏิบัติตำมหนังสือ กรมบัญชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
(กวพ) ๐๔๒ ๑.๓/๒๙ ๑๗ ๑ ลง ๒ ๐ ก.ค.๕๘  กล่ ำวคือ 
หลักประกันสัญญำคือส่ิงท่ีคู่สัญญำให้ไ ว้เมื่อเข้ำท ำสัญญำ
เพ่ือเป็นพยำนหลักฐำนว่ำได้ท ำสัญญำข้ึน และเป็นประกัน
กำรปฏิบัติตำมสัญญำ ท้ังนี้ต้องเป็นส่ิงท่ีได้มีกำรส่งมอบให้
กันไว้ในวันท ำสัญญำ หำกเป็นทรัพย์สินท่ีสัญญำว่ำจะให้ใน
วันข้ำงหน้ำหรือให้ไว้ในวันอ่ืนย่อมไม่ใช่หลักประกันสัญญำ 



๕๓ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๒๗. หน.เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ น ำฝำกหลักประกันสัญญ ำ

ให้กับกำรเงินของหน่วยล่ำช้ำ 
- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๕๓/๒๕๓๑ ลง ๑๕ ม.ค.๓๑   
ข้อ ๔.๗.๒ ให้เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำงของหน่วยด ำเนินกำร
ประกวดรำคำเป็นผู้ตรวจและรับหลักประกันสัญญำ  เมื่อไ ด้
ลงนำมในสัญญำแล้วให้คืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ท่ีถูกยึด
หลักประ กันซองไ ว้และรับห ลักประกันสัญญ ำ ไว้แทน
หลักประกันสัญญำท่ีเป็นเงินสดหรือมีมูลค่ำเป็นเงิน ให้รีบน ำ
ฝำกไ ว้ในบัญชีของส่วนรำชกำรนั้นในวันนั้นหรือวันถัดไป 
พร้อมท้ังออกใบเสร็จรับเงินหรือใบส ำคัญรับหลักประกัน
สัญญำมอบให้แก่ผู้รับจ้ำงถือไว้เป็นหลักฐำน 

๒๘. รำยละเอียดในสัญญำ (ใบส่ัง) ไม่ระบุช่ือย่ีห้อของ
วัสดุท่ีจัดหำ 

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง  ทบ. ท่ี ๙๐๘/๓๔  ลง ๒๕ ก.ค.๓๔  
เร่ือง กำรก ำหนดเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ และหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ
ของหน่วย ข้อ ๗.๒ เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุด ำเนินกำรจัดหำตำมแผน
จัดหำท่ีได้รับอนุมั ติไว้แล้ว ข้อ ๗.๗ เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุจัดเตรียม
และด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรท ำสัญญำ (ใบส่ัง) และเสนอแนะผู้
มีอ ำนำจส่ัง ซ้ือส่ังจ้ำงเก่ียวกับรำยละเอียดต่ำงๆ ในสัญญำ 
(ใบส่ัง) และกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 

๒๙. กำรขีดฆ่ำ ตกหล่น ข้อตกลงในสัญ ญำ(ใบส่ัง )            
ไม่เซ็นช่ือก ำกับทุกแห่ง 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยกำรท ำสัญญำและ
กำรบอกเลิกสัญญำ พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๔.๕ กล่ำวคือ กำรขีดฆ่ำ 
ตก และเพ่ิม เติมข้อควำมในสัญ ญ ำตลอดจนเอกสำร ท่ี
เก่ียวเนื่องกับสัญญำจะต้องมีลำยมือช่ือของคู่สัญญำก ำกับไ ว้
ทุกแห่ง  

๓๐. ก ำหนดค่ำปรับไม่ถูกต้องกรณีผู้ขำยหรือรับจ้ำง      
ไม่ สำมำรถส่งมอบ พัสดุห รืองำนจ้ำงทันตำม
ก ำหนดเวลำ  
 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓๔ กล่ำวคือ กำรท ำ
สัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนอกจำกกำรจ้ำงท่ีปรึกษำให้
ก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำตำยตัวระหว่ำง ร้อยละ 
๐.๐๑-๐.๒๐ ของรำคำพัสดุท่ียังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่กำรจ้ำง
ซ่ึง ต้องกำรผลส ำเร็จของงำนท้ังหมดพร้อมกันให้ก ำหนด
ค่ำปรับเป็นรำยวันเป็นจ ำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ 
๐.๐๑-๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ำงนั้นแต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 
๑๐๐.- บำท 

๓๑. กำรจัดท ำข้อผูกพันไม่เป็นไปตำมแผนงำนหรือท่ี
ได้รับอนุมัติหลักกำรจัดหำ 
 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ กล่ำวคือ หลังจำกได้
ทรำบยอดเงินท่ีจะน ำมำใช้ในกำรจัดหำแล้วให้ส่วนรำชกำรรีบ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนและตำมข้ันตอนของระเบียบนี้ 
ในส่วนท่ี ๒ ส่วนท่ี ๓ หรือส่วนท่ี ๔ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้พร้อม
ท่ีจะท ำสัญญำได้ทันทีเมื่อไ ด้รับอนุมั ติทำงกำรเงินแล้ว และ
ค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๙๐๘/๒๕๓๔ ลง ๒๕ ก.ค.๓๔ เร่ือง กำรก ำหนด
เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุและหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุของหน่วย ข้อ ๗ 
กล่ำวคือ ให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุและหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ มี
อ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรพัสดุ และมีหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ ข้อ ๗.๒ ด ำเนินกำร
จัดหำตำมแผนจัดหำท่ีได้รับอนุมัติแล้ว ให้ถูกต้องตำมระเบียบ
แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 



๕๔ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๓๒. กำรลงนำมในข้อคู่สัญญำไม่ครบถ้วน   - ให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 

๑๔๙ กล่ำวคือ นิติกรรม หมำยควำมว่ำกำรใดๆ อันท ำลง
โดยชอบด้วยกฎหมำยและด้วยใจสมัครมุ่ง โดยตรงต่อกำร
ผูกนิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่ำงบุคคลเพ่ือจะก่อ เปล่ียนแปลง 
โอน สงวน หรือระงับซ่ึง สิทธ์ิ และมำตรำ ๑๕๒ กล่ำวคือ 
กำรใดมิได้ท ำให้ถูกต้องตำมแบบท่ีกฎหมำยหมำยบังคับไ ว้ 
กำรนั้นเป็นโมฆะ และค ำส่ัง ทบ.ท่ี ๒๓/๑๙๔๒ เร่ืองกำรใ ช้
แบบใบส่ังซ้ือและใบส่ังใ ห้ส่งของตำมหนัง สือสัญญำ ลง ๒๗ 
ม.ค. ๙๘  ข้อ ๓ กล่ำวคือ ให้ใ ช้ใบส่ัง ซ้ือ (ย.๓๗ ) ซ่ึงระบุ
ข้อตกลงระหว่ำง ผู้ซ้ือและผู้ขำย ใ ห้ปฏิบัติไ ว้ด้ำนหลังท้ัง ผู้
ซ้ือผู้ขำยกับพยำนต้องลงลำยมือช่ือ 

๓๓. กำรลงนำมในสัญญำหรือใบส่ังไม่ถูกต้อง - ให้ปฏิบัติระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรท ำสัญญำและกำรบอก
เลิกสัญญำ พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๔   กำรท ำสัญญำซ้ือขำยหรือ
จ้ำง  ข้อ ๔ .๑  ใ ห้ท ำสัญญำเป็นหนังสือตำมตัวอย่ำงท้ำย
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ เ ว้นแต่กำรซ้ือ
ห รือกำรจ้ ำง ซ่ึ งอ ยู่ ในห ลัก เกณฑ์  ซ่ึ ง ระ เบี ยบส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ ก ำหนดให้ท ำข้อตกลงเป็น
หนัง สือไว้ต่อกันได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ ผู้บังคับหน่วย และ
ข้อ ๘ ในกำรท ำสัญญำ ให้ผู้บังคับหน่วยท่ีมีอ ำนำจลงนำม
ในสัญญำตำมข้อ ๕  และ ข้อ ๖ ระบุในสัญญำว่ำเป็นสัญญำ
ท่ีท ำ ข้ึ น ระ ห ว่ำ ง  "กอง ทัพบกโ ดย  (ยศ ช่ื อ -นำม ส กุล
ต ำแหน่ง )  ท ำกำรโดยได้รับมอบหมำยจำกผู้บัญชำกำร
ทหำรบก" ส่วนกำรลงนำมในสัญญำคงลงเฉพำะ  ยศ ช่ือ-
นำมสกุล ของผู้มีอ ำนำจลงนำมในสัญญำ 

๓๔. กำรลงนำมในข้อผูกพันของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ   
ในกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีกรณีพิเศษไม่
ถูกต้อง 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรท ำสัญญำและบอก
เลิกสัญญำ พ.ศ.๒๕๓๖  ลง ๑๔ พ.ค.๓๖ ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับ
หน่วยท่ีด ำเนินกำรจัดซ้ือหรือจ้ำงมีอ ำนำจลงนำมในสัญญำ 
หลังจำกได้รับอนุมั ติให้จัดซ้ือหรือจ้ำงจำกผู้มีอ ำนำจอนุมั ติ
ส่ัง ซ้ือส่ังจ้ำงแล้ว เว้นแต่กรณีจัดซ้ือหรือจ้ำงโดยวิธีตกลง
รำคำให้ผู้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุของหน่วย
หรือเทียบเท่ำ ลงนำมในใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำงในฐำนะผู้ซ้ือหรือผู้
จ้ำงได้หลังจำกได้รับอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้ำงแล้ว  

๓๕. ไม่มีหลักฐำนกำรฝำก – ถอน หลักประกัน 
 
 

- ใ ห้ปฏิบัติตำมหนัง สือ กบ.ทบ. ท่ี กห ๐ ๔๐๔/๒๗๘ ๙     
ลง ๙ เม.ย.๒๒ เ ร่ืองหำรือปัญหำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๔.๒ กำรรับเงินประกัน
สัญญำให้เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือและจ้ำงของหน่วยเป็นผู้รับฝำก
และน ำฝำกเจ้ำหน้ำท่ีเงินของหน่วย  เ พ่ือเก็บรักษำตำม
ระเบียบกำรเงินต่อไป และระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๕ 
ทวิ วรรคสอง ในกำรด ำเนินกำรแต่ละข้ันตอน ผู้มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบต้องมีกำรบันทึกหลักฐำนในกำรด ำเนินกำรพร้อม
ท้ังระบุเหตุผลในกำรพิจำรณำส่ังกำรในข้ันตอนท่ีส ำคัญไว้ 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย 



๕๕ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๓๖. ไม่ สลักหลังตร ำสำร กรณีวงเงินจัดหำต้ังแ ต่ 

๒๐๐,๐๐๐.-บำท ข้ึนไป  
- ให้ปฏิบัติตำมหนังสือ กระทรวงกำรคลัง ท่ี กค ๐๗๒๗/ว ๕๙ 
ลง ๓ พ.ย.๔๙ เร่ือง ขอควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบกำรปิด
อำกรแสตมป์ หรือช ำระอำกรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนำม
ในสัญญำจ้ำงเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรโดยรวม จึงขอ
ควำมร่วมมือจำกหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำน
ของรัฐทุกแห่ง ในกำรก ำหนดให้คู่สัญญำรับท ำงำนให้ต้องปิด
อำกรแสตมป์กรณีวงเงนิตำมสัญญำจำ้งต่ ำกว่ำ  ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
หรือต้องช ำระอำกรแสตมป์เป็นตัวเงินต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี
อำกรแสตมป์โดยต้องน ำตรำสำรมำสลักหลังกรณีวงเงินตำม
สัญญำจ้ำงต้ังแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บำท ข้ึนไปให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนลงนำมในสัญญำจ้ำงทุกคร้ัง   

๓๗. คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงไม่รำยงำนกำรบันทึก
ของผู้ควบคุมงำน ให้ หน.ส่วนรำชกำร ทรำบ 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗๒ (  ๑ ) ตรวจสอบ
รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง และเหตุกำรณ์แวดล้อมท่ี
ผู้ควบคุมงำนรำยงำน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรำยกำร
ละเอียด และข้อก ำหนดในสัญญำทุกสัปดำห์ รวมท้ังรับทรำบ
หรือพิจำรณำกำรส่ังหยุดงำน หรือพักงำนของ ผู้ควบคุมงำน
แล้วรำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือพิจำรณำส่ังกำรต่อไป 

๓๘. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุล่ำช้ำ - ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๗๑ (๓)  โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันท่ี
ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง น ำพัสดุมำส่งและให้ด ำเนินกำรให้เสร็จส้ิน
ไปโดยเร็ว 

๓๙. ไม่มีแผนภูมิกำรด ำเนินงำนมำแสดง - ให้ปฏิบัติตำมรำยละเอียดกำรปฏิบัติประกอบสัญญำจ้ำงของ
กองทัพบก มยย.๑๑ -๒๕๔๙ ข้อ ๘ แผนภูมิกำรด ำเนินงำน 
งำนก่อสร้ำงตำมสัญญำท่ีมีรำคำค่ำก่อสร้ำงเกินกว่ำ ๕ ล้ำน
บำท ให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำแผนงำน ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน ต้ังแต่
เร่ิมงำนจนถึงงำนแล้วเสร็จ จ ำนวน ๓ ชุด เสนอขอควำม
เห็นชอบจำกเจ้ำหน้ำของผู้ว่ำจ้ำง ภำยใน ๑๐ เป็นอย่ำงช้ำ
นับต้ังแต่วันลงนำมในสัญญำ 

๔๐. งำนปูกระเบ้ืองพ้ืนไม่มีบัวเชิงผนัง  
 

- ให้ปฏิบัติตำมรำยละเอียดกำรปฏิบัติประกอบสัญญำจ้ำงของ
กองทัพบก มยย. ๒๒ – ๐๗ – ๒๕๔๙ ข้อ ๗.๑.๒ ฝำผนัง
อำคำรภำยในทุกแห่ง ถ้ำมิได้ระบุวัสดุบัวเชิงผนังไว้ ก็ให้มีกำร
ท ำโดยใช้วัสดุท่ีกลมกลืนหรือเหมำะสมกับวัสดุท่ีใ ช้เป็นผนัง 
และปูพ้ืน และ มยย. ๒๒ – ๐๙ – ๒๕๔๙ ข้อ ๙.๖.๑ เชิงผนัง
ท่ัวไปให้มีกำรท ำเชิงผนังแม้แบบจะมิได้ระบุให้มีกำรท ำก็โดย
ให้ใช้วัสดุท่ีกลมกลืน หรือเหมำะสมกับวัสดุท่ีใช้ปูพ้ืนและวัสดุ
ท่ีเป็นผนัง โดยให้เจ้ำหน้ำท่ีของผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้พิจำรณำและ
เห็นชอบก่อน   

๔๑. งำนมุงหลังคำไม่ไ ด้มำตรฐำนตำมหลักวิชำช่ำง 
(กำรเจำะรูกระเบ้ืองไม่ทะลุท้ัง ๒ แผ่น) 

- ให้ปฏิบัติตำมรำยละเอียดกำรปฏิบัติประกอบสัญญำจ้ำงของ
กองทัพบก มยย. ๒๒ – ๐๔ – ๒๕๔๙ ข้อ ๔ งำนมุงหลังคำ 
ข้อ ๔.๒.๑ ต้องมุง ให้กระเบ้ืองทุกแผ่นทับกันสนิทแนวชำย
กระเบ้ืองต้อง ตรงได้ระ เบียบ  วิธีกำรมุ ง ใ ห้ป ฏิบั ติตำม
ค ำแนะน ำของทำงโรงงำนผู้ผลิต และให้ชำยกระเบ้ืองส่วนท่ี
ซ้อนกันมีควำมยำว ๒๐ ซม.ทุกแผ่น และ ข้อ ๔.๒.๒.๔ ตะปู



๕๖ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
เกลียวหรือสลักยึดกระเบ้ืองต้องเจำะกระเบ้ืองด้วยดอกสว่ำน
ขนำดโตกว่ำตะปูเกลียว กำรเจำะรูต้องเจำะทะลุท้ัง ๒ แผ่น 
และอยู่ห่ำงจำกปลำยชำยกระเบ้ืองไม่น้อยกว่ำ ๕ ซม. 

๔๒. ผู้รับจ้ำงใช้วัสดุเทียบเท่ำโดยไม่ได้รับอนุมั ติจำกผู้
ว่ำจ้ำง 

- ให้ปฏิบัติกำรตำมรำยละเอียดกำรปฏิบัติประกอบสัญญำจ้ำง
ของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๔๙ มยย. ๑๒-๒๕๔๙ ข้อ ๔.๑ กำรใช้วัสดุ
ก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงจะต้องยึดถือเงื่อนไขดังนี้ ๔.๑.๑ เป็นวัสดุท่ี
ก ำหนดไว้ในแบบรูป แต่หำกแบบรูปไม่ได้ก ำหนดไว้ให้ถือตำม
ผนวกวัสดุและอุปกรณ์ประกอบรำยละเอียดกำรปฏิบั ติ
ประกอบสัญญำจ้ำงของ ทบ. ฯลฯ ข้อ ๔.๒ นอกจำกกรณีตำม
ข้อ ๔.๑.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องขอควำมเห็นชอบจ้ำงผู้ว่ำจ้ำงท่ีจะ
ใช้วัสดุเทียบเท่ำหรือทดแทนก่อน ข้อ ๔.๒.๑ เทียบเท่ำ คือ 
กำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ชนิดหรือประเภทเดียวกันมีคุณภำพ
เดียวกัน หรือดีกว่ำทีก ำหนดไว้ในรูปแบบหรือผนวกวัสดุ และ
อุปกรณ์ประกอบรำยละเอียดกำรปฏิบัติประกอบสัญญำจ้ำง
ของ ทบ. โดยผู้รับจ้ำงจะต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็นหนังสือ
จำก ยย.ทบ. ควำมเห็นของ ยย.ทบ. ให้ถือเป็นท่ีส้ินสุดเฉพำะ
ครำวนั้น 

๔๓. หน่วยไม่ได้บันทึกบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ์ - ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรส่งก ำลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒.๒ และข้อ 
๔๐ กล่ำวคือ กำรควบคุมทำงบัญชีผู้บังคับหน่วยสนับสนุน
ทำงกำรส่งก ำลัง  และหน่วยใช้จะต้องรับผิดชอบด ำเนินกำร
ควบคุมทำงบัญชีต่อส่ิงอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
เหมำะสม เพ่ือให้ทรำบสถำนภำพส่ิง อุปกรณ์ได้ตลอดเวลำ 
หน่วยใช้จัดท ำบัญชีคุม ส่ิงอุปกรณ์ถำวรใ ช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๐๕ ส ำหรับบัญชีคุมช้ินส่วนซ่อมและส่ิงอุปกรณ์ใ ช้
ส้ินเปลืองนั้ น ใ ห้ใ ช้แบบ พิม พ์ ทบ .๔ ๐ ๐ -๐ ๖ ๘ ควำม
รับผิดชอบผู้บังคับบัญชำทุกระดับช้ันต้องรับผิดชอบในกำร
ควบคุม ส่ิงอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมำะสมถูกต้อง
ตำมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร 

๔๔. ไม่มีกำรจดบันทึกประวัติกำรซ่อมในสมุดประวัติ
รถยนต์ 

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๒๘๒/๒๕๕๖ ลง ๒๐ ก.ย.๕๖ 
เร่ือง กำรจัดท ำและกำรบริหำรงบประมำณกลุ่มงบงำน   
กำรบริหำรงำนและบริหำรหน่วย งบงำนบ ริหำรหน่ วย           
ข้อ ๔.๒.๒ กล่ำวคือ กำรซ่อมบ ำรุงใ ห้ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุง
ข้ันหน่วย เ พ่ือให้หน่วยสำมำรถใช้ครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้ำงและ
สำธำรณูปโภคได้อย่ำงต่อเนื่องโดยห้ำมท ำกำรดัดแปลงต่อ
เติมและเปล่ียนประโยชน์ใช้สอยเดิม และให้หน่วยเจ้ำของ
งบประมำณบัน ทึกรำยกำรท่ี ซ่อมและจ ำนวนเงินลงใน
ทะเบียนประวัติ 
- ให้ปฏิบัติตำม ข้อบังคับทหำร ว่ำด้วยกำรใช้รถยนต์ทหำร 
พ.ศ. ๒๔๘๐ ลง ๑ มี .ค. ๘๐ ข้อ ๖ กล่ำวคือ เอกสำรกำร
ส่ง ซ่อมประวัติยุทโธปกรณ์เป็นเอกสำรส ำคัญเก่ียวกับกำร
ซ่อมบ ำรุง  จะบันทึกรำยละเอียดของยุทโธปกรณ์ บันทึก
รำยกำรซ่อมบ ำรุงโดยละเอียดทุกคร้ัง เมื่อท ำกำรซ่อมเสร็จ
แล้ว 



๕๗ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๔๕. ผู้บันทึกประวัติกำรซ่อมยำนพำหนะเป็นนำยทหำร

ช้ันประทวน 
- ให้ปฏิบัติตำมข้อแนะน ำท้ำยสมุดประวัติรถยนต์ทหำรบก 
(ทบ.๔๖๑ -๓๐๕) ข้อ ๓ กล่ำวคือ ผู้ท่ีบันทึกคือ นำยทหำร
ซ่อมบ ำรุงหรือนำยทหำรยำนยนต์เมื่อบันทึกแล้วลงช่ือ ยศ , 
ต ำแหน่ง ไว้ในช่องผู้บันทึกกำรซ่อมด้วย 

๔๖. กำรคืนหลักประกันสัญญำให้แก่คู่สัญญำไม่ถูกต้อง 
เช่น  
- คืนก่อนก ำหนด 
- คืนล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔๔ (๒) กล่ำวคือ 
หลักประกันสัญญำให้คืนแก่คู่สัญญำหรือผู้ค้ ำประกันโดยเร็ว
และอย่ำงช้ำต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีคู่สัญญำพ้นจำก
ข้อผูกพันตำมสัญญำแล้ว 

๔๗. ไม่ ตรวจสอบควำม ช ำรุ ดบกพร่องก่อน คืน
หลักประกันสัญญำ 

- ให้ปฏิบัติตำมหนังสือ กบ.ทบ. ท่ีต่อ กห ๐๔๐๔/๑๑๙๗๒ 
ลง ๑๓ ต.ค.๓๒ เร่ือง วิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ควำมช ำรุดบกพร่องก่อนกำรคืนหลักประกันสัญญำ ข้อ ๑.๓ 
ก่อนส้ินสุดระยะเวลำของกำรประกันควำมช ำรุดบกพร่อง
ภำยใน ๑๕ วัน ส ำหรับหลักประกันสัญญำท่ีมีระยะเวลำของ
กำรประกันไม่เกิน ๖ เดือน หรือภำยใน ๓๐ วัน ส ำหรับ
หลักประกันสัญญำท่ีมรีะยะเวลำของกำรประกันต้ังแต่ ๖ เดือน
ข้ึนไป ให้ผู้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบตรวจสอบควำมช ำรุดบกพร่อง
ของพัสดุ และรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบอีกคร้ังหนึ่ง 
หำกปรำกฏว่ำมีควำมช ำรุดบกพร่องให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรีบ
แจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงมำด ำเนินกำรแก้ไข หรือซ่อมแซมก่อ
ส้ินสุดระยะเวลำของกำรประกันควำมช ำรุดบกพร่องตำม
หลักประกันสัญญำ พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้ ำประกัน(ถ้ำม)ี ทรำบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๘ 

 

เรื่อง การตรวจงานก่อสร้าง (งานสนาม) 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 
ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๑. ส ำนักงำนช่ัวครำวของผู้รับจ้ำง 

- ผู้รับจ้ำงไม่ได้ก่อสร้ำงส ำนักงำนช่ัวครำว 
- จัดสร้ำงไว้แต่พ้ืนท่ีใช้สอยไม่เหมำะสม 
- ไม่มีป้ำยแผนภูมิงำนก่อสร้ำงประจ ำส ำนักงำน 
- ไม่จัดท ำป้ำยแสดงรำยกำรก่อสร้ำง (ส ำหรับงำน
ก่อสร้ำงท่ีมีวงเงินต้ังแต่ ๕ ล้ำนบำทข้ึนไปและมี
ระยะเวลำด ำเนินงำนต้ังแต่ ๑๒๐ วัน ข้ึนไป) 

- ให้ปฏิบัติตำมรำยละเอียดกำรปฏิบัติประกอบสัญญำจ้ำง
ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดท่ี ๑ กำรด ำเนินกำร
ท่ัวไปตำม มยย.๑๑-๒๕๔๙ กำรปฏิบัติก่อนกำรด ำเนินงำน
ก่อสร้ำง ข้อ ๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๓ ข้อ ๔.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้อง
จัดหำหรือก่อสร้ำงส ำนักงำนช่ัวครำวส ำหรับงำนก่อสร้ำง ท่ี
มีวงเงินต้ังแต่ ๕ ล้ำนบำทข้ึนไป และระยะเวลำด ำเนินงำน
ต้ังแต่ ๑๒๐ วัน ข้ึนไปเพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำงและจัดแบ่งใ ห้
เจ้ ำหน้ ำท่ี ของ ผู้ ว่ำจ้ ำงไ ด้ใ ช้ ใน ระห ว่ำ งกำรก่อส ร้ำ ง
ส ำนักงำนนี้ ต้อง เป็นห้องเป็นสัดส่วนมีอุปกรณ์อ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลและท ำควำมสะอำดให้
เรียบร้อยตลอดเวลำ     ข้อ ๔.๒ ส ำนักงำนจะต้องมีพ้ืนท่ี
ใช้สอยขนำดเหมำะสม และมี ท่ีต้ังแผนภูมิงำนก่อสร้ำง
ขนำดไม่น้ อยกว่ำ ๑.๒๐ ม.×๒.๔ ๐ ม . และท่ีวำงของ
ตัวอย่ำงของวัสดุก่อสร้ำง ท่ีไ ด้รับกำรอนุมั ติแล้ว ข้อ ๔.๓ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำป้ำยขนำดไม่เ ล็กกว่ำ ๑.๒๐  ม.×
๒.๔๐ ม. แสดงรำยกำรก่อสร้ำงจ ำนวนเงินงบประมำณค่ำ
ก่อสร้ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบผู้
รับจ้ำงและข้อควำม อ่ืน ท่ีจ ำเป็นให้เห็นอย่ำงชัดเจนใน
บริเวณท่ีท ำกำรก่อสร้ำงด้วย 

๒. แผนภูมิกำรด ำเนินงำน 
     - ไม่จัดท ำแผนภูมิกำรด ำเนินงำน 
     - จัดท ำแผนภูมิกำรด ำเนินงำนไม่ถูกต้อง 
     - ไม่เสนอควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจ้ำง 

- ให้ปฏิบัติตำมรำยละเอียดกำรปฏิบัติประกอบสัญญำจ้ำง
ของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดท่ี ๑ กำรด ำเนินกำรท่ัวไป
ตำม มยย.๑ ๑ -๒๕๔ ๙ กำรปฏิบั ติก่อนกำรด ำเนินงำน
ก่อสร้ำง   ข้อ ๘  งำน ก่อสร้ำงตำม สัญ ญำท่ีมีรำคำค่ำ
ก่อสร้ำงเกินกว่ำ ๕ ล้ำนบำทให้ผู้รับจ้ำงจัดท ำแผนงำน
ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนต้ังแต่เร่ิมงำนจนถึงงำนแล้วเสร็จ
จ ำนวน ๓ ชุด เสนอขอควำมเห็นชอบจำกเจ้ำหน้ำท่ีของ ผู้
ว่ำจ้ำงภำยใน ๑๐ วัน เป็นอย่ำงช้ำนับต้ังแต่วันลงนำมใน
สัญญำ 

๓. กำรแต่งต้ังผู้ควบคุมงำน ผู้มีสิทธ์ิรับมอบงำน และ
ผู้มีสิทธ์ิรับมอบงำนต่อ ไม่ถูกต้องโดยเฉพำะใน
เร่ืองคุณสมบัติและหน้ำท่ี 

- กำรแต่ง ต้ัง ผู้ควบคุมงำนให้ปฏิบัติตำมหนังสือ กบ.ทบ.      
ท่ี กห  ๐๔ ๐ ๔ /๔ ๖ ๑  ลง ๑ ๓ ก.พ .๔ ๑  เ ร่ืองก ำหนด
มำตรกำรในกำรตรวจรับหรือตรวจกำรจ้ำง ข้อ ๓.๔ งำน
ก่อสร้ำงให้แต่ง ต้ัง ผู้แทนหน่วยใช้หรือหน่วยรับประโยชน์
เป็นผู้ควบคุมงำนเพ่ิมอีก ๑ นำย โดยสมควรพิจำรณำ
นำยทหำรสัญญำบัตรท่ีมีคุณวุฒิเหมำะสมหรือท่ีผ่ำนกำร
อบรมเป็นผู้ควบคุมงำนหำกไม่มี ผู้มี คุณสมบัติดังกล่ำวให้
พิจำรณำผู้แทนของหน่วยท่ีมีคุณวุฒิเหมำะสมแทนส ำหรับ
ผู้มี สิทธ์ิรับมอบงำน ให้ปฏิ บัติตำมค ำส่ัง  ทบ. ท่ี ๓๘๓ /
๒๕๒๕ ลง ๘ ก.ค.๒๕ เร่ืองคุณสมบัติและหน้ำท่ีผู้มีสิทธ์ิรับ
มอบงำนก่อสร้ำงโดยจะต้องเป็นนำยทหำรสัญญำบัตรสำย
งำน ยย. เท่ำนั้นและจะต้องแต่งต้ัง ผู้แทนหน่วยใ ช้หรือ
หน่วยรับประโยชน์เป็นผู้มี สิทธ์ิรับมอบงำนต่อ และให้ท ำ



๕๙ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
กำรตรวจรับมอบอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงพร้อมกับผู้มีสิทธ์ิรับ
มอบงำน 

๔. กำรจดบันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนไม่
เรียบร้อย 
     - ไม่ปรำกฏหลักฐำนระเบียนกำรตอกเสำเข็ม
ของผู้รับจ้ำง 

     - ไม่มีผลกำรเจำะทดสอบ Boring Test ท่ีผู้ว่ำ
จ้ำงเห็นชอบแล้ว 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗๓(๓) โดยให้จดบันทึก
สภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงและเหตุกำรณ์แวดล้อมเป็น
รำยวันพร้อมท้ังผลกำรปฏิบัติงำนและกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำน
ให้ระบุรำยละเอียดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนและวัสดุท่ีใช้ด้วย 

๕. กำรตรวจสอบผังจุดก่อสร้ำง 
     - จุดก่อสร้ำงไม่ตรงตำมแบบรูปรำยกำร ผัง
บริเวณ ท่ีก ำหนด โดยมีกำรย้ำยจุดก่อสร้ำงห่ำง
จำกต ำแหน่ง เดิม ท ำให้ปริมำณดินถมด้ำนหลัง
อำคำรและลำนพ้ืนแข็งขำดหำยไป 

- ใ ห้ปฏิบัติตำมรำยละเอียดกำรปฏิบัติประกอบสัญญ ำ
จ้ำ ง ของกอง ทัพบ ก พ.ศ .๒ ๕ ๖ ๐  หม วด ท่ี  ๑  กำ ร
ด ำเนินกำรท่ัวไปตำม มยย.๑๑ -๒๕๔๙ กำรปฏิบัติก่อน
กำรด ำเนิน งำน ก่อสร้ำง  ข้ อ ๗.๑ และ ๗.๔ ข้อ  ๗ .๑ 
เจ้ำหน้ำท่ีของ ผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดจุดสร้ำง และระดับ
ให้โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้ด ำเนินกำรท ำผังบริเวณโดยรอบของ
อำคำรท่ีจะก่อสร้ำงและก ำหนดค่ำระดับของดินถม และ
อำคำร ไว้ กับส่ิ งปลูกสร้ำ งถำวรตรงอำคำรท่ี ใก ล้เคีย ง
ก ำหนดต ำแหน่งระบบสำธำรณูปโภค และขอบเขตพ้ืนท่ี
จริงก ำหนดหมุ ดอ้ำง อิ งแสดงระยะข้ำงเคีย งเสนอให้
เจ้ำหน้ำท่ีของ ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำ และตรวจสอบผู้รับจ้ำง
จะต้องรักษำหมุดอ้ำงอิงนั้นใ ห้คงสภำพอยู่เสมอจนกระท่ัง
ได้รับกำรยินยอมให้ร้ือถอนจำกเจ้ำหน้ำท่ีของผู้ว่ำจ้ำง  ข้อ 
๗.๔ ในกรณีท่ีก ำหนดจุดสร้ำงในสถำนท่ีจริงแล้วมีเหตุอัน
ควร ไม่ ส ำม ำ รถก ำ หนดจุ ด ก่อส ร้ ำง ตำม แบบ รูป ไ ด้
จ ำเป็นต้องปรับผังไปในระยะเหมำะสมใกล้เคียงจุดเดิม ผู้
ว่ำจ้ำงมีสิทธิจะแจ้งให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรได้ท้ังนี้จะน ำไป
เป็นเหตุขอขยำยระยะเวลำ งด หรือลดค่ำปรับ และขอค่ำ
ก่อสร้ำงเพ่ิมมิได้ 

๖. ก ำหนดรำยกำรวัสดุเกินควำมเป็นจริง และบำง
รำยกำรไม่มีขำยในท้องตลำด 

- ในกำรถอดแบบประมำณกำรกรณีท่ีเป็นอำคำรมำตรฐำน 
ให้ใ ช้แบบปรับปรุงและต่อเติมท่ี ยย.ทบ. จัดท ำข้ึนรวมถึง
ได้จั ดท ำบัญ ชีรำยละเอียดรำคำ และปริม ำณงำนวัส ดุ
ก่อสร้ำง (B.O.Q.) ไว้แล้วมำใช้ในกำรประมำณกำรหำก
เป็นอำคำรช่ัวครำวหรือเป็นกำรซ่อมแซมส่วนท่ีช ำรุดให้ท ำ
กำรส ำรวจอำคำรอย่ำงละเอียดเท่ำท่ีจะท ำได้เ พ่ือให้กำร
ประมำณกำรใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุดและใน
กรณีท่ีได้ค ำนวณปริมำณวัสดุก่อสร้ำงมำกเกินไปให้หน่วย
พิจำรณำน ำวัสดุก่อสร้ำงท่ีเหลือไปใช้ใ ห้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทัพบกอย่ำงแท้จริง 

๗. วัสดุก่อสร้ำง 

     - กำรใ ช้วัสดุไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด เช่น ท่อ
น้ ำ PVC, สุขภัณฑ์, ฝ้ำเพดำนในห้องน้ ำ ฯลฯ 

- ให้ปฏิบัติตำมภำคผนวกรำยละเอียดกำรปฏิบัติประกอบ
สัญญำจ้ำงของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีก ำหนดเก่ียวกับ
ขนำด คุณสมบัติ และย่ีห้อวัสดุท่ีใช้ในงำนประเภทต่ำงๆ โดย
ผู้ควบคุมงำนต้องตรวจสอบวัสดุก่อสร้ำงท่ีผู้รับจ้ำงน ำมำใช้ให้
ถูกต้อง และจดไว้ในบันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้ควบคุมงำนด้วย 

๘. ผลงำนกำรก่อสร้ำงไม่เรียบร้อย  เช่น 
     - กำรวำงท่อต่ำงๆ ไม่มี อุปกรณ์ ยึดตรึงใ ห้

- ใ ห้ปฏิ บัติตำมรำยละ เอียดประกอบสัญญ ำจ้ ำงของ
กองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ วัตถุประสงค์และแบบรูปรำยกำร



๖๐ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
เรียบร้อย 
     - กำรเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พบว่ำมีเหล็ก
เสริมโผล่ออกมำนอกคอนกรีต 
     - กำรติดกระเบ้ืองเคลือบบุฝำผนัง ติดทับของ
เก่ำโดยไม่ร้ือถอนของเดิมออกก่อน 
     - กำรเช่ือมเหล็กโครงหลังคำ ไม่เป็นไปตำม
แบบ 
      - กำรวำงท่อผ่ำนพ้ืนหรือผนัง ไม่ได้วำง Sleeve 
แต่ใช้วิธีกำรสกัดคอนกรีตท่ีเทไปแล้ว และมี กำรตัด
เหล็กเสริม 
     - งำนซ่อมประตูห้องครัว, งำนซ่อมเสำ ค.ส.ล. 
โรงรถด้ำนหน้ำ, งำนติดต้ังประตูเหล็กม้วน, งำนติดต้ัง
ผนังไม้อัดยำงไม่เรียบร้อย 

ของสัญญำ และหลักวิชำช่ำงท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

การตรวจกิจการสายงานสัสดี 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 
ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๑. มียอดทหำรกองเกินเพ่ิม ข้ึนใหม่ภำยหลังจำกท่ีไ ด้

ส่ง สด.๑๕ ให้ มทบ. แต่ สง.สด.จว. ไม่ส่งจ ำนวน
ยอดเพ่ิมให้กับ มทบ. 

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๑๑๗๓/๒๕๒๘  ลง ธ.ค.๒๕ 
ตอนท่ี ๓ ข้อ ๕ (๕.๕) เมื่อจังหวัดได้รับแจ้งจ ำนวนคนท่ีขอ
เรียกจำกฝ่ำยท่ีต้องกำรคนแล้ว ให้สัสดีจังหวัดท ำกำรแบ่ง
เฉล่ียจ ำนวนคน ท่ีถูกเรียกนั้นเป็นอ ำเภอ ตำมส่วนท่ีมีคนมำก
หรือน้อย ตำมข้อ ๕.๖ ถ้ำอ ำเภอใดต้องเรียกทหำรกองเกิน
เข้ำมำรับกำรตรวจเลือกหลำยวัน ก็ให้ท ำกำรแบ่งเฉล่ียแยก
เป็นวันๆ ตำมส่วนท่ีมีคนมำกหรือน้อยโดยนัยเดียวกัน แล้ว
จัดท ำบัญชีเทียบจ ำนวนคนท่ีกะจะเรียก (สด.๑๕) ตำมผนวก ถ 
ส่งต่อสัสดีมณฑลทหำรบก  ข้ึนตรงต่อกองทัพภำค จ ำนวน  
๔ ฉบับ ส่งในนำมผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดถึงผู้บัญชำกำรมณฑล
ทหำรบกท่ีขอเรียก จ ำนวน ๑ ฉบับ ตำมก ำหนดดังนี้ คร้ัง
แรกเมื่อไ ด้รับแจ้งจ ำนวนคนท่ีขอเรียกแล้วภำยใน ๗ วัน   
นับจำกวันท่ีได้รับแจ้งจ ำนวนคนท่ีขอเรียกคร้ังต่อไป ทุกครำว
ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนคนท่ีขอเรียก 

๒. กำรเก็บยอดผู้ถูกด ำเนินคดีตำม ม.๒๕ และ ม.๒๗ 
ไม่ตรงกันระหว่ำง สัสดีจังหวัด และสัสดีอ ำเภอ       

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.ค.๑๗ ตอน
ท่ี ๓ ข้อ ๒๖ สัสดีจังหวัดจัดท ำ สด.๒๗ ส่ง มทบ. แล้วให้สัสดี 
มทบ. เสนอตำมสำยกำรบังคับบัญชำจนถึง ทบ. ภำยใน มี.ค. 
ของทุกปี โดยให้ส่งก่อนกำรส่ง สด.๑๔ ของปีใหม่ 
ข้อ ๒๖ กำรจัดท ำบัญชีตรวจเลือกคนเข้ำกองประจ ำกำร            
(แบบ สด.๑๗) ให้สัสดีจังหวัดท่ีประจ ำท ำกำรอยู่ ณ จังหวัดท่ี
ท ำกำรตรวจเลือกรวบรวมยอดจ ำนวนคนในบัญชีเรียกทหำร
กองเกินเข้ำกองประจ ำกำร (แบบ สด.๑๖) ลงในบัญชีตรวจ
เลือกคนเข้ำกองประจ ำกำร (แบบ สด.๑๗) ตำมค ำช้ีแจง 
(ผนวก ๓๗) ท้ำยนี้เสนอต่อสัสดี มทบ. ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชำ
แล้วให้สัสดี มทบ. ดังกล่ำวเสนอตำมสำยกำรบังคับบัญชำ
จนถึง ทบ. ภำยใน มิ.ย. ของทุกปีโดยให้ส่งก่อนกำรส่งบัญชี
จ ำนวนคนท่ีจะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) ของปีใหมต่ำมท่ีกล่ำวใน
ข้อ ๓ บัญชีตรวจเลือกคนเข้ำกองประจ ำกำร (แบบ สด.๑๗) นี้
ถ้ำมีจ ำนวนคนเพ่ิมข้ึนใหม่ไมต่รงกับบัญชีเทียบจ ำนวนคนท่ีจะ
กะเรียก (แบบ สด.๑๕) เกินกว่ำ ๕๐ คน ต้องช้ีแจงให้ทรำบว่ำ
มีบุคคลประเภทใดจ ำนวนเท่ำใดเพ่ิมข้ึนเท่ำในเพรำะเหตุใด 

๓. ยอดผู้ถูกด ำเนินคดีตำม ม.๒๗ ตำม สด.๑๖ ฉบับ
จังหวัดไม่ตรงกับยอดท่ีคณะกรรมกำรตรวจเลือก
บันทึกไว้ใน สด.๑๖ ฉบับอ ำเภอ 

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ 
ตอนท่ี ๕ ข้อ ๘ จังหวัดคัดรำยช่ือผู้ท่ีสอบสวนจ ำหน่ำยให้
อ ำเภอภำยหลังกำรตรวจเลือกฯ ข้อ ๘ กำรปฏิบัติเมื่อเสร็จ
กำรตรวจเลือกแล้ว ใ ห้สัสดีจังห วัด คัดรำยช่ือคนท่ีต้อง
จ ำหน่ำยด้วยเห ตุต่ำงๆ  ในครำวตรวจเลือกคนเข้ ำกอง
ประจ ำกำร ซ่ึงยังไม่มีหลักฐำนท่ีจะจ ำหน่ำยได้เสนอผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดส่ังให้อ ำเภอด ำเนินกำรสอบสวนบอกจ ำหน่ำย
ให้แล้วเสร็จก่อนท ำกำรตรวจเลือกเข้ำกองประจ ำกำรใน
ครำวถัดไป เมื่อทำงอ ำเภอได้รับแจ้งจำกจังหวัด ให้เจ้ำหน้ำท่ี
สัสดีอ ำเภอด ำเนินกำรสอบสวนตำมลักษณะท่ีต้องจ ำหน่ำยฯ 



๖๒ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๔. บันทึกผลกำรสอบสวนระบุกำรจ ำหน่ำยกรณี

ต้องโทษ แต่ขำดเอกสำรประกอบ (ส ำเนำค ำ
พิพำกษำ) 

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ 
ตอนท่ี ๕ ข้อ ๘ กำรปฏิบัติเมื่อเสร็จกำรตรวจเลือกแล้ว     
ให้สัสดีจังหวัดคัดรำยช่ือคนท่ีต้องจ ำหน่ำยด้วยเหตุต่ำงๆ ใน
ครำวตรวจเลือก คนเข้ำกองประจ ำกำร ซ่ึงยังไม่มีหลักฐำนท่ี
จะจ ำหน่ ำย ได้เสนอผู้ ว่ำรำชกำรจังห วัดส่ั งใ ห้ อ ำเภอ
ด ำเนินกำรสอบสวนบอกจ ำหน่ำยให้แล้วเสร็จก่อนท ำกำร
ตรวจเลือกเข้ำกองประจ ำกำรในครำวถัดไปเมื่อทำงอ ำเภอ
ได้รับแจ้งจำกจังหวัด ให้เจ้ำหน้ำท่ีสัสดีอ ำเภอด ำเนินกำร
สอบสวนตำมลักษณะท่ีต้องจ ำหน่ำยฯ 

๕. ทหำรกองเกินท่ีแจ้งป่วยในวันตรวจเลือก และมี
กำ รสอบสวนจ ำ หน่ ำย เรียบร้อยปรำกฏ ว่ำ 
เจ้ำหน้ำท่ีไม่ยกรำยช่ือไปเพ่ิมในบัญชีเรียกแบบ 
สด.๑๖ ของปีถัดไป 

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ 
ตอนท่ี ๕ ข้อ ๘ กำรปฏิบัติเมื่อเสร็จกำรตรวจเลือกแล้ว      
ให้สัสดีจังหวัดคัดรำยช่ือคนท่ีต้องจ ำหน่ำยด้วยเหตุต่ำงๆ ใน
ครำวตรวจเลือกคนเข้ำกองประจ ำกำร ซ่ึง ยังไม่มีหลักฐำนท่ี
จะจ ำหน่ ำย ได้เสนอผู้ ว่ำรำชกำรจังห วัดส่ั งใ ห้ อ ำเภอ
ด ำเนินกำรสอบสวนบอกจ ำหน่ำยให้แล้วเสร็จก่อนท ำกำร
ตรวจเลือกเข้ำกองประจ ำกำรในครำวถัดไปเมื่อทำงอ ำเภอ
ได้รับแจ้งจำกจังหวัด ให้เจ้ำหน้ำท่ีสัสดีอ ำเภอด ำเนินกำร
สอบสวนตำมลักษณะท่ีต้องจ ำหน่ำยฯ 

๖. ไม่มีส ำเนำบันทึกผลกำรตรวจของชุดตรวจ จบ. 
คร้ังสุดท้ำย 

- ใ ห้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรตรวจในหน้ำท่ี
นำยทหำรจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับ
ตรวจเมื่อไ ด้รับบันทึกผลกำรตรวจแล้วให้แก้ไขข้อบกพร่อง ท่ี
อยู่ในอ ำนำจของตนทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชำส่ัง
กำร ส ำหรับเร่ืองท่ีเกินขีดควำมสำมำรถและหรือนอกเหนือ
อ ำนำจของตนท่ีจะแก้ไขได้เองให้รำยงำนหน่วยเหนือเพ่ือ
ด ำเนินกำรต่อไป และให้เก็บบันทึกผลกำรตรวจและกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องไ ว้เป็นหลักฐำนในกำรรับตรวจ
คร้ังต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๓ 

 

การตรวจกิจการเรือนจ้าทหาร 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 
ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๑. ค ำส่ังแต่งต้ังนำยทหำรสัญญำบัตรตรวจสอบควำม

ถูกต้องก่อนปล่อยตัวนักโทษ ไม่เป็นปัจจุบัน 
- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๒๓ กำรปล่อยตัว ข้อ ๑๐๖ 

๒. กำรเต รียม เอกสำรรับตรวจไม่ เป็น ระ เบี ยบ
เรียบร้อย 

- ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ัง ทบ. ท่ี ๓๗๗/๒๕๕๙ เร่ือง กำรตรวจ
ในหน้ำท่ีนำยทหำรจเร ประจ ำปี ๒๕๖๐ ลง ๒๓ ส.ค. ๕๙ 
ข้อ ๔ (๔.๓) (๔.๓.๔) 

๓. ค ำส่ังแต่งต้ังผู้ตรวจเรือนจ ำไม่เป็นปัจจุบัน - ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๓ กำรบังคับบัญชำ ข้อ ๑๐ (๑๐.๑) 

๔. ไม่จัดท ำสมุดตรวจเย่ียมของผู้บังคับบัญชำ - ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๒๗ แบบพิมพ์ ข้อ ๑๒๔ 

๕. ไม่ มีกำรรำยงำนข้อมูลประวัติอำชญ ำกร ให้           
ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ ทรำบ 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๓ กำรบังคับบัญชำ ข้อ ๑๓ (๑๓.๔) 

๖. กำรรำยงำนขอค ำส่ั งปล่อยตัวบำงรำยล่ำช้ ำ        
ไม่มีค ำส่ังแต่ง ต้ัง  และ รำยงำนของ ผู้ตรวจสอบ
ก่อนกำรปล่อยตัว 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๒๓ กำรปล่อยตัว ๑๐๖ 

๗. ไม่มีกำรจัดท ำสมุดบันทึกกำรตรวจค้นส่ิงของ
เคร่ืองใช้และส่ิงของต้องห้ำม 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๓ กำรบังคับบัญชำ ข้อ ๑๖ (๑๖.๙) (๑๖.๙.๑) 

๘. กำรปล่อยตัวไม่มีหนังสือแจ้งหน่วยต้นสังกัด กรณี 
ปล่อยตัวนักโทษ 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๒๓ กำรปล่อยตัว ข้อ ๑๑๐ 

๙. ไม่มีกำรเชิญวิทยำกรภำยนอกมำบรรยำยกำรฝึก
วิชำชีพ 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑
หมวด ๒๒ กำรฝึกวิชำชีพ ข้อ ๑๐๕ (๑๐๕.๒) 

๑๐. ผบ.รจ. ไม่ไ ด้เ ซ็นรับทรำบในสมุดกำรรำยงำน
เหตุกำรณ์ประจ ำวัน 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๖.๔ รำยงำนเหตุกำรณ์ต่อผู้บัง คับเรือนจ ำ
ในช่วงเช้ำ ท่ีผู้บังคับเรือนจ ำมำปฏิบัติงำน 

๑๑. ไม่มี ค ำ ส่ังกำรจัดเวรยำมรักษำกำรณ์อ ย่ำ ง
เหมำะสม 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑ 
หมวด ๕ กำรรักษำควำมปลอดภัย ข้อ ๒๗ กำรรักษำควำม
ปลอดภัยของเรือนจ ำ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
- จัดยำมรักษำกำรณ์ท่ีประตูทำงเข้ำเรือนจ ำตลอดเวลำ    
๒๔ ช่ัวโมง 
- จัดสิบเวรรักษำกำรณ์ภำยในเรือนจ ำ และเรือนขังตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง 
- จัดยำมในสำมัญเข้ำยำมดูและผู้ต้องขังในเวลำกลำงคืน 
ต้ังแต่เวลำ ๑๘๐๐-๐๖๐๐ 
- จัดยำมในตรวจคอยตรวจตรำ และช่วยเหลือสิบเวร      
คอยดูแล และควบคุมผู้ต้องขัง 

๑๒. กำรลงลำยมือช่ือผู้รับ - ส่ง ในสมุดรำยงำนสิบเวร
ไม่เรียบร้อย 

- ใ ห้ ป ฏิ บั ติตำม ระ เ บี ยบ  ทบ .ว่ ำ ด้วยกำ ร เรื อนจ ำ          
พ.ศ.๒๕๕๑หมวด ๓ ข้อ ๑๖.๔ รำยงำนเหตุกำรณ์ต่อผู้
บังคับเรือนจ ำในช่วงเช้ำ ท่ีผู้บังคับเรือนจ ำมำปฏิบัติงำน 

๑๓. อุปกรณ์ดับเพลิงไม่พร้อมใช้งำน - ใ ห้ปฏิ บัติตำม ระเบี ยบ  ทบ. ว่ำด้วยกำร รักษำควำม
ปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ .๒๕ ๑๗  ข้อ  ๔ ๓.๖.๑  กำรวำง
มำตรกำรกำรป้องกัน อัคคีภัย  ใ ห้หั วหน้ ำส่วนรำชกำ ร



๖๔ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ก ำหนดมำตรกำรป้องกันอัคคีภัย โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีควบคุม
กำรรักษำควำมปลอดภัยเป็นผู้วำงแผนและก ำกับดูแลให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน และระงับอัคคีภัย
กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนค ำส่ังของทำง
รำชกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับเร่ืองนี้ 

๑๔. ไม่มีสถำนท่ีควบคุมผู้ต้อง ขังหญิงแยกต่ำงหำกจำก
ผู้ต้องขังชำย 
 

- ใ ห้ป ฏิบัติตำมระเบียบ ทบ .ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ  พ.ศ .
๒๕๕๑    หมวด ๘ ข้อ ๓๗ ผู้ต้องขังหญิงให้แยกคุมขังจำก
ผู้ต้องขังชำย และเมื่อมีสภำพเป็นนักโทษแล้วให้ส่งไปคุม
ขังยังเรือนจ ำฝ่ำยพลเรือน 

๑๕. ไม่มีหลักฐำนกำรตรวจหำสำรเสพติด - ใ ห้ป ฏิบัติตำมระเบียบ ทบ .ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ  พ.ศ .
๒๕๕๑หมวด ๘ ข้อ ๗๐ ผู้ต้องขังท่ีติดยำเสพติด หรือสงสัย
ว่ำติดยำเสพติด เมื่อเรือนจ ำไ ด้รับตัวไว้แล้ว ใ ห้ตรวจหำ
สำรเสพติดในปัสสำวะ  ถ้ำตรวจพบสำรเสพติด ให้ท ำกำร
บ ำบัดรักษำ และท ำกำรแยกขัง โดยห้ำมเย่ียมใดๆ ท้ังส้ิน 
ถ้ำติดยำเสพติดถึง ข้ันร้ำยแรง และ อำละวำด ต้องขอ
อนุมัติผู้บัญชำกำรเรือนจ ำตีตรวน 

๑๖. ไม่มีค ำส่ังจัดเวรประตูหน้ำเวรยำมในสำมัญ ยำมใน
ตรวจ 

- ใ ห้ป ฏิบัติตำมระเบียบ ทบ .ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ  พ.ศ .
๒๕๕๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ กำรรักษำควำมปลอดภัยของ
เรือนจ ำ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
- จัดยำมรักษำกำรณ์ท่ีประตูทำงเข้ำเรือนจ ำตลอดเวลำ 
๒๔ ชม. 
- จัดสิบเวรรักษำกำรณ์ภำยในเรือนจ ำ และเรือนขังตลอด 
๒๔ ชม. 
- จัดยำมในสำมัญเข้ำยำมดูและผู้ต้องขังในเวลำกลำงคืน 
ต้ังแต่เวลำ ๑๘๐๐ - ๐๖๐๐ 
- จัดยำมในตรวจคอยตรวจตรำ และช่วยเหลือสิบเวร คอย
ดูแล และควบคุมผู้ต้องขัง 

๑๗. ไม่มีรำยงำนของผู้ตรวจสอบกำรปล่อยตัวนักโทษ - ใ ห้ป ฏิบัติตำมระเบียบ ทบ .ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ  พ.ศ .
๒๕ ๕๑ หม วด ๒ ๓  ข้อ ๑ ๐ ๖ ผู้บัง คับเรือนจ ำต้องท ำ
รำยงำนต่อผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ เ พ่ือขอค ำส่ังปล่อยตัว
นักโทษก่อนถึงก ำหนดวันปล่อย ๗ วัน และผู้บัญชำกำร
เรือนจ ำ       ต้องจัดนำยทหำรสัญญำบัตรไปตรวจสอบ
ก่อนกำรปล่อยตัวทุกคร้ัง 

๑๘. ไม่มีค ำส่ังกำรตรวจเรือนจ ำ และสมุดตรวจเย่ียม
ของผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ 

- ใ ห้ ป ฏิ บั ติตำม ระ เ บี ยบ  ทบ .ว่ ำ ด้วยกำ ร เรื อนจ ำ           
พ.ศ.๒๕๕๑หมวด ๓ กำรบังคับบัญชำ ข้อ ๑๐.๑ ตรวจ
กำรเรือนจ ำด้วยตนเองอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

๑๙. ไม่มีกำรบันทึกเวลำเข้ำ - ออก กรณี น ำผู้ต้องขังเข้ำ
และออกจำกเรือนขัง 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑
หมวด ๑๒ กำรควบคุมผู้ต้องขัง ข้อ ๕๑ ให้น ำผู้ต้องขังเข้ำ
เรือนขังเวลำ ๑๘๐๐ และน ำออกจำกเรือนขังเวลำ ๐๖๐๐ 

๒๐. ไม่มีหลักฐำนค ำส่ังแต่งต้ังนำยทหำรสัญญำบัตรไป
ตรวจสอบก่อนกำรปล่อยตัวนักโทษ และไม่ มี
รำยงำนของผู้ตรวจสอบ 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑หมวด 
๒๓ กำรปล่อยตัว ข้อ ๑๐๖ ผู้บังคับเรือนจ ำต้องท ำรำยงำนต่อผู้
บัญชำกำรเรือนจ ำ เพ่ือขอค ำส่ังปล่อยตัวนักโทษ ให้พ้นโทษก่อน
ถึงก ำหนดวันปล่อย ๗ วัน และผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ ต้องจั ด
นำยทหำรสัญญำบัตรไปตรวจสอบก่อนกำรปล่อยตัวทุกคร้ัง 



๖๕ 

 

ล ำดับ ข้อบกพร่อง แนวทำงแก้ไข/หลักฐำนอ้ำงอิง 
๒๑. ไม่จัดท ำแผนกำรป้องกันอัคคีภัย - ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัย

แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๑๗ ข้อ ๔๓.๖.๑ กำรวำงมำตรกำรกำร
ป้องกันอัคคีภัยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนดมำตรกำร
ป้องกันอัคคีภัย โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีควบคุมกำรรักษำควำม
ปลอดภัยเป็นผู้วำงแผนและก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย กฎกระทรวง และมติ
คณะรัฐมนตรี  ตลอดจนค ำส่ังของทำงรำชกำรต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวกับเร่ืองนี้ 

๒๒. กำรรำยงำนกำรรับ-ส่ง หน้ำท่ียังปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
เช่น ให้ผู้ส่งเป็นผู้รำยงำน กำรปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
ต้องให้ผู้รับเป็นผู้รำยงำนผลกำรรับ-ส่งหน้ำท่ี 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรับ-ส่ง หน้ำท่ีในเวลำ 
ย้ำย เล่ือน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ 
ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่ง หน้ำท่ีให้ท ำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ท่ีท ำ
กำรเป็นหลักฐำน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษำได้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด 
ผู้รับน ำเสนอผู้บัง คับบัญ ชำโดยตรงทรำบภำยใน ๗ วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีรับ-ส่ง หน้ำท่ีแล้วเสร็จ ฯลฯ 

๒๓. หน่วยจัดนักโทษช้ันดีมำปฏิบัติหน้ำท่ีเวรยำมใน
สำมัญเป็นกำรไม่ถูกต้อง 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑
หมวด ๓ ข้อ ๒๓ ยำมในสำมัญให้ต้ังจำกนักโทษช้ันดีมำกได้
ร้อยละย่ีสิบ และยำมในตรวจต้ังจำกนักโทษช้ันเย่ียมได้ร้อย
ละสิบ ของจ ำนวนผู้ต้องขังท่ีมีอยู่ในเรือนจ ำ 

๒๔. ไม่มีหลักฐำนบันทึกกำรติดตำมพฤติกรรมผู้ต้องขัง 
 

- ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรเรือนจ ำ พ.ศ.๒๕๕๑
หมวด ๗ ข้อ ๓๓.๖ ด ำเนินกำรควบคุมผู้ต้องขัง  โดยจัดกลุ่ม
ผู้ต้องขังทุกรำย ตลอดจนติดตำมพฤติกำรณ์ผู้ต้องขังอย่ำง
ต่อเนื่อง และบันทึกรำยละเอียดเพ่ือประโยชน์ต่อกำรควบคุม 

 
 



๖๖ 
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