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เลม ๑ 





ค�ำน�ำ

 การท�าหน้าท่ีตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนของกรมจเรทหารบก เป็นการ
ช่วยเหลือผู้บัญชาการทหารบก ในการควบคุม ก�ากับดูแลหน่วย ตลอดจนก�าลังพล  
ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนด้วยความสุจริต ถูกต้อง และยุติธรรม ส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยรวมของกองทัพบกทางตรง และ/หรือทางอ้อมต่อไป
 อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัดในเรื่องจ�านวนเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และเวลา ท�าให้
การท�าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นไม่ท่ัวถึงเท่าท่ีควร กล่าวคือ การตรวจราชการกว่าจะ  
ครบวงรอบตรวจหน่วยเดิมประมาณ ๓ ปีขึ้นไป ส่วนการสืบสวนสอบสวนก็มีความล่าช้า 
เพราะต้องท�าหลายกรณีพร้อมกัน

 คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจัดท�าขึ้นเพ่ือให้ความรู้ในการตรวจราชการ 
และการสบืสวนสอบสวนแก่ผูป้ฏบิติังานทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายกิจการพเิศษ
ฝ่ายอ�านวยการ จนถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการท�างานหรือควบคุมก�ากับดูแล ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาข้อจ�ากัดของกรมจเรทหารบกได้ทางหนึ่ง โดยจัดท�าเป็น ๔ เล่ม ได้แก่

 เล่ม ๑ การตรวจกิจการทั่วไป ในเรื่องสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายสื่อสาร 
และสายพลาธิการ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ และสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕

 เล่ม ๒ การตรวจกิจการทัว่ไป ในเรือ่งการบรกิารก�าลงัพล การรกัษาความปลอดภัย 
และการเลี้ยงดูทหาร ยานพาหนะในและนอกอัตรา อาวุธประจ�ากาย ประจ�าหน่วย และ
เครื่องควบคุมการยิง มาตรการประหยัดพลังงาน

 เล่ม ๓ การตรวจการจดัหา หลกัการจดัหาวสัด ุและ ขัน้ตอนจดัหา พระราชบญัญตัิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และสรุปความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๐ กับระเบียบ สร. ว่าด้วยการวัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

 เล่ม ๔ เกีย่วกบัการสบืสวนสอบสวน ในเรือ่งกฎหมายทีค่วรรู ้และการตรวจกจิการ
ทั่วไป ในเรื่องกิจการเรือนจ�าทหาร กิจการสายงานสัสดี 



 ทั้งนี้เนื้อหาทั้งการตรวจกิจการทั่วไปและการตรวจการจัดหา ประกอบด้วยเรื่อง 
ที่ตรวจ หัวข้อและรายการท่ีตรวจของเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานและเนื้อหา  
ไว้ด้วยกัน เพ่ิมเตมิด้วยข้อบกพร่องทีพ่บบ่อย เพือ่ให้หน่วยเพิม่ความระมดัระวงั ในรายการ  
นั้น ๆ ยิ่งขึ้น

 กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจะเป็น 
ประโยชน์และอ�านวยความสะดวกทัง้แก่ผูบ้งัคบับญัชา เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง และผูส้นใจ
ทั่วไปได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็น
ไปด้วยความถูกต้องแม่นย�า และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข หรือข้อเสนอ
แนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมจเรทหารบก ยินดีน้อมรับ เพื่อน�าไป
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป
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การเตรียมการรับตรวจ ๓ 
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กล่ำวทั่วไป

๑. ประวัติความเป็นมา
 กิจการจเรทหารบก : เร่ิมขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระองค์ได้ทรงจัดต้ัง “จเรทพับก” 
ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) และได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 
มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับต�าแหน่ง “จเรทัพบก” มีหน้าที่ 
ตรวจราชการทหารทั่วไป และพระองค์ ทรงด�ารงต�าแหน่งนี้ตลอดมาจนเสด็จ       
เถลิงถวัลยราชสมบัติเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) ซึ่งนับได้
ว่าทรงเป็นจเรทัพบกเป็นพระองค์แรก และนับได้ว่าพระองค์ท่าน เป็นต้น
ก�าเนิดของกิจการจเรและกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้ 
๒. วิสัยทัศน์
 กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา 
หน่วยทหาร ก�าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
๓. ภารกิจ
 ๓.๑ ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวน  
ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
 ๓.๒  สืบสวนสอบสวน และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และการ 
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการกองทัพบก 
๔. ภารกิจแถลงใหม่
 ๔.๑ ด�าเนินการการตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
 ๔.๒ ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้
ได้ข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา



 ๔.๓ พัฒนาบุคลากรในสายงานจเร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู ้
ความสามารถ ในหน้าทีท่ีท่นัสมยัสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน มคีณุธรรม 
และอุดมการณ์ 
๕. การจัด

๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ 
และการสั่งการของ ผบ.ทบ. ดังนี้
 ๖.๑ การปฏบัิตงิานในหน่วยทุกระดบัของ ทบ. ต้องยดึถอื กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 ๖.๒ การรกัษาคลงัอาวธุยทุโธปกรณ์ หน่วยทีม่คีลังอาวธุให้ ผบ.หน่วย 
ตรวจตรา ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู ่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  
รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบ�ารุง ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี  
พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล ซึ่งจะต้องไม่เกิดขึ้นใน ทบ.  
หากมีข้อบกพร่องและมีการสูญหาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งผู้บังคับ
บญัชาตามล�าดบัชัน้ จะต้องรบัผดิชอบทางวนิยั ทางคดอีาญา และทางคดแีพ่ง 

๕. การจัด
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       แผนกการเงิน

กองธุรการ        กองแผน            กองตรวจกิจการท่ัวไป    กองตรวจการจัดหา     กองสืบสวนสอบสวน

แผนกสารบรรณ

แผนกบริการ

แผนกธรุการและกำาลงัพล

แผนกแผน

แผนกงบประมาณ

แผนกวิชาการ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกพิจารณารายงานและคำาร้อง

แผนกสืบสวนสอบสวนแผนกตรวจการจัดซ้ือ

แผนกตรวจการจัดจ้าง

แผนกตรวจกิจการทั่วไป

แผนกตรวจกิจการส่งกำาลังบำารุง

๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และการสั่งการของ 
ผบ.ทบ. ดังนี้
 ๖.๑ การปฏิบัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
 ๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยท่ีมีคลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา 
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบำารุง
ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล 
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 ๖.๓ ให้ผู้บังคับหน่วยกวดขันให้ก�าลังพลตรวจสอบสมุดประวัติของ
ตนเอง ให้เรียบร้อย ทันสมัย เพื่อสิทธิของก�าลังพล รวมทั้งดูแลสิทธิต่าง ๆ  
ทีก่�าลงัพลจะได้รบั กรณทีีก่ารด�าเนนิการด้านสทิธกิ�าลงัพลล่าช้าให้แจ้งก�าลงัพล 
ได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อป้องกันการร้องเรียน
 ๖.๔  ให้ผู้บังคับหน่วยได้มีการพัฒนาปรับปรุงหน่วยของตนเอง ให้สม
กบัเป็นหน่วยทหารท่ีมเีกยีรติและศกัดิศ์ร ีเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับจากส่วนราชการ
อื่นและประชาชน 
 ๖.๕ ให้หน่วยทีม่คีลงัสิง่อปุกรณ์อยูใ่นความรับผิดชอบได้มกีารบริหาร
จัดการ ภายในคลังสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยจัดท�ารายการการส่งคืน 
สิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งส�ารวจ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ใดไม่ได้ใช้งาน หมดอายุ และ
ไม่จ�าเป็นต้องจัดหามาเพิ่มเติม ให้งดเว้นการจัดหา และส่ิงอุปกรณ์ใด 
ที่ขาดแคลนก็ให้ด�าเนินการเข้าวงรอบการจัดหามาทดแทนใหม่
 ๖.๖ หน่วยทีไ่ด้รบัการประเมนิผลการตรวจอยูใ่นระดับต�า่ในปีทีผ่่านมา  
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน การตรวจทุกหน่วยจะต้องมีผล 
การประเมินไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๘๐
 ๖.๗ ให้หน่วยของ ทบ. น�ามาตรการประหยัดใน ทบ. มาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
 ๖.๘  การจัดหาสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ให้ค�านึงถึงความต้องการ
ในการใช้งานของหน่วยใช้ ทัง้ด้านชนดิและจ�านวนท่ีสอดคล้องกบัความจ�าเป็น
และความสิ้นเปลืองในการใช้งาน การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่างแท้จริง
 ๖.๙  การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�าการ และ
การปลดทหารกองประจ�าการ ให้ทุกหน่วยที่เก่ียวข้องด�าเนินการด้วยความ 
ถูกต้อง ยุติธรรม และ โปร่งใส



 ๖.๑๐ ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับด�าเนินการช่วยเหลือดูแลสวัสดิการ 
ของก�าลังพลชั้นผู้น้อยและด�าเนินการด้านสิทธิก�าลังพลอย่างจริงจัง เพื่อให้
คุณภาพชีวิตของก�าลังพล และครอบครัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 ๖.๑๑  การบรหิารกองทนุชมุชนของ ทบ. เป็นไปดว้ยความโปร่งใส และ
เกิดประโยชน์ต่อก�าลังพลอย่างแท้จริง
 ๖.๑๒  ให้ ทภ. กวดขัน ก�ากับดูแล กรณีก�าลังพลน�าอาวุธ กระสุนของ
ทางราชการออกไปภายนอก ทบ. และมอบหมายให้ จบ. ท�าการสุ่มตรวจว่ามี
อาวุธ กระสุน หายไปหรือไม่ 



การเตรียมการรับตรวจ 
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	 รำยกำร	 กำรปฏิบัติ/หลักฐำนอ้ำงอิง

การเตรียมการรับตรวจ
ขั้นตอนปฏิบัติก่อนการตรวจ

• ผู้น�าตรวจและผู้รับตรวจเตรียมเอกสารมอบให้ผู้ตรวจ ดังนี้

  ๑. หัวข้อการตรวจที่ จบ. ส่งให้ครั้งหลังสุด จ�านวน ๒ ชุด พร้อมลง
รายละเอียดตามที่ จบ. ก�าหนด

  ๒. ข้อมลูทีต้่องการทราบประกอบการรบัตรวจตาม อนผุนวกที ่จบ. 
ก�าหนด

♦	ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒, ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ 

ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ

  ก่อนออกท�าการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรือ หน่วยที่ส่ังการ
ตรวจ แจ้งเรื่องและก�าหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ 
และค�าขอต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นต่อการ อ�านวยความสะดวกในการตรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่า มีความส�าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ

    ๑๒.๑ หนังสือแจ้งก�าหนดเวลาในการตรวจทั่วไปควรส่ง
ให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้าเพ่ือเตรียมการก่อนการตรวจไม่น้อย 
กว่า ๓๐ วัน

    ๑๒.๒ หนงัสอืแจ้งก�าหนดเวลาในการตรวจพเิศษ จะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรือจะให้นายทหารจเรที่เป็นหัวหน้าชุดตรวจน�าไป
เสนอต่อผู้บังคับหน่วยที่รับตรวจก็ได้

 ๑ .  การปฏิบั ติ  
ของหน่วยรับตรวจ
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•  ตรวจดูส�าเนาเอกสารบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุดของนายทหาร
จเร ทบ.๑๐๕-๐๐๙

•  ตรวจดูรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วย ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบและสั่งการของผู้บังคับบัญชา

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๕.๒

 ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับตรวจ เมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้ว ให้แก้ไข 
ข้อบกพร่องทีอ่ยูใ่นอ�านาจของตนทนัทโีดยไม่ต้องรอให้ผูบ้งัคบับญัชาสัง่การ 
ส�าหรับเรื่องที่เกินขีดความสามารถ และ/หรือนอกเหนืออ�านาจของตน
ที่จะแก้ไข ได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�าเนินการต่อไป และ ให้
เกบ็บนัทกึผลการตรวจและการด�าเนนิการแก้ไข ข้อบกพร่องไว้เป็นหลัก
ฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่จัดท�าส�าเนาบันทึกผลการตรวจของ จบ.  
ครั้งหลังสุด และรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องแนบไว้กับข้อมูล

• ตรวจดขู้อมูลของเรือ่งทีท่�าการตรวจตาม อจย., อสอ. และนอกอตัรา
ตามอนุผนวกที่ จบ.ก�าหนด รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่แจ้งหน่วยรับตรวจให้
จัดเตรียมไว้

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ

 ก่อนออกท�าการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรือ หน่วยที่ส่ังการตรวจ 
แจ้งเรือ่งและก�าหนดเวลาในการตรวจ การเตรยีมการรบัตรวจ และค�าขอ

 ๒. บันทึกผลการ 
ตรวจของ จบ.ครั้ง 
หลังสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๓. การจัดท�าข้อมูล 
ท่ีต้องการทราบ 
ประกอบการรับ
ตรวจ
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ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการอ�านวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ 
ที่เห็นว่า มีความส�าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ 

♦ ค�าสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�าปี
ที่ท�าการตรวจ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การลงนามรับรองเอกสาร ไม่ถูกต้องครบถ้วน

• ตรวจดูแฟ้มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และระเบียบค�าส่ัง ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ จบ. ก�าหนด มีการแยกประเภทเป็น ระเบียบเรียบร้อยครบถ้วน

•  ตรวจดู อจย./อฉก. และ อสอ. ของหน่วยรับตรวจ

♦ ค�าสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�าปี
ที่ท�าการตรวจ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด จัดแฟ้มเอกสารรับตรวจ ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

•  ตรวจดเูจ้าหน้าทีผู่ร้บัตรวจ ผูน้�าตรวจ ครบถ้วนเหมาะสม และมคีวาม
รู้ในเรื่องที่ตรวจ

•  ตรวจดกูารจดัยานพาหนะน�าตรวจพร้อมพลขบั เพยีงพอและเหมาะสม

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒

 

 

 

 

 

 ๔. การเตรียม 
เอกสารรับตรวจ

 

   ๕. การจัดผู้รับ
ตรวจ, ผู้น�าตรวจ 
และยานพาหนะน�า
ตรวจ
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ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ

   ก่อนออกท�าการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรือ หน่วยท่ีส่ังการ
ตรวจ แจ้งเรื่องและก�าหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ 
และค�าขอต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการ อ�านวยความสะดวกในการตรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่า มีความส�าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ 

♦ ค�าสั่งกองทัพบก เร่ือง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�าปี
ที่ท�าการตรวจ

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิิด ผูร้บัตรวจไม่ครบถ้วนและไม่มคีวามรูใ้นเรือ่งที่
รับตรวจ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ยานพาหนะน�าตรวจไม่ครบถ้วน

•  ตรวจดูสถานท่ีรับตรวจเหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวน การถ่ายเทของอากาศดี

•  ตรวจดกูารจดัสิง่อ�านวยความสะดวกให้กับชุดตรวจของ จบ. เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ส�าหรับการชี้แจงก่อน การตรวจ การด�าเนินการ
ตรวจ และสรุปผลการตรวจ

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่ นายทหารจเร พ.ศ. 
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ

   ก่อนออกท�าการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรือ หน่วยที่ส่ังการ
ตรวจ แจ้งเรื่องและก�าหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ 
และค�าขอต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการอ�านวยความสะดวกในการตรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่า มีความส�าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ 

♦ ค�าสั่งกองทัพบก เร่ือง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�าปี
ที่ท�าการตรวจ

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ สถานทีร่บัตรวจคบัแคบและ จดัโต๊ะผูต้รวจใกล้
กันมากเกินไป

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด แสงสว่างไม่เพียงพอ อุณหภูมิ ภายในห้องไม่
เหมาะสม

 

 

 

 

 ๖. การจัดสถานที่ 
รับตรวจ



การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
สายสื่อสาร
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	 รำยกำร	 กำรปฏิบัติ/หลักฐำนอ้ำงอิง

• ตรวจดูค�าสั่งปรับย้าย, หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ของ ผบ.หน่วยและ
เจ้าหน้าทีเ่มือ่มกีารย้าย เลือ่น ลด ปลด บรรจ ุหน่วยได้จัดให้มกีารรบั-ส่ง
หน้าที่หรือไม่

•  ตรวจดูบัญชี และการลงนามรับ-ส่งหน้าที่

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๗ และ ๑๑

ข้อ ๗ เมื่อมีค�าสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ  
ผูบ้งัคบับญัชาจดัให้มกีารรบั-ส่งหน้าทีกั่น โดยเรว็โดยให้เริม่ออกเดนิทาง
ไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่ง
อย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้น ให้ท�าการรับ-ส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จ
ตามก�าหนดเวลา ดังนี้

   ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวด หรือ เทียบเท่าลงไป 
ภายใน ๒ วัน

   ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อย หรือ เทียบเท่า 
ภายใน ๓ วัน

   ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้งัคับกองพนั ผูบั้งคับการกรม หรอื
เทียบเท่า ภายใน ๕ วัน

   ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้ญัชาการกองพล ขึน้ไป หรอืเทยีบ
เท่า ภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้ครองต�าแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลังซึ่ง
รบัผดิชอบบญัชีพสัด ุและพสัดใุนคลงัโดยตรง จงึให้ยดืเวลาในการรับ-ส่ง 
หน้าท่ีออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ถ้ารายใดมีความจ�าเป็นจะต้องใช้เวลา 
ในการรับ-ส่งหน้าที่เกินก�าหนดในข้อน้ีก็ให้รายงาน ขออนุมัติผู้ส่ังย้าย
เป็นราย ๆ ไป...

กำรตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท	๒	และ	๔	สำยสื่อสำร

 ๑. การรับ-ส่ง
หน้าที่ 

 ๑.๑ หลักฐานการ 
รับ-ส่งหน้าที่
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ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหน้าที่ 

   ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการหรือ
เฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีก�าลังพล บัญชีอาวุธ 
บญัชีการเงนิ บญัชสีิง่อปุกรณ์ ตามสายยทุธบรกิารต่าง ๆ และบญัชอีืน่ ๆ 
เฉพาะที่จ�าเป็น ตามจ�านวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส�าหรับเงิน 
ผู้ส่งท่ีมีอ�านาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�าบัญช ี
รับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย

  ๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและ ผู้รับบันทึกไว้ท้าย
บัญชีส่งหน้าท่ีว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว และลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้ บันทึกไว้ในบัญชีนั้นและลงนามผู้รับ ผู้ส่งกับ
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเก่ียวข้อง แล้วรับส่งกันให้เสร็จไปข้ันหน่ึงก่อน ต่อจากนั้น 
ผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว 

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบหลักฐานการรับส่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ส่งก�าลัง และเจ้าหน้าที่คลัง

• ตรวจดูหนังสือการรายงานรับส่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท�าการเป็น 
หลกัฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชดุ อกี ๑ ชดุ ผู้รบัน�าเสนอผู้บงัคับบญัชา
โดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ

   การรบั-ส่งหน้าทีใ่นระดับหน่วยขึน้ตรงกองทพับก เมือ่ผูร้บัได้รบั
หน้าท่ีใหม่แล้ว ให้รายงานถึงกองทัพบก ผ่านกรมก�าลังพลทหารบก
ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งแนบ บัญชีก�าลังพล บัญชีเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์
สายต่าง ๆ  หรอื บัญชีอืน่ ๆ  ทีจ่�าเป็น เมือ่ผูบ้ญัชาการทหารบกทราบแล้ว 
ให้แยกบัญชีต่าง ๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ กรมสารบรรณทหารบก  

 ๑.๒ รายงานการ 
รับ-ส่งหน้าที่
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กรมการเงินทหารบก และกรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก ตรวจสอบความ
ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐาน ต่อไป

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ให้ผู้ส่งเป็นผู้รายงานหรือผู้ส่ง และผู้รับร่วมกัน
เป็นผู้รายงาน

•  ตรวจดูรายงานขออนุมัติการส�ารวจพิเศษ

•  ตรวจดูค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการส�ารวจพิเศษ

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, ๔๔, ๔๔.๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗.๓ 
และ ๔๘

  ข้อ ๔๒.๓ การส�ารวจพเิศษ ได้แก่ การส�ารวจสิง่อปุกรณ์ เป็นครัง้
คราวตามความจ�าเป็น โดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่ส�ารวจน้ัน 
เว้นกรณีเร่งด่วน การส�ารวจประเภทน้ี จะส�ารวจส่ิงอุปกรณ์จ�าพวกใด 
ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้

             ๔๒.๓.๖ เมื่อมีการรับส่ง-หน้าที่ 

ข้อ ๔๔ ผู้มีอ�านาจในการสั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์

   ๔๔.๔ คลงัจงัหวดัทหารบกหน่วยสนบัสนนุ โดยตรงหรอืหน่วยใช้  
ได้สั่งแก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการ กองพลหรือเทียบเท่าผู้มีอ�านาจ 
ในการสั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้นจะมอบอ�านาจให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้ 

ข้อ ๔๕ การตั้งกรรมการหรือชุดส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ให้ผู้มีอ�านาจในการ
สั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ ๔๔ ตั้งคณะกรรมการหรือชุดส�ารวจ 
สิ่งอุปกรณ์ อย่างน้อย ๓ นาย (ประธานกรรมการ หรือหัวหน้าชุดต้อง
เป็นนายทหาร สญัญาบัตร) เพือ่ท�าการส�ารวจส่ิงอุปกรณ์ตามทีก่ล่าวแล้ว 
ในข้อ ๔๓

 ๑.๓ การส�ารวจ 
พิเศษ
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ข้อ ๔๖ วิธีการส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการหรือ ชุดส�ารวจ 
สิง่อปุกรณ์ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ซึง่มอียู ่๓ ส่วน ด�าเนนิการส�ารวจ
ตามล�าดับดังต่อไปนี้

  ๔๖.๑ คนท่ี ๑ ส�ารวจส่ิงอุปกรณ์แล้วบันทึกผลลงในใบส�ารวจ 
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๑

  ๔๖.๒ คนที่ ๒ ส�ารวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนที่ ๑ แล้ว
บันทึกผลลงในใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๒ 

   ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการหรือหัวหน้า ชุด) ตรวจสอบ 
ผลการส�ารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถ้าตรงกัน ให้บันทึกผลลงในใบส�ารวจ
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้าผลของการส�ารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ไม่ตรงกัน
ให้คนที่ ๓ ท�าการส�ารวจใหม่ ผลการส�ารวจของคนที่ ๓ ตรงกับคนใด 
คนหนึง่ให้เอาผลนัน้บนัทกึลงในใบส�ารวจสิง่อปุกรณ์ส่วนที ่๓ ถ้าผลการ
ส�ารวจของคนที่ ๓ ไม่ตรงกับคนใดคนหนึ่งเลย ให้ส�ารวจใหม่พร้อมกัน
ทั้งสามคน 

ข้อ ๔๗ การรายงานการส�ารวจสิ่งอุปกรณ์

   ๔๗.๑  เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีคุมได้รับใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์จาก 
คณะกรรมการหรือชุดส�ารวจแล้ว ท�าการเปรียบเทียบการตรวจสอบ 
ยอดสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒

   ๔๗.๒ ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอด 
ในบัตรบัญชีคุมก่อนเสนอรายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้

    ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ และ 
หลักฐานการน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ

    ๔๗.๒.๒  ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ และ 
หลักฐานการน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ 

    ๔๗.๒.๓  ส�ารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
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  ข้อ ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบ การตรวจสอบ 
สิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอ�านาจในการสั่งส�ารวจ และบันทึกจ�านวนส่ิงอุปกรณ์
ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับยอดแล้วด้วยหมึกสีแดงในบัตรบัญชีคุม 

ข้อ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม

   ๔๘.๑ ถ้าจ�านวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดในบัญชีคุม ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง 
๓๑ ม.ค. ๕๗ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗

   ๔๘.๒  ถ้าจ�านวนสิ่งอุปกรณ์เกินกว่ายอดในบัญชีคุม ให้ผู ้มี
อ�านาจในการสั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ สั่งแก้ไขในบัตร บัญชีคุม แล้วแจ้งให้
สายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นทราบด้วย

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบหลักฐานการส�ารวจพิเศษ สิ่งอุปกรณ์ 
ของหน่วยเมื่อรับส่งหน้าที่

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบัิตผิดิ  ไม่พบหลกัฐานการรายงาน ผลการส�ารวจพเิศษ
ต่อผู้มีอ�านาจในการสั่งส�ารวจ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด วิธีการส�ารวจ ด�าเนินการส�ารวจ ไม่ถูกต้อง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การบันทึกในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐- ๐๑๑  
ไม่ถูกต้อง
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■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่ท�าการเปรียบเทียบการตรวจสอบ ยอดส่ิง
อุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒

■ สิง่ท่ีหน่วยปฏบิตัผิดิ สัง่ส�ารวจสิง่อปุกรณ์โดยผูไ้ม่ม ีอ�านาจส่งส�ารวจ

• ตรวจหลักฐานการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับ สิ่งอุปกรณ์

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิ เบิกและผู้รับ 
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ ๕

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ขึ้นไปของหน่วยที่
มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ส่งลายมือชื่อของตน และบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งก�าลังที่สนับสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด 
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ 
ถ้าผู้มีสิทธิ เบิกสิ่งอุปกรณ์ที่ต�าแหน่งต�่ากว่าบังคับบัญชาชั้น ผบ.พล. ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ 

ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซ่ึงได้ส่งลายมือช่ือไปแล้วตาม  
ข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ให้ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้ 
เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาและ การแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทน
ก็ให้ส่งลายมือช่ือของผู ้รับสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งก�าลัง 
ทีส่นบัสนนุ แห่งละ ๑๐ ชดุ เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชดุ การเปลีย่นตวับุคคล
ให้ปฏิบัติท�านองเดียวกับ ข้อ ๔

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยเบิกส่งลายมือช่ือ ผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบัิตผิดิ หน่วยเบกิไม่ส่งลายมอืชือ่ ผูมี้สทิธิเบกิและผู้รบั
สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยชุดใหม่ เมื่อเปลี่ยนตัวผู้รับรองลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิก, ผบ.หน่วยคนใหม่ และเจ้าหน้าที่

 ๒ .  การ เ บิก -
รับและ ส่งคืนส่ง
อุปกรณ์

 ๒.๑ การส่ง 
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิก และรับสิ่ง
อุปกรณ์
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• ตรวจดูหลักฐานใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐- ๐๐๖,  
ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่ กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕.๔๑, ๑๘.๕ และ ๑๘.๗

   ข้อ ๕.๔๑ หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ตั้งแต่ระดับ กองพันหรือ
เทยีบเท่า หรอืกองร้อยอสิระขึน้ไป หรือหน่วย อสิระทีก่องทพับกอนมุตัิ
หรือหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง ทุกระดับที่เบิกส่ิงอุปกรณ์ไปยัง
หน่วยจ่าย

  ข้อ ๑๘.๕ วิธีท�าใบเบิก

    ๑๘.๕.๑ ใบเบิกหลายรายการ ได ้แก ่ แบบพิมพ์  
ทบ.๔๐๐-๐๐๖ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ใช้เบิก สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกชุด
เดียวกันได้หลายรายการ ด�าเนินการ ดังนี้

     ๑๘.๕.๑.๑ ท� า ใบ เบิ ก โ ดยแยกประ เภท 
สิ่งอุปกรณ์และสายงานที่รับผิดชอบ ๑ ชุด มี ๔ ฉบับ (ชมพู ฟ้า เขียว 
ขาว ตามล�าดับ)

     ๑๘.๕.๑.๒ ใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ เสนอ
ไปยังหน่วยจ่าย

     ๑๘.๕.๑.๓ ใบเบิกฉบับที่ ๔ เก็บไว้ในแฟ้ม 
รอเรื่อง

     ๑๘.๕.๑.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจาก
หน่วยจ่าย ให้น�าใบเบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและประเภท
สิง่อุปกรณ์ทีไ่ด้จ่ายจรงิตามใบเบิก ฉบบัที ่๑ และ ๒ ลงนามรบัส่ิงอปุกรณ์
ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๔ กลับพร้อม
กับสิ่งอุปกรณ์

 ๒.๒ การเบิก
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     ๑๘.๕.๑.๕  ถ้าหน่วยเบิกได้รับส่ิงอุปกรณ์จาก
ส�านกังานขนส่งปลายทาง ให้ตรวจสอบ ใบเบกิฉบบัที ่๔ กบัจ�านวนและ
ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่จ่าย จริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่ง
อุปกรณ์ใน ใบเบิกฉบับท่ี ๑, ๒ และ ๔ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน  
หน่วยจ่าย

    ๑๘.๕.๑.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จ
เรื่อง แนบใบเบิกฉบับที่ ๔ ไปกับรายงานการรับส่ิงอุปกรณ์ให้ผู้บังคับ
หน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือ 
ขึ้นไปอีก ๑ ชั้น

    ๑๘.๕.๒ ใบเบิกรายการเดียว ได ้แก ่  แบบพิมพ ์  
ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ใช้เบิกสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกชุดเดียวกันเพียงรายการ
เดียว ด�าเนินการดังนี้

     ๑๘.๕.๒.๑  ใบเบิก ๑ ชุด มี ๕ ฉบับ (ชมพู ฟ้า 
เขียว ขาว ขาว ตามล�าดับ)

     ๑๘.๕.๒.๒  ใบเบกิฉบบัที ่๑, ๒, ๓ และ ๔ เสนอ
ไปยังหน่วยจ่าย

     ๑๘.๕.๒.๓  ใบเบิกฉบับที่ ๕ เก็บไว้ในแฟ้ม 
รอเรื่อง

     ๑๘.๕.๒.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจาก
หน่วยจ่าย ให้น�าใบเบิกฉบับที่ ๕ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและประเภท
สิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิก ฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ ลงนามรับสิ่ง
อุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ และ 
๕ กลับพร้อมสิ่งอุปกรณ์

     ๑๘.๕.๒.๕ ถ้าหน่วยเบกิได้รบั ส่ิงอปุกรณ์จาก
ส�านักงานขนส่งปลายทาง ให้ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๕ กับจ�านวนและ
ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่จ่าย จริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่ง
อปุกรณ์ใน ใบเบกิฉบบัที ่๑, ๒ และ ๕ แล้วส่งใบเบกิฉบบัที ่๑ คนืหน่วยจ่าย
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    ๑๘.๕.๒.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ใน แฟ้มเสร็จ
เรื่อง แนบใบเบิกฉบับที่ ๕ ไปกับรายงานการ รับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับ
หน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงาน หน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไปอีก ๑ ชั้น 

  ข้อ ๑๘.๗ ข้อก�าหนดในการใช้แบบพิมพ์

    ๑๘.๗.๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ในการเบิก
สิง่อปุกรณ์ประเภทและทกุกรณ ีเว้นสิง่อปุกรณ์ทีก่�าหนดใน ข้อ ๑๘.๗.๒

    ๑๘.๗.๒ ให้ใช้แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณทีีห่น่วย
เบกิต้องไปรบัของเองหรอืแบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ในกรณทีีห่น่วยเบกิ
ต้องการให้หน่วย จ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ผ่านส�านักงานขนส่งในการเบิก 
สิ่ง อุปกรณ์ดังต่อไปนี้

    ข้อ ๑๘.๗.๒.๑  เครื่องแต่งกาย 

    ข้อ ๑๘.๗.๒.๒  เครื่องนอน 

    ข้อ ๑๘.๗.๒.๓  เครื่องสนาม 

    ข้อ ๑๘.๗.๒.๔  เครื่องเขียน 

    ข้อ ๑๘.๗.๒.๕  แบตเตอรี่แห้ง 

    ข้อ ๑๘.๗.๒.๖  สิ่ งอุปกรณ ์สิ้น เปลืองสาย 
ทหารช่าง

     ข้อ ๑๘.๗.๒.๗  สิง่อปุกรณ์สิน้เปลอืงสิน้เปลอืง
สายแพทย์

     ข้อ ๑๘.๗.๒.๘  สิ่ งอุปกรณ ์สิ้น เปลืองสาย 
การสัตว์



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก18

    ข้อ ๑๘.๗.๒.๙  ส่ิงอปุกรณ์ประเภท ๔ จ�าพวก
สารเคมีชนิดต่าง ๆ ก๊าซ น�้ากรด และน�้ากลั่น สายวิทยาศาสตร์

     ข้อ ๑๘.๗.๒.๑๐ สิง่อปุกรณ์ ประเภท ๔ จ�าพวก
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ สาธารณูปโภคสายยุทธโยธา

     ข้อ ๑๘.๗.๒.๑๑ วัสดุท�าความ สะอาดและ
ปรนนิบัติบ�ารุงสายสรรพาวุธและเป้า

     ข้อ ๑๘.๗.๒.๑๒ แบบพิมพ์

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  ใช้แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่เบิกทดแทนเมื่อส่งคืน หรือ จ�าหน่าย 
สิ่งอุปกรณ์

• ตรวจดูหลักฐานการติดตามใบเบิกตามห้วงระยะเวลา โดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แล้วแต่กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๙ 

ข้อ ๑๙ การตดิตามใบเบิก ได้แก่ การสอบถามเพือ่ขอทราบผลการปฏบิตัิ
ต่อใบเบิกที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน

   ๑๙.๑ หน่วยเบิก เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหน่วย สนับสนุน ๔๕ วัน 
แล้วยังไม ่ได ้รับสิ่งอุปกรณ์ ให้ติดตาม ใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์  
ทบ.๔๐๐-๐๗๑

  ๑๙.๒ หน่วยสนับสนุน เมื่อได้รับใบติดตามใบเบิกแล้วให้ท�าการ
ตรวจสอบใบเบกิและบนัทกึผลการปฏบิตัใินใบตดิตามใบเบกิ แล้วส่งคนื
หน่วยเบิกโดยเร็ว 

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๒๘๙/๒๕๑๑ ลง ๒๘ ส.ค. ๑๑ เรื่อง การติดตาม
ใบเบิก ข้อ ๑, ๒, ๔ และค�าอธิบายวิธีการใช้ และการกรอกแบบพิมพ์ ๑ 
(ด้านหลังแบบพิมพ์)

 ๒.๓ การติดตาม 
ใบเบิก
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ข้อ ๑ ให้หน่วยเบิกใช้แบบพิมพ์ในการติดตามใบเบิกได้ ทุกสายงาน

ข้อ ๒ การใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก ให้ใช้ตามสายการส่งก�าลัง ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ สาย คือ

   ๒.๑ หน่วยใช้ตดิตามใบเบกิไปยงัหน่วยสนบัสนนุ โดยตรง หน่วย
สนับสนุนโดยตรงติดตามใบเบิกไปยัง หน่วยสนับสนุนรวมหรือคลัง 
สายงานยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ

   ๒.๒ หน่วยใช้ติดตามใบเบิกไปยัง มทบ., มทบ. ติดตามใบเบิกไป
ยังคลังสายงาน ฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ 

ข้อ ๔ ลักษณะและวิธีการใช้แบบพิมพ์

   ๔.๑ ชื่อแบบพิมพ์ “ใบติดตามใบเบิก”

   ๔.๒ อักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑

   ๔.๓ แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ให้ตามแบบท้าย
ค�าสั่งนี้

   ๔.๔ วิธีใช้ดูค�าอธิบายด้านหลังแบบพิมพ์ ประกอบค�าสั่ง

 



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก20

ค�าอธิบายวิธีการใช้และการกรอกแบบพิมพ์

๑. วิธีการใช้หน่วยเบิก ส่ง หรือวางใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ ขึ้นมาแล้ว ๔๕ วัน 
ต้องสอบทาน ๑ ครั้ง (สอบทานทุกๆ ๔๕ วัน) ถ้าไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์
ภายใน ๔๕ วัน ให้ ติดตามใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ ด้วยแบบพิมพ์ แบบ ก.  
ถ้าเกนิกว่า ๙๐ วนั แล้วยงัไม่ได้รบัส่ิงอปุกรณ์ให้ตดิตามใบเบิก ด้วยแบบ
พมิพ์แบบ ข. แบบพมิพ์แบบ ก. และ แบบ ข. นี ้หน่วยใช้เขยีนแบบพมิพ์ 
จ�านวน ๒ ใบ เพื่อเสนอหน่วยจ่าย ๑ ใบ และเก็บไว้ที่หน่วยเบิก ๑ ใบ 
หน่วยจ่ายเมื่อได้รับใบ ติดตามใบเบิกแล้วให้บันทึกช้ีแจงหน่วยเบิก 
ในช่องที่ ๖ ของ แบบ ก. และในช่องที่ ๗ ของแบบ ข.

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบหลักฐานการติดตามใบเบิก

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก ไม่ถูกต้อง

• ตรวจดูวิธีด�าเนินการยกเลิกใบเบิกและยกเลิกการเบิก

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๐ 

ข้อ ๒๐ การยกเลกิการเบกิ ได้แก่ การแจ้งระงบัการจ่าย ส่ิงอปุกรณ์ตาม
ใบเบกิทีห่น่วยเบกิเสนอมา อาจจะเป็น ทัง้หมดหรอืบางส่วนของการเบกิ
ก็ได้

   ๒๐.๑ เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเริ่มจากหน่วยเบิก
หรือหน่วยจ่ายก็ได้เม่ือมีเหตุผลตามรหัส การยกเลิกอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

 ๒.๔ การยกเลิก 
การเบิก
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รหัส ความหมาย

๐๑ รายการนี้ยกเลิกแล้ว ไม่สะสมอีกต่อไป

๐๒ ขาดแคลน ไม่สามารถจ่ายให้ได้ในระยะ รอบนี้

๐๓ ไม่สะสมเพราะความต้องการห่างมาก ให้แจ้งเหตผุลทีต้่องการ 
  โดยละเอียดใหม่

๐๔ ให้เบิกจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง

๐๕ ให้เบิกจากคลังส่วนภูมิภาค หรือคลัง กองบัญชาการช่วยรบ

๐๖ ให้เบิกจากคลังสายงาน

๐๗ ให้เบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ

๐๘ ไม่จ่ายทั้งชุด ให้เบิกเฉพาะชิ้นส่วนซ่อม ตามคู่มือส่งก�าลัง

๐๙ ไม่จ่ายเฉพาะชิ้นส่วนซ่อม ให้เบิกทั้งชุด ตามคู่มือส่งก�าลัง

๑๐ ปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้อง ให้แก้ไข ใหม่ตามที่แจ้งให้ทราบ

๑๑ จ�านวนที่เบิกไม่คุ้มค่าขนส่ง ให้จัดหาใน ท้องถิ่น

๑๒ งดเบิกเพราะหมดความต้องการ

๑๓ จ�านวนที่เบิกเกินกว่าอัตราที่อนุมัติ

๑๔ มีสิ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เกินระดับสะสมที่ หน่วยเบิก

๑๕  เป็นสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ ให้ขอ อนุมัติหลักการก่อน 

๑๖ เบิกซ�้า 

๑๗  ตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ไม่พบ ขอให้เบิกใหม่โดย 
  อ้างชื่อสิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ สิ่งอุปกรณ์หลัก สิ่งอุปกรณ์รอง แบบ  
  ชื่อคู่มือและหน้า
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   ๒๐.๒ วิธีด�าเนินการยกเลิก มี ๒ วิธี คือ

    ๒๐.๒.๑ บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิก
การเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการในใบเบิก ให้ด�าเนินการดังนี้

     ๒๐.๒.๑.๑ บันทึก “ยกเลิก รหัส....วัน เดือน
ปี” ด้วยอักษรสีแดงด้านบนของใบเบิก แล้ว ลงชื่อผู้ตรวจสอบก�ากับไว้

     ๒๐.๒.๑.๒ ในกรณทีีห่น่วย จ่ายขอยกเลิก ให้
เก็บใบเบิกฉบับที่ ๑ ไว้ ส่งใบเบิกฉบับที่ ๒ คืนหน่วยเบิก ส่วนที่เหลือให้
ท�าลาย

     ๒๐.๒.๑.๓ ในกรณีที่หน่วยเบิกขอยกเลิก  
ให้ส่งใบเบิกฉบับที่เก็บรอเรื่องไว้ไปยังหน่วยจ่าย

    ๒๐.๒.๒ ยกเลิกด้วยใบแจ้งการยกเลิก ใช้เมื่อต้องการ
ยกเลิกการเบิก ให้ด�าเนินการดังนี้

     ๒๐.๒.๒.๑  ท�าใบแจ้งการยกเลิกด้วยแบบ 
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๘ จ�านวน ๒ ฉบับ

     ๒๐.๒.๒.๒ ส่งใบแจ้งการยกเลิกไปยังหน่วย
เบิกหรือหน่วยจ่าย แล้วแต่กรณี จ�านวน ๑ ฉบับ และเก็บไว้ ๑ ฉบับ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยจ่ายไม่แจ้งการยกเลิกใบเบิก

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ หน่วยจ่ายไม่ตรวจสอบใบตดิตาม ใบเบกิ เสนอ
กลับไปยังหน่วยเบิก

•  ตรวจดรูายงานขอยมืส่ิงอปุกรณ์ประเภทและใบเบกิยมืแบบพมิพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๐๖

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๑ และ ๒๒

๒.๕ การยืม
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ข้อ ๒๑ การยืมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีด�าเนินการขอรับการสนับสนุน 
สิง่อปุกรณ์เป็นการชัว่คราว (เว้นชิน้ส่วนซ่อม) ส�าหรบัเพิม่พนูการปฏิบตัิ
ภารกิจ หรือส�าหรับการทรงชีพ ของหน่วยใช้ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้
มีสิ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวไว้ในครอบครองหรืออนุมัติให้มีไว้แล้ว แต่ไม่เพียง
พอ 

ข้อ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์ 

   ๒๒.๑  หน่วยใช้

    ๒๒.๑.๑ ท�ารายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์ เป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอตามสายการส่งก�าลัง ในรายงานให้แจ้งเหตุผลและ 
รายละเอียดในการใช้สิ่งอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาตกลงใจของผู้มีอ�านาจอนุมัติส่ังให้ยืมได้ ทั้งนี้ให้ก�าหนดวันส่ง
คืนด้วย 

    ๒๒.๑.๒  ท�าใบเบกิยมื ทบ.๔๐๐-๐๐๖ แนบไปพร้อมกบั
รายงาน

    ๒๒.๑.๓  เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม ให้ 
น�าส่งคืนภายใน ๗ วัน

    ๒๒.๑.๔  ถ้าสิ่งอุปกรณ์ใดช�ารุด หรือ สูญหาย ให้ปฏิบัติ
ตามระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการ จ�าหน่าย ซึง่มผีลบงัคับใช้ในปัจจบุนั

    ๒๒.๑.๕  เม่ือโยกย้ายสับเปลี่ยน ต�าแหน่งผู้เบิกยืม ให้
ยกเลิกใบเบิกเดิม พร้อมกับท�าใบเบิกเสนอไปใหม่

  ๒๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง

    ๒๒.๒.๑ หากสิง่อปุกรณ์ใดไม่มใีห้ยมื ให้ยกเลกิรายการ
นั้น และแจ้งให้หน่วยยืมทราบ

    ๒๒.๒.๒  ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผล
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ในรายงานและแนบใบเบิกเสนอจนถึงผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม

    ๒๒.๒.๓  ผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม 

      ๒๒.๒.๓.๑ สิง่อปุกรณ์ส�าคัญ ได้แก่ ผู้บญัชาการ
ทหารบก

    ๒๒.๒.๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ เจ้ากรม 
ฝ่ายยทุธบรกิาร หรอืเจ้ากรมฝ่ายกิจการพเิศษ หรอืแม่ทพัภาค แล้วแต่กรณี 

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๖/๒๕๔๓ ลง ๒๔ ก.ค. ๔๓ เรื่อง อนุมัติให้ยืม
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่าง หน่วยขึ้นตรง ข้อ ๒, ๓ และ ๔ 
ตามที่ได้มอบอ�านาจให้ หน่วยขึ้นตรง ต�าแหน่งช้ันผู้บัญชาการกองทัพ 
หรอืเทยีบเท่า ขึน้ไปมอี�านาจอนมุตัใิห้ยมือาวธุระหว่างหน่วยขึน้ตรง และ 
จ่ายยืมยุทโธปกรณ์เพ่ือใช้งานปราบปราม ผกค. ส�าหรับเพิ่มพูนการ
ปฏิบัติภารกิจหรือส�าหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้รับ
อนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ไว้ในครอบครอง หรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่เพียง
พอไว้แล้วนั้น บัดนี้เพื่อให้การอนุมัติให้ยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
ระหว่างหน่วยขึ้นตรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และเหมาะสม 
จึงให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๒ ให้ผู ้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
มอี�านาจอนมุตัใิห้ยมืสิง่อุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยภายใน
หน่วยขึ้นตรงของตนได้ 

ข้อ ๓ การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่าง หน่วยขึ้นตรง  
ให้หน่วยยืมไปใช้ได้ เฉพาะกรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนทางยุทธการ  
ถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบกอย่าง 
ร้ายแรง เช่น การปฏบิตัภิารกิจป้องกนัชายแดน, การปฏบิตัภิารกจิรักษา 
ความปลอดภยับคุคลส�าคญัและการปฏบิตัภิารกิจปราบปราม ยาเสพตดิ 
เป็นต้น ส�าหรบัการปฏบัิตภิารกิจท่ีหน่วย มแีผนงานรองรบัเป็นท่ีแน่นอน
อยู่แล้ว เช่น การฝึกตามวงรอบประจ�าปี การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ ให้ หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ/ค�าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ ๔ การสั่งการในนาม ผบ.ทบ. ตามที่ได้รับมอบอ�านาจ ดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ได้รับมอบอ�านาจ 
ลงนาม รับค�าสั่ง ผบ.ทบ.

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การยืมสิ่งอุปกรณ์ไม่ได้ก�าหนดวันส่งคืน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ตามห้วงเวลาในข้อก�าหนด

•  ตรวจดูหลักฐานการโอนแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ -๐๗๔

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๓ - ๒๘

ข้อ ๒๓ การโอน ได้แก่ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่าง
สายยุทธบริการ หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย

ข้อ ๒๔ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่าง สายยุทธบริการ 
ได้แก่ การโอนความรบัผดิชอบสิง่อปุกรณ์จากสายยทุธบรกิารหนึง่ไปยงั
อีกสายยุทธบริการหนึ่ง ตามระเบียบหรือค�าสั่งที่กองทัพบกก�าหนด

ข้อ ๒๕ การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย ได้แก่ การ
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งอุปกรณ์ จากหน่วยหนึ่งไปยังอีก
หน่วยหนึ่ง เพื่อความมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้

   ๒๕.๑ ให้หน่วยมีสิ่งอุปกรณ์ครบตามอัตรา หรือระดับสะสม

   ๒๕.๒ ใช้สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

   ๒๕.๓ ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง 

   ๒๕.๔ ให้การส่งก�าลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๒๖ การด�าเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ระหว่างสาย
ยุทธบริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและค�าสั่งกองทัพบกดังต่อไปนี้

   ๒๖.๑ ระเบยีบปฏบิตัใินการโอนสิง่อปุกรณ์ จากสายยทุธบรกิาร
หนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑

๒.๖ การโอน
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   ๒๖.๒ ค�าสั่งกองทัพบก ท่ี ๒๙๐/๒๕๐๘ ลง ๓๐ ส.ค. ๐๘  
เรื่อง ก�าหนดวิธีด�าเนินการโอนสิ่ง อุปกรณ์ครบชุดของสายยุทธบริการ 
เพิ่มเติมจากระเบียบ ปฏิบัติในการโอน สิ่งอุปกรณ์จากยุทธบริการหนึ่ง
ไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑

ข้อ ๒๗ การด�าเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ ระหว่างหน่วย 
เม่ือได้รับอนุมัติให้โอนจากผู ้มีอ�านาจในการส่ังให้โอนตามข้อ ๒๘  
ให้ปฏิบัติดังนี้

  ๒๗.๑  หน่วยโอน

    ๒๗.๑.๑ ท�าการปรนนิบัติบ�ารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนโอน

    ๒๗.๑.๒ ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด และสามารถ
ใช้การได้

    ๒๗.๑.๓ ผูกป้ายประจ�าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์  
ทบ.๔๐๐-๐๑๐

    ๒๗.๑.๔ ท�าใบโอนสิ่ ง อุปกรณ ์โดยใช ้แบบพิมพ ์  
ทบ.๔๐๐-๐๗๔ จ�านวน ๑ ชุด (๕ ฉบับ)

    ๒๗.๑.๕ ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบโอนไปยังหน่วยรับโอน 
จ�านวน ๔ ฉบับ เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง จ�านวน ๑ ฉบับ

    ๒๗.๑.๖ เก็บใบโอนที่ได้รับคืน จากหน่วยรับโอน และ
ส�าเนาใบโอนรายงานหน่วยสนับสนุนหน่วยโอน จ�านวน ๑ ฉบับ

    ๒๗.๑.๗ ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม

  ๒๗.๒ หน่วยรับโอน

     ๒๗.๒.๑ ลงทะเบียนใบโอน 

     ๒๗.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบโอน
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   ๒๗.๒.๓ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบโอนทั้ง ๔ ฉบับ เก็บ
ไว้ ๑ ฉบับ ส่งคืนหน่วยโอน ๑ ฉบับ ส่งให้หน่วยสนับสนุนของหน่วยรับ
โอน ๑ ฉบับ และส่งให้ กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบ ๑ ฉบับ  
ข้อ ๒๘ ผู้มีอ�านาจสั่ง ให้โอน

   ๒๘.๑ สิ่งอุปกรณ์เกินอัตราหรือเกินระดับสะสม สิ่งอุปกรณ์รอง 
และชิ้นส่วนซ่อมเว้นอาวุธ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

   ๒๘.๒ กรณอีืน่ ๆ  นอกเหนอืจากทีก่ล่าว ได้แก่ ผู้บญัชาการทหารบก

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  โอนสิ่งอุปกรณ์ไม่ครบรายการ หรือไม่ครบชุด

• ตรวจดูค�าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ส่ิงอุปกรณ์ และ
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบ.หน่วยเบิก

• ตรวจดลูายมอืชือ่ผูม้สีทิธริบัสิง่อปุกรณ์ ในใบเบกิฉบับ ที ่๒ แบบพมิพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๖, ทบ.๔๐๐-๐๐๗ และ ทบ. ๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๘.๕.๑.๔ - ๑๘.๕.๑.๖, ๑๘.๕.๒.๔, 
๓๔.๒.๑ และ ๓๔.๒.๒

   ข้อ ๑๘.๕.๑.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่าย
ให้น�าใบเบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบกับ จ�านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์
ทีไ่ด้จ่ายจรงิ ตามใบเบกิ ฉบบัที ่๑ และ ๒ ลงนามรบัส่ิงอปุกรณ์ในใบเบกิ
ฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๔ กลับพร้อมกับ 
สิ่งอุปกรณ์

   ข้อ ๑๘.๕.๑.๕ ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จาก
ส�านักงานขนส่งปลายทาง ให้ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๔ กับจ�านวน 
และประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนาม
รับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน 
หน่วยจ่าย

 ๒.๗ การรับ
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    ข้อ ๑๘.๕.๑.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จเรื่อง
แนบใบเบิกฉบับท่ี ๔ ไปกับรายงานการรับส่ิงอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วย
เบกิทราบเพือ่รายงานหน่วย ตามสายการบงัคบับญัชาเหนอืขึน้ไปอกี ๑ 
ชั้น

    ข้อ ๑๘.๕.๒.๔  ถ้าหน่วยเบกิไปรบัของเองจากหน่วยจ่าย
ให้น�าใบเบิกฉบับที่ ๕ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและประเภทส่ิงอุปกรณ์ 
ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิก ฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ใน
ใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๕ กลับ 
พร้อมสิ่งอุปกรณ์

    ข้อ ๑๘.๕.๒.๕ ถ้าหน่วยเบิกได้รับส่ิงอุปกรณ์จาก
ส�านักงานขนส่งปลายทาง ให้ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๕ กับจ�านวนและ
ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่จ่ายจริงตามใบเบิก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับ 
สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๕ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน 
หน่วยจ่าย

   ข้อ ๑๘.๕.๒.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จเรื่อง
แบบใบเบิกฉบับท่ี ๕ ไปกับรายงานการรับส่ิงอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วย
เบกิทราบ เพือ่รายงานหน่วยตามสายการบงัคบับญัชาเหนอืขึน้ไปอกี ๑ 
ชั้น

   ข้อ ๓๔.๒.๑ หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง

    ๓๔.๒.๑.๑ ผูร้บัสิง่อปุกรณ์ด�าเนนิการตามข้อ ๑๘.๕.๑.๔ 
หรือ ๑๘.๕.๒.๔ แล้วแต่กรณี

   ๓๔.๒.๑.๒ ส�าหรบัสิง่อปุกรณ์ทีไ่ม่ ประสงค์จะเปิดหบีห่อ
ให้ผู้รับรับสิ่งอุปกรณ์ตามจ�านวนที่ ระบุไว้ และให้ผู้จ่ายบันทึกในใบเบิก
ไว้ด้วยว่า “ไม่เปิดหีบ” 

    ๓๔.๒.๑.๓ การน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจาก หน่วยจ่าย ให้ผู้
ปฏิบัติตามระเบียบและค�าแนะน�าของหน่วยจ่าย
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    ๓๔.๒.๑.๔ เมื่อผู้รับน�าสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก ให้ 
ผูบ้งัคบัหน่วยเบกิตัง้กรรมการตรวจรบัส่ิงอปุกรณ์จ�านวน ๓ นาย ประกอบ
ด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะตั้ง 
เจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบ ต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย

    ๓๔.๒.๑.๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับให้
ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ ถ้าปรากฏว่า ส่ิงอุปกรณ์คลาดเคลื่อนไปจาก
ใบเบิกหรือมีการช�ารุด เสียหาย ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแล้ว
แนบส�าเนา การสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย

   ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ช�ารุด หรือสูญหาย ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ (ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการจ�าหน่าย สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗)

    ๓๔.๒.๑.๗ ให้คณะกรรมการตรวจรบั มอบสิง่อปุกรณ์ให้
แก่เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษา  

    ๓๔.๒.๑.๘ เจ้าหน้าทีบ่ญัชคีมุบนัทกึการรบัสิง่อปุกรณ์ใน
บัตรบัญชีคุม 

  ข้อ ๓๔.๒.๒ หน่วยเบกิรบัสิง่อุปกรณ์จากส�านกังานขนส่งปลายทาง

    ๓๔.๒.๒.๑ เมือ่หน่วยเบกิได้รบัสิง่อปุกรณ์จากส�านกังาน
ขนส่งปลายทาง ให้ปฏิบตัิตามระเบียบกองทัพบก ว่าดว้ยการส่งและรับ
สิง่อปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๐ และค�าสัง่กองทพับก (ค�าชีแ้จง) ที ่๕๗/๑๓๑๖๖ 
ลง ๑๑ ต.ค. ๐๔ เร่ือง ชี้แจงการปฏิบัติการส่งและรับส่ิงอุปกรณ์ของ 
กองทัพบก (ครั้งที่ ๓)

    ๓๔.๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่บัญชีคุม บันทึก การรับสิ่งอุปกรณ์
ในบตัรบญัชคีมุหลงัจากคณะกรรมการตรวจรบัได้ตรวจรับเรยีบร้อยแล้ว
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  ตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ล่าช้า

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด คณะกรรมการตรวจรับส่ิงอุปกรณ์รายงานผล
การตรวจรับล่าช้า

• ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา, เกินระดับสะสม,  
สิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย และเม่ือครบก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืมแบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓, ทบ. ๔๐๐-๐๑๔ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่
กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๙ - ๓๓ 

ข้อ ๒๙ การส่งคืน ได้แก่ การส่งสิง่อปุกรณ์กลับคืนหน่วยจ่าย หรอืหน่วย
สนับสนุนทางการส่งก�าลัง มิได้หมายถึง การส่งซ่อมหรือส่งสิ่งอุปกรณ์ที่
ซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม

ข้อ ๓๐ มูลเหตุ การส่งคืน

   ๓๐.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ได้รับอนุมัติ 

   ๓๐.๒ ล้าสมัย เปลี่ยนแบบ หรือเลิกใช้ 

   ๓๐.๓ เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม 

   ๓๐.๔ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ�าหน่าย 

   ๓๐.๕ กรณีอื่น ๆ 

ข้อ ๓๑ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืน

   ๓๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้การ ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้
ตามความมุ่งหมายเดิม

   ๓๑.๒ สิง่อปุกรณ์ใช้การไม่ได้ได้แก่สิง่อปุกรณ์ทีส่กึหรอ ช�ารดุ ไม่
สามารถน�าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จ�าเป็นต้องซ่อมปรับสภาพ

 ๒.๘ การส่งคืน
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ก่อนน�าเข้าเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย หรือในกรณีที่หน่วยซ่อมบ�ารุง
พิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่คุ้มค่า ซ่ึงจะต้องด�าเนินการขอจ�าหน่าย 
ต่อไป หรอื ซากสิง่อปุกรณ์ ตามระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการ จ�าหน่าย
สิ่งอุปกรณ์หรือสัตว์พาหนะท่ีปลดจ�าหน่ายออก จากทะเบียนตาม
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยกิจการสัตว์พาหนะ

ข้อ ๓๒ การด�าเนินการส่งคืน

   ๓๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้

    ๓๒.๑.๑ หน่วยส่งคนืเมือ่มมีลูเหตทุีจ่ะต้อง ส่งคนืตามข้อ 
๓๐ ให้ปฏิบัติดังนี้

     ๓๒.๑.๑.๑ ท�าการปรนนบิตั ิบ�ารงุส่ิงอปุกรณ์ก่อนน�าส่งคนื

     ๓๒.๑.๑.๒ ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด

     ๓๒.๑.๑.๓ ผูกป้ายประจ�า สิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๑๐

     ๓๒.๑.๑.๔ ท�าใบส่งคืนโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ 
หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี จ�านวน ๑ 
ชุด ทางเดินของใบส่งคืนตามเอกสารที่แนบท้ายระเบียบ

    ๓๒.๑.๑.๕ ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบส่งคืนไปยังหน่วยรับ
คืนภายใน ๗ วัน เว้นแต่จะได้รับค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

    ๓๒.๑.๑.๖ ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ ออกจากบัญชีคุม เมื่อได้
รับใบส่งคืนจากหน่วยรับคืน

  ๓๒.๑.๒ หน่วยรับคืน ปฏิบัติดังนี้

     ๓๒.๑.๒.๑ ลงทะเบียนใบส่งคืน 

     ๓๒.๑.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบส่งคืน
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     ๓๒.๑.๒.๓  ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ ในใบส่งคืนและส่งใบ
ส่งคืน คืนหน่วยส่งคืน จ�านวน ๑ ฉบับ 

    ๓๒.๑.๒.๔ บันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีส่งคืน

 ๓๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้

   ๓๒.๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ช�ารุดไม่สามารถน�าไปใช้ได้ตามความ 
มุ่งหมายเดิม จ�าเป็นต้องซ่อมปรับสภาพ ก่อนน�าเข้าเก็บรักษาเพื่อแจก
จ่าย เมื่อได้รับค�าสั่งให้ส่งคืน ให้ปฏิบัติดังนี้

    ๓๒.๒.๑.๑ หน ่วยส ่ งคืน ให ้ปฏิบัติ เช ่น เดียวกับ  
ข้อ ๓๒.๑.๑

    ๓๒.๒.๑.๒  หน ่ วยรั บคื น ให ้ ปฏิ บั ติ เ ช ่ น เดี ย วกั บ  
ข้อ ๓๒.๑.๒

   ๓๒.๒.๒ สิง่อปุกรณ์ช�ารดุ ในกรณทีีห่น่วยซ่อมบ�ารงุพจิารณาแล้ว
เห็นว่าซ่อมไม่คุ้มค่าและได้ ด�าเนินการจ�าหน่ายตามระเบียบแล้วให้
ปฏิบัติดังนี้

     ๓๒.๒.๒.๑  หน่วยส่งคืน ท�าใบส่งคืนโดยใช้แบบพิมพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่
กรณ ีจ�านวน ๑ ชดุ ส่วนสิง่อปุกรณ์นัน้ไม่ต้องน�าส่งคืนเพราะอยูกั่บหน่วย
ซ่อมซึ่ง เป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยรับคืนอยู่แล้ว

     ๓๒.๒.๒.๒ หน่วยรับคนืให้ปฏบิตัเิช่นเดียวกบั ข้อ ๓๒.๑.๒

   ๓๒.๒.๓ ซากสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�าหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗

     ๓๒.๒.๓.๑ หน่วยส่งคนืให้ปฏบัิตเิช่นเดยีวกับ ข้อ ๓๒.๑.๑

     ๓๒.๒.๓.๒ หน่วยรับคนืให้ปฏบิตัเิช่นเดียวกบั ข้อ ๓๒.๑.๒
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ข้อ ๓๓ ผู้มีอ�านาจสั่งให้ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์

  ๓๓.๑ สิ่งอุปกรณ์เกินระดับสะสม ได้แก่ ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษา

  ๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ที่ครบก�าหนดยืมแล้วยังไม่ส่งคืน ได้แก่ ผู้มีอ�านาจ
อนุมัติสั่งให้ยืม

  ๓๓.๓ สิง่อปุกรณ์หรอืซากสิง่อปุกรณ์ท่ีได้รบั อนุมตัใิห้จ�าหน่าย ได้แก่ 
ผู้มีอ�านาจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ออกจากบัญชีคุม

  ๓๓.๔ สิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้ ได้แก่  
เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ

  ๓๓.๕ เหตุอ่ืน ๆ นอกเหนอืจากทีก่ล่าวแล้ว ได้แก่ ผู้บญัชาการทหารบก

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่ส่งคืนส่ิงอุปกรณ์เกินอัตรา หรือเกินระดับ
สะสม หรือสิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ได้
รับอนุมัติให้ยืม

• ตรวจดูการจัดท�าบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรของหน่วย แบบพิมพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ บันทึกข้อมูลและรายการต่าง ๆ  เช่น อัตรายุทโธปกรณ์, 
ที่, วัน, เดือน, ปี, หลักฐานการได้มาของสิ่งอุปกรณ์, ขอเบิก, ได้รับ,  
ส่งคืน, คงมี, ประเภท สิ่งอุปกรณ์, ราคา, หน่วยจ่าย, หมายเลข และที่
อยู่ของสิ่งอุปกรณ์ เป็นต้น

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอปุกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒ และ ๔๐

 ข้อ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วย สนับสนุนทางการส่ง
ก�าลัง และหน่วยใช้จะต้องรับผิดชอบ ด�าเนินการควบคุมทางบัญชีต่อ 
สิ่งอุปกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม เพื่อให้ทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐานภารกิจและความ 
รับผิดชอบในการควบคุมดังต่อไปนี้ 

 ๓. การควบคุม
ทางบัญชี

 ๓.๑ บัตรบัญชี คุม
สิ่ ง อุ ปกรณ์ ถาวร 
ของหน่วย
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    ๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้

     ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด�าเนนิการรวบรวมหลกัฐานจดัท�าสถติแิละ
ข้อมูลส�าหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ

    ๓๙.๒.๓.๒.๒ จดัท�าบญัชคีมุส่ิงอปุกรณ์ถาวรโดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�าหรับบัญชีคุมช้ินส่วนซ่อมและส่ิงอุปกรณ์ใช ้
สิ้นเปลืองนั้นให้ใช้ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องรับผิดชอบใน
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตาม
ความมุ่งหมายของทางราชการ

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ เรื่อง ให้กวดขัน
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับหน่วย, ผู้บังคับบัญชาคลังสายงาน, ผู้บังคับบัญชาคลัง
ส่วนภูมิภาค ควบคุมก�ากับดูแล และกวดขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ ได้ตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ์ให้ตรงกับ 
ยอดบัญชีคุมโดย ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลัง 
สิ่งอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการโดย เคร่งครัด

ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบยอดส่ิงอปุกรณ์ได้ตรวจ
สอบยอดสิง่อปุกรณ์ให้ตรงกบัยอดการควบคมุทางบญัช ีตามระยะเวลา
ที่แบบธรรมเนียมได้ก�าหนดไว้

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด บันทึกรายการต่าง ๆ ในบัตรบัญชีคุมฯ  
ด้านหน้าและด้านหลังไม่ถูกต้องครบถ้วน
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• ตรวจดูการจัดท�าบัญชีชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด บชอพ. แบบพิมพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๖๖ ในช่องรายการและระดบัสะสมทีอ่นมุตัติามทีก่�าหนดใน 
บชอพ. ขั้นต้น

• ตรวจดูเอกสารการขออนุมัติปรับปรุง บชอพ. ไปยังหน่วยสนับสนุน
โดยตรง แล้วขอเบิกหรือส่งคืน เพื่อให้ ชอพ. ได้สมดุลกับความต้องการ
ในการซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วย

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด และชิ้นส่วน
ซ่อมที่สะสม พ.ศ. ๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย. ๑๒ ข้อ ๕.๖, ๕.๖.๓, ๖.๒, ๖.๕, 
๖.๖ และ ๖.๘

 ข้อ ๕.๖ หน่วยใช้

   ๕.๖.๓ จัดท�า บชอพ. รวมของหน่วย (ตามผนวก ก.) 

  ข้อ ๖.๒ การปฏิบัติของหน่วยใช้เมื่อได้รับ บชอพ. ขั้นต้น 

   ๖.๒.๑ ตรวจสอบว่ารายการและจ�านวน ชิ้นส่วนซ่อมที่มีคงคลัง
รวมค้างรับกับ บชอพ. ขั้นต้นที่ได้รับแล้วเบิกส่งคืนหรือแจ้งยกเลิกค้าง
รับ เพื่อให้มีรายการ และจ�านวนคงคลังรวมค้างรับของชิ้นส่วนซ่อมตรง
กับ บชอพ. นั้น ทั้งนี้ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่ได้รับ บชอพ. ขั้นต้น

   ๖.๒.๒ ท�า บชอพ. รวมด้วยแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๖ โดยใช้ 
บชอพ. ขั้นต้นเป็นมูลฐาน และแยก ส�าหรับแต่ละสายยุทธบริการ แล้ว
เสนอหน่วยหรือคลังที่สนับสนุนโดยตรงไว้เป็นหลักฐาน

   ๖.๒.๓ ใช้ ชอพ.ท�าการซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วย แล้วเบิกทดแทน
ให้เต็มระดับอยู่เสมอ

 ๓.๒ บัญชีช้ินส่วน 
ซ่อมตามอัตราพิกัด 
(บชอพ.)
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  ๖.๒.๔ เก็บเอกสารต่าง ๆ เดียวกับช้ินส่วนซ่อม และ บชอพ.  
เก็บเป็นหลักฐานในส�านักงานของหน่วยและ ให้พร้อมที่จะรับตรวจได้

 ข้อ ๖.๕ การเพิ่มและการตัดรายการใน บชอพ.

  ๖.๕.๑ การเพิ่มรายการช้ินส่วนซ่อมที่ไม่ปรากฏใน บชอพ.  
แต่คู่มือส่งก�าลังหรือคู่มือเทคนิค อนุมัติให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบ�ารุง
ประจ�าหน่วยได้ถ้ารายการใดมีความถ่ีของความต้องการทดแทนตั้งแต่ 
๓ ครั้งขึ้นไป ในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา ให้ค�านวณระดับสะสมที่อนุมัติ 
โดยจ�านวนรวมท่ีต้องการของความต้องการทดแทนในรอบ ๖ เดือน 
ที่แล้วมานั้น ไปค้นหาระดับสะสมที่อนุมัติจากตาราง ผนวก ค. วิธีหา 
ดตูวัอย่างท้ายผนวก ค. และเสนอขอเพิม่รายการนัน้ต่อหน่วยสนบัสนนุ
โดยตรงเมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้วให้เพิม่รายการนัน้ลงใน บชอพ. และท�าการ
เบิกให้เต็มระดับสะสมที่อนุมัติ

   ๖.๕.๒ การตัดรายการ ชอพ. รายการใดเมื่อมีการบันทึกความ
ต้องการทดแทนในแผนเก็บของ และส�ารวจยอดตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป 
และมีความถี่ของความต้องการทดแทนต�่ากว่า ๓ ครั้งในห้วง ๖ เดือน 
ทีแ่ล้วมา ให้ขอตดัรายการนัน้ต่อหน่วยสนบัสนนุโดยตรง เมือ่ได้รบัอนมุตัิ
แล้วให้ตัดรายการนั้นออกจาก บชอพ. ได้ ชอพ. รายการที่มีความส�าคัญ
ต่อการรบ แม้ว่าจะมีความถี่ของความต้องการทดแทนไม่ถึง ๓ ครั้ง  
ในห้วง ๖ เดอืนทีแ่ล้วมาไม่ต้องตดัรายการนัน้ออก คงสะสมไว้ได้จ�านวน 
๑ หน่วย นบั เมือ่ตดัรายการ ชอพ. ออกจาก บชอพ. แล้ว ให้ส่งคนื และ/
หรือยกเลิกค้างรับต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงด้วย

  ข้อ ๖.๖ การเพิ่มและการลดระดับสะสมที่อนุมัติใน บชอพ.

   ๖.๖.๑ การเพิ่มระดับสะสมที่อนุมัติ ชอพ. รายการใดมีความถี่
ของความต้องการทดแทน ตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไปในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา 
ให้ค�านวณระดบัสะสม ทีอ่นมัุตติามวธิใีนข้อ ๖.๕.๑ ถ้าได้ผลลพัธ์สงูกว่า 
บชอพ. ให้ขอเพิ่มระดับสะสมนั้นต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อได้รับ
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อนุมัติแล้วจึงเพิ่มระดับสะสมใน บชอพ. ได้ และ เบิกให้เต็มระดับสะสม
ที่อนุมัติ เช่น ชอพ. ค่าควรซ่อม ซึ่งก�าหนดให้ท�าการแลกเปลี่ยนโดยตรง
ได้ หรือ ชอพ. ที่ คลังสายงานรับผิดชอบ การส่งก�าลังก�าหนดไว้ว่า ไม่
ให้เพิ่มระดับสะสมเกินกว่าที่อนุมัติไว้ใน บชอพ. ขั้นต้น

  ๖.๖.๒ การลดระดับสะสมที่อนุมัติ ชอพ. รายการใด ถ้ามีความถี่
ของความต้องการทดแทนตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไปในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา 
ให้ค�านวณระดับสะสมที่อนุมัติเช่นเดียวกับในข้อ ๖.๕.๑ ถ้าต�่ากว่าที่ 
ก�าหนดไว้ใน บชอพ. ให้ขอลดระดับสะสมต่อหน่วยสะสมโดยตรง 
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงลดระดับสะสมของรายการนั้นใน บชอพ. ได้การ
ลดระดับสะสมท่ีอนุมัติของ ชอพ. ลงต�่ากว่าท่ีก�าหนดไว้ใน บชอพ.  
ขั้นต้น ให้กระท�าได้เม่ือมีข้อมูลความต้องการทดแทนในแผนเก็บของ 
และส�ารวจยอดตั้งแต่ ๑๒ เดือนข้ึนไปและให้ส่งคืนและ/หรือ ยกเลิก 
ค้างรับต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง

  ข้อ ๖.๘ วิธีปรับปรุง บชอพ. ตามข้อ ๖.๕ และข้อ ๖.๖ 

   ๖.๘.๑ หน่วยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๖ ตาม ผนวก ก. เขียน
เฉพาะรายการทีต้่องการปรับปรงุ บชอพ. เสนอหน่วยสนบัสนนุโดยตรง 
จ�านวน ๒ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ท�าการสอบทานตามความ
ต้องการ 

   ๖.๘.๒ หน่วยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์
รายการข้ันการซ่อมและความต้องการ ทีข่อปรับปรงุ บชอพ. เมือ่เห็นว่า
ถูกต้องแล้วให้หัวหน้าหน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นลายลกัษณ์อกัษรลงนามอนมุตั ิแล้วส่งคนืให้หน่วยทีเ่สนอมา จ�านวน 
๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับ

   ๖.๘.๓ เมื่อหน่วยได้รับหลักฐานที่อนุมัติแล้ว ให้แก้ไข บชอพ.ได้
ตามอนุมัติ
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ขอปรับปรุง (บชอพ.) หรือ ยืนยันไม่ขอ
ปรับปรุง (บชอพ.) ปีละ ๑ ครั้ง 

• ตรวจดูการจัดท�าบัตรบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด แบบพิมพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๖๘ และการสอบทานบัตรบัญชีคุม ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตรา
พิกัดเพื่อดูความถี่ของความต้องการ ชอพ. ในห้วงการควบคุม

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด และชิ้นส่วน
ซ่อมที่สะสม พ.ศ. ๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย. ๑๒ ข้อ ๕.๖, ๕.๖.๔, ๖.๓, ๖.๓.๑, 
๖.๔ และ ๖.๗ 

 ข้อ ๕.๖ หน่วยใช้

   ๕.๖.๔ บนัทกึข้อมลูส่งก�าลงัชิน้ส่วนซ่อมลงใน แผนเกบ็เเละของส�ารวจ
ยอด ทบ.๔๐๐-๐๖๘ (ตาม ผนวก ข.) ทราบทีมี่การเบกิรบั และจ่าย

  ข้อ ๖.๓ การท�าบัญชีคุมทุกหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการซ่อม
บ�ารงุประจ�าหน่วย บนัทกึสถานภาพและข้อมลู การส่งก�าลังของชิน้ส่วน
ซ่อมทุกรายการท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้ในการซ่อมบ�ารุงลงในแผนเก็บของ 
และส�ารวจยอด ทบ. ๔๐๐-๐๖๘ ดังนี้

   ๖.๓.๑ ส�าหรับ ชอพ. คงบันทึกตามวิธีการ เขียนใน ผนวก ข. 
และหมายเหตุค�าว่า “ชอพ.” ด้วยสีแดง ไว้ที่มุมบนซ้าย

 ข้อ ๖.๔ การสอบทานความต้องการเพือ่ปรบัปรงุ บชอพ. ให้มรีายการ
และจ�านวนของ ชอพ. ได้สมดลุกับความต้องการในการซ่อมบ�ารงุประจ�า
หน่วย ให้หน่วยทีร่บัผดิชอบในการส่งก�าลังบ�ารงุประจ�าหน่วยปฏิบตัดิงันี้

   ๖.๔.๑ ชอพ. ให้สอบทานแผนเก็บของส�ารวจยอดทุกรอบเดือน 
เพื่อทราบความถี่และจ�านวนของความต้องการทดแทนในห้วง ๖ เดือน
ท่ีผ่านมา และขีดเส้นแดง ในแผนเก็บของและส�ารวจยอด ใต้บันทึก
สุดท้ายของรอบเดือนทางด้านขวามือ

๓.๓ บัตรบัญชีคุม 
ชิ้ นส่ วนซ่อมตาม 
อัตราพิกัด
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  ๖.๔.๒ ชิ้นส่วนซ่อมที่ไม่ปรากฏใน บชอพ. แต่คู่มือส่งก�าลังหรือ
คู่มือเทคนิค อนุมัติให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วยได้ เช่น 
รายการท่ีมีเคร่ืองหมาย แสดงไว้ว่า “ความต้องการ” หรือรายการที่
ก�าหนดระดับ สะสมไว้แต่ผลการท�า ชอพ. โดยถือจ�านวนยุทธภัณฑ์เป็น 
หลักได้ผลลัพธ์ดีกว่า ๐.๕ นั้น ถ้าปรากฏว่ามีความถี่ของความต้องการ
ทดแทนตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ในห้วง ๖ เดือน ที่แล้วมาเมื่อใด ให้สอบทาน
ความต้องการตามข้อ ๖.๔.๑ ได้

  ข้อ ๖.๗ ข้อยกเว้น

   ๖.๗.๑ ชอพ. รายการใดเป็นสิ่งอุปกรณ์ล้าสมัยหรือหน่วยใช้ไม่มี
ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ ชอพ.รายการนั้นส�าหรับการซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วยอีก
แล้ว ให้หน่วยใช้ส่งคืนทันทีและตัด ชอพ. รายการนั้นออกจาก บชอพ. 
ได้โดยอัตโนมัติ

   ๖.๗.๒ ชอพ. รายการใด มีความต้องการทดแทนไม่ถึง ๓ ครั้ง ใน
ห้วง ๖ เดือน ที่แล้วมา เนื่องจากยุทธภัณฑ์ไม่ได้ใช้งาน เช่น งดใช้งาน 
ฯลฯ หรือ ชอพ. นั้น มีความต้องการเฉพาะฤดูกาลให้สะสมไว้ได้เท่ากับ
จ�านวนคงคลังที่มีอยู่แต่ไม่เก็บเกินระดับสะสมที่อนุมัติครั้งสุดท้าย

   ๖.๗.๓ เมือ่ใดรบัแจ้งการเปล่ียนแปลง หมายเลขส่ิงอปุกรณ์และ/
หรือรายการจากหน่วยสนับสนุน โดยตรงให้หน่วยใช้แก้ไข บชอพ. กับ
แยกแผนเกบ็ของเเละส�ารวจยอดได้โดยอตัโนมตั ิเพือ่ใช้ส�าหรบัการเบกิ
คราวต่อไปด้วย

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่มีการสอบทาน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่มีหลักฐานการขอเบิกหรือส่งคืน ชอพ.

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด จ�านวน ชอพ.ในช่องคงคลังกับจ�านวน ชอพ. 
ในที่เก็บรักษาไม่ถูกต้องตรงกัน

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิติัผดิ การจดัสถานทีเ่กบ็รกัษา และ การบนัทกึทีเ่กบ็ 
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ชอพ. ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

•  ตรวจดูการจัดท�า/บันทึกบัตรบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมหรือ ชิ้นส่วนซ่อม
สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด และชิ้นส่วน
ซ่อมที่สะสม พ.ศ. ๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย. ๑๒ ข้อ ๖.๓ และ ๖.๓.๒

  ข้อ ๖.๓ การท�าบัญชีคุมทุกหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการซ่อม
บ�ารงุประจ�าหน่วย บนัทกึสถานภาพและ ข้อมลูการส่งก�าลังของชิน้ส่วน
ซ่อมทุกรายการท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้ในการซ่อมบ�ารุงลงในแผนเก็บของ
และส�ารวจ (ทบ. ๔๐๐-๐๖๘) ดังนี้

  ๖.๓.๒ ส�าหรับชิ้นส่วนซ่อมที่ไม่ใช่ ชอพ. แต่ได้รับอนุมัติให้ใช้ใน
การซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วยได้ ให้บันทึกตามวิธีเขียน ผนวก ข. ยกเว้น
ช่องที่เก็บ และช่อง ระดับสะสมที่อนุมัติ

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒, ๓๙.๒.๓.๒.๑ และ 
๓๙.๒.๓.๒.๒ 

 ข้อ ๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้

    ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด�าเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดท�าสถิติ
และข้อมูลส�าหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ

    ๓๙.๒.๓.๒.๒ จดัท�าบญัชคีมุสิง่อปุกรณ์ ถาวรโดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�าหรับบัญชีคุม ชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้ 
สิ้นเปลืองนั้นให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ ไม่บนัทกึรายการรบั-จ่ายลงในบัตรบญัชคุีมชิน้
ส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณใช้สิ้นเปลือง ทบ. ๔๐๐-๐๖๘

 ๓.๔ บัตรบัญชีคุม
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•  ตรวจดูการออกระเบียบการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ และ ยุทโธปกรณ์
ของหน่วย ตรวจดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เก็บรักษาตามที่ก�าหนด

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอปุกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕, ๓๕.๑ และ ๓๕.๒

ข้อ ๓๕ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การน�า ส่ิงอุปกรณ์ 
เข้า-ออก การเก็บหรือการวาง การระวังรักษา สิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ  
รวมทัง้การปรนนบิติับ�ารงุ และการซ่อมบ�ารงุขณะเกบ็และก่อนจ่ายด้วย

  ๓๕.๑  ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา

    ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือเจ้ากรมฝ่าย
กจิการพเิศษผูบ้ญัชาการกอง บญัชาการช่วยรบ ผูบ้ญัชาการมณฑลทหาร
บก ผูบ้งัคบัหน่วยสนบัสนนุโดยตรง ผูบ้งัคบัหน่วยใช้ จะต้องวางระเบยีบ
และจัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ 

    ๓๕.๑.๒ เจ้าหน้าทีเ่กบ็รกัษา จะต้องเกบ็รกัษาส่ิงอปุกรณ์
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้บังคับ บัญชาในข้อ ๓๕.๑.๑ ก�าหนด

   ๓๕.๒ ปัจจัยในการเก็บรักษา เพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดี  
ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาจะต้องค�านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

   ๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา 

   ๓๕.๒.๒ ก�าลังคน 

   ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ออกระเบียบการเก็บรักษาของหน่วย

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ  ระเบียบการเกบ็รกัษาของหน่วย มรีายละเอยีด
ไม่ครอบคลุม และ/หรือล้าสมัย

 ๔. การเก็บ
รักษา 

 ๔.๑ ระเบียบการ 
เก็บรักษา
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•  ตรวจดูสถานท่ีเก็บรักษา คลังสื่อสาร แบตเตอรี่แห้ง ตู้เก็บชิ้นส่วน
ซ่อม การเตรียมท่ีเก็บรักษา การน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ การเก็บหรือ
การวาง การรักษาระเบียบป้ายคลัง ป้ายประจ�าสิ่งอุปกรณ์ และความ
สะอาด รวมท้ังการปรนนิบัติบ�ารุง/ซ่อมบ�ารุงในขณะเก็บว่ามีการเก็บ 
หรือการวางตามระเบียบที่ก�าหนด 

♦	ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานแผ่นป้ายชื่อ
ส่วนราชการที่ใช้ภายในอาคาร สถานที่ส่วนราชการของกระทรวง
กลาโหม ลง ๒๙ ต.ค. ๑๔ ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒

 ข้อ ๓.๑ ป้ายชื่อส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ขึ้นไป  
รูปร่างป้าย พื้นที่สี่เหลี่ยมยาว ไม่มีกรอบ ขนาดของป้ายส่วนกว้าง ๒๓ 
เซนติเมตร ส่วนยาวสุดแต่ความยาวของตัวอักษร ช่องไฟจากริมป้าย 
ด้านหัวและท้ายตัวอักษร มีระยะห่าง ๑๒.๕ เซนติเมตร

   รปูร่างตวัอกัษร เป็นอกัษรไทยแบบตวัพมิพ์ธรรมดา (ตามตวัอย่าง
แนบท้ายนี้) ขนาดตัวอักษร สูง ๑๐ เซนติเมตร วัสดุที่ใช้ท�าป้ายท�าด้วย
ไม้ตวัอกัษร ใช้สเีขยีน หรอืวสัดนุนู (ไม้, พลาสตกิ, โลหะ ฯลฯ) สีของป้าย  
สีน�้าตาลไหม้ สีของตัวอักษรสีขาว

 ข้อ ๓.๒ ป้ายช่ือส่วนราชการต�่ากว่าระดับกรมลงมา รูปร่างป้าย  
พื้นสี่เหลี่ยมยาว ไม่มีกรอบ ขนาดของป้าย ส่วนกว้าง ๑๑ เซนติเมตร 
ส่วนยาวสุดแต่ความยาวของตัวอักษร ช่องไฟจากริมป้ายด้านหัวและ
ท้ายกับตัวอักษรมีระยะห่าง ๕ เซนติเมตร รูปร่างตัวอักษร เป็นอักษร
ไทยแบบตัวพิมพ์ธรรมดา (ตามตัวอย่างแนบท้ายน้ี) ขนาดตัวอักษร  
สงู ๕ เซนตเิมตร วสัดทุีใ่ช้ท�าป้าย ท�าด้วยไม้ ตวัอกัษรใช้สเีขยีนหรอืวสัดุ
นูน (ไม้, พลาสติก, โลหะ ฯลฯ) สีของตัวอักษร สีขาว

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕.๓ - ๓๕.๗

 ๔.๒ สถานที่เก็บ 
รักษา
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  ๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา

    ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมท�าที่เก็บในพื้นที่คลังปิด หรือคลัง
กลางแจ้ง แบ่งเป็นคลัง หรือพื้นที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษร
ผสมกับตัวเลข ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ ๑ 
แถว ก ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔

    ๓๕.๓.๒ ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไว้ในข้อ 
๓๕.๓.๑ เพื่อสะดวกในการวางแผนน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ

   ๓๕.๔ การน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าที่เก็บ รักษา ด�าเนิน
การดังนี้

    ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงที่เก็บ โดยใช้แบบพิมพ์  
ทบ.๔๐๐-๐๐๙ ส�าหรบัหน่วยสนบัสนนุ และ แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 
ส�าหรบัหน่วยใช้

    ๓๕.๔.๒ ท�าการบ�ารุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนน�าเข้าเก็บ

    ๓๕.๔.๓ ผูกป้ายประจ�าสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์  
ทบ.๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม

   ๓๕.๔.๔ น�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�าหนดให้

   ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์

    ๓๕.๕.๑ ก�าหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพื่อความ
สะดวกในการใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้

     ๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลักอาจมีทางเดียว  
ตรงกึง่กลางตามความยาวของพ้ืนทีเ่กบ็รกัษา หรอื มทีัง้สองข้างของพืน้ท่ี
เก็บรักษาก็ได้ ควรให้มีความกว้างพอ ที่รถยก ๒ คัน สวนทางกันได้

     ๓๕.๕.๑.๒ ทางเดนิตัง้ฉากกบั ทางเดนิหลกั 
ควรก�าหนดให้ตรงกับประตู
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     ๓๕.๕.๑.๓ ทางเดินระหว่างที่เก็บของ ควร
ให้รถเข็นหรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้

     ๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉิน จัดส�ารองไว้
ส�าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน

    ๓๕.๕.๒ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มที่ว่างทั้งทางดิ่งและทาง
ระดับ

    ๓๕.๕.๓  เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย

    ๓๕.๕.๔  เก็บสิง่อปุกรณ์ในทีเ่กบ็รกัษาให้ตรงกบัลกัษณะ
และคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์

  ๓๕.๖ การระวังรักษา เจ้าหน้าที่เก็บรักษาจะต้องระวังรักษา 
สิ่งอุปกรณ์ให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพใช้การได้ ดังต่อไปนี้

    ๓๕.๖.๑ ภัยธรรมชาติ

     ๓๕.๖.๑.๑  เก็บส่ิงอุปกรณ์ในคลังเก็บรักษา 
ซึ่งสามารถระบายอากาศหรือป้องกันความชื้นได้

     ๓๕.๖.๑.๒ ตรวจป้องกันและท�าลายจ�าพวก
สัตว์และแมลงต่าง ๆ

     ๓๕.๖.๑.๓ ในกรณีพื้นที่คลังปิด ไม่เพียงพอ
ให้แยกเกบ็สิง่อปุกรณ์ทีม่คีวามคงทนต่อสภาพดนิฟ้าอากาศไว้ในคลงัเปิด

     ๓๕.๖.๑.๔ ใช้ไม้รองหรือทาสี หรือทาน�้ามัน
ส�าหรับสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บในคลังเปิด 

     ๓๕.๖.๒ อัคคีภัย

     ๓๕.๖.๒.๑ ก�าหนดเขตและกวดขันไม่ให้น�า
เชื้อเพลิงเข้าบริเวณที่เก็บรักษา
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     ๓๕.๖.๒.๒ รักษาความสะอาด และขจัดเชื้อ
เพลิงบริเวณที่เก็บรักษา

     ๓๕.๖.๒.๓ ดูแลรักษาเครื่องมือ ดับเพลิง  
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้การได้

     ๓๕.๖.๒.๔  จดัเจ้าหน้าทีดั่บเพลงิและหมัน่ฝึก
ซ้อมอยู่เสมอ

    ๓๕.๖.๒.๕  ก�าหนดข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือและแรงงาน เพื่อลดความเสียหาย เมื่อเกิดอัคคีภัย

     ๓๕.๖.๒.๖  จัดท�าป้ายเตือนภัย เช่น ป้าย  
“ห้ามสูบบุหรี่” หรือ “ไวไฟ” เป็นต้น

     ๓๕.๖.๒.๗ หมั่นตรวจตรา สภาพการณ์อื่น ๆ  
อนัอาจก่อให้เกดิอคัคภียั เช่น สายไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนรายละเอยีดในการ
ปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกัน
อคัคภียัและการปฏบิตัเิม่ือเกดิอัคคภียั พ.ศ. ๒๕๐๓ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ 

    ๓๕.๖.๓ การทุจริต

     ๓๕.๖.๓.๑ ส่ิงอุปกรณ์ที่มีค่าสูง ขนย้ายและ
ขายง่าย ต้องเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย และมอบความรับผิดชอบให้เฉพาะ
บุคคล

    ๓๕.๖.๓.๒ คลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่
กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน

     ๓๕.๖.๓.๓ ระมัดระวังมิให้บุคคล ลักลอบน�า
สิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง 



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก46

   ๓๕.๖.๔ วินาศกรรม

    ๓๕.๖.๔.๑ จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ หรือเวร
ยาม พร้อมอาวุธเพื่อตรวจรอบ ๆ บริเวณที่เก็บรักษาตามความจ�าเป็น 
ถ้าหากบริเวณกว้างขวาง อาจจัดให้มียานพาหนะและเครื่องมือส่ือสาร
ด้วยก็ได้

    ๓๕.๖.๔.๒ กวดขันบุคคลและยานพาหนะที ่
จะผ่านเข้า-ออก

     ๓๕.๖.๔.๓ จัดให้มีเครื่องกีดขวาง หรือเครื่อง
เตือนภัยในบริเวณท่ีเก็บรักษาตามที่เห็นสมควร รายละเอียดในการ
ปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๓๕.๖.๕ อุบัติเหตุ

    ๓๕.๖.๕.๑ อบรมชีแ้จงการใช้ เครือ่งมอืยกขน
วิธีการขนย้าย และวิธีการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ 

    ๓๕.๖.๕.๒ หมัน่ตรวจและปรนนบิติับ�ารงุเครือ่ง
มือยกขนอยู่เสมอ

    ๓๕.๖.๕.๓ ท�าความสะอาดในที่เก็บรักษา

    ๓๕.๖.๖ การช�ารุดหรือเสื่อมสภาพ

    สิ่งอุปกรณ์ซ่ึงอยู่ในที่เก็บรักษา จะต้องได้รับ
การดแูลรกัษาให้อยูใ่นสภาพใช้การได้ หรอืมใิห้เสือ่มสภาพก่อนน�าไปใช้ 
โดยจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบ หรอืค�าสัง่ทีท่างราชการก�าหนด หรอืตาม
ค�าแนะน�าของ ผู้ผลิต หรือท�าหน้าที่ทางเทคนิค
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   ๓๕.๗ การน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ

    ๓๕.๗.๑ การน�าสิง่อปุกรณ์ออกจากทีเ่ก็บต้องมีหลกัฐาน
การน�าออก

   ๓๕.๗.๒ การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ต้อง บันทึกการย้ายไว้
เป็นหลักฐาน

    ๓๕.๗.๓ สิง่อปุกรณ์ใดทีน่�าเข้าเกบ็ก่อนให้น�าออกจ่ายก่อน

♦	ข้อบังคับกองทัพบกที่ ๒/๑๓๕๗ ว่าด้วยการจัดระเบียบ

                 
๒๔๙๐

ภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ. ๒๔๙๐ ข้อ ๑๒ 

ข้อ ๑๒ สรรพสิ่งของหลวงที่จ่ายประจ�าตัวทหาร และประจ�าหน่วย จะ
ต้องได้รับการตรวจตราเก่ียวกับความสะอาดเรียบร้อยอยู ่เสมอ  
ส่วนการก�าหนดให้มีการตรวจอย่างไร เมื่อใดนั้น แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา
จะเห็นสมควร

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด คลังสื่อสารจัดไม่เป็นระเบียบ และไม่สะอาด

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ตู้เก็บช้ินส่วนซ่อมจัดไม่เป็นระเบียบและไม่
สะอาด

• ตรวจนับรายการส่วนประกอบชุด

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๑๘๘/๙๕๐๖ ลง ๓๑ ก.ค. ๐๔ เรื่อง ก�าหนด
อักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ์ในสายงานของ กรมการทหารสื่อสาร

  ก. อักษรย่อ และหมายเลขล�าดับที่ ๔๐ บัญชีช้ินส่วนประกอบชุด  
ทบ.๔๖๓-๐๔๐

  ข. การใช้ ให้ใช้ค�าแนะน�าตามท้ายแบบพิมพ์นั้น ๆ แนบท้ายค�าสั่งนี้ 
ค�าแนะน�าการใช้แบบพิมพ์บัญชีส่วนประกอบชุด

 ๔.๓ รายการ
ส่วน ประกอบชุด
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  ๑. บัญชีคุมส่วนประกอบชุดนี้ แผ่นหนึ่งใช้ส�าหรับสิ่งอุปกรณ์
รายการหนึ่ง ถ้าสิ่งอุปกรณ์รายการใดมีส่วนประกอบชุดมากรายการใช้
แผ่นเดียวไม่พอให้ใช้แผ่นอื่นต่อ

   ๒. ตรงช่อง “ชื่อสิ่งอุปกรณ์” ให้เขียนชื่อ และ หมายเลขแบบ 
(Type Number) ถ้ามี ลงไป เช่น Radio Set,/ AN/PRC-9

   ๓. ช่อง “หมายเลข” ให้ลง Stock Number หรือ Federal 
Stock Number

   ๔. ช่อง “จ�านวนตามอัตรา” ให้ลงจ�านวนที่ปรากฏในอัตราการ
จัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วย (อจย.)

   ๕.  ช่อง “รายการส่วนประกอบ” ให้ลงรายการสิง่ของทีเ่ป็นส่วน
ประกอบของชุดนั้น ตามที่ปรากฏใน Packing List ของชุดนั้น ๆ

   ๖. ช่อง “จ�านวนต่อ ๑ ชุด” ให้ลงจ�านวนของชิ้นส่วนแต่ละ
รายการที่ประกอบอยู่ในชุด ตามที่ปรากฏใน Packing List

   ๗. ช่อง “อะไหล่ใช้งาน” ลงจ�านวนอะไหล่ของ แต่ละรายการ
ตามที่ปรากฏใน Packing List

   ๘.  ช่อง “หลักฐาน” (ช่องแรก) ให้ลงหมายเลข หลักฐานการรับ
หรือหลักฐานการจ�าหน่ายของชุดท้ังชุด หรือเฉพาะของส่วนประกอบ
แต่ละรายการ (ลงไว้ในช่อง หลักฐานข้างบนเพียงแห่งเดียว) ส่วนช่อง
เล็ก ๆ ข้างล่างลง ให้ไปลงตัวเลขที่ได้จากช่องจ�านวนต่อ ๑ ชุด รวมกับ
ตัวเลขอะไหล่ชิ้นงานแล้วคูณด้วยจ�านวนชุดที่ได้รับ หรือ จ�าหน่ายตาม
หมายเลขหลักฐานที่ปรากฏข้างบน

   ๙. ช่อง “คงคลัง” (ช่องแรก) ให้ลงจ�านวนเท่ากับจ�านวนในช่อง
หลักฐาน (ช่องแรก)
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   ๑๐. ช่อง “หลักฐาน” (ช่องต่อไป) ให้ลงตัวเลขซึ่งได้จากตัวเลข
ในช่อง “จ�านวนต่อ ๑ ชุด” รวมตัวเลขในช่อง “อะไหล่ใช้งาน” คูณด้วย
จ�านวนชุดที่ได้รับ หรือจ�าหน่ายตามหมายเลขหลักฐานนั้น

   ๑๑. ช่อง“คงคลัง” (ช่องต่อไป) ให้ลงตัวเลขซึ่งเป็น ผลต่างหรือ
ผลรวมของช่องคงคลังช่องแรกกับหลักฐาน ช่องต่อไป (ถ้าช่องหลักฐาน
ช่องถัดไปเป็นหลกัฐานจ�าหน่าย กเ็ป็นผลต่าง ถ้าช่องหลกัฐานช่องถดัไป
เป็นหลักฐานรับก็เป็นผลรวม)

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ ไม่จดัท�าบญัชีส่วนประกอบชดุ ส่ิงอปุกรณ์ทีจ่่าย
เป็นชุด

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด บันทึกรายการส่วนประกอบชุด ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม Packing List

• ตรวจดูเครื่องมือซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วย มีครบตามบัญชีคุมจัดเก็บ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๑๘๘/๙๕๐๖ ลง ๓๑ ก.ค. ๐๔ เรื่อง ก�าหนด
อักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ์ในสายงานของ กรมการทหารสื่อสาร

 ก. อักษรย่อและหมายเลข ล�าดับที่ ๔๐ บัญชีส่วนประกอบชุด 
 ทบ.๔๖๓-๐๔๐

 ข. การใช้ ให้ใช้ค�าแนะน�าตามท้ายแบบพิมพ์น้ัน ๆ แนบท้ายค�าส่ังน้ี 
(ข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๕.๓)

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เครื่องมือซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วย มีไม่ครบตาม
บัญชีคุม

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่จัดท�าบัญชีส่วนประกอบชุด

• ตรวจดกูารเก็บชิน้ส่วนซ่อมตามอัตราพกิดั ชอพ. มคีรบตามบญัชีคุม, 
มีตู ้ชั้นช่องเก็บของ, ค้นหาสะดวก มีป้ายชื่อประจ�าสิ่งอุปกรณ์เบิก 
ทดแทนให้เต็มระดับอยู่เสมอ

๔.๔ เครื่องมือ ซ่อม
บ�ารุงประจ�าหน่วย

  ๔.๕ ช้ินส่วน
ซอ่ม ตามอตัราพกิดั 
(ชอพ.)
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♦	 ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
 พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๕.๓.๑, ๓๕.๔.๓ และ ๓๕.๔.๔

  ข้อ ๓๕.๓.๑ ท่ีเกบ็ เตรยีมท�าท่ีเกบ็ในพืน้ทีค่ลังปิด หรือคลงักลาง
แจ้ง แบ่งเป็นคลังหรือพื้นที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษรผสมกับ
ตัวเลข ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ ๑ แถว ก 
ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔ 

  ข้อ ๓๕.๔.๓ ผูกป้ายประจ�าส่ิงอุปกรณ์ โดยใช้ แบบพิมพ์  
ทบ.๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม

  ข้อ ๓๕.๔.๔ น�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�าหนดให้

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด และชิ้นส่วน
ซ่อมที่สะสม พ.ศ. ๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย. ๑๒ ข้อ ๖.๒ และ ๖.๒.๓

 ข้อ ๖.๒ การปฏิบัติของหน่วย เมื่อได้รับ บชอพ. ขั้นต้น 

   ๖.๒.๓ ใช้ ชอพ. ท�าการซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วยแล้วเบิกทดแทน
ให้เต็มระดับอยู่เสมอ 

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ข้อ ๑๐.๖

   ข้อ ๑๐.๖ ช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ท�าการ
เบิกทดแทนไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรงทันที การเบิกให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ จ�านวน ชอพ. ในคลังไม่ตรงกบับตัรบญัชคุีมชิน้
ส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง (ทบ.๔๐๐-๐๖๘)

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ที่ช่องเก็บไม่พิมพ์หมายเลขขั้นส่วนและชื่อชิ้น
ส่วนปิดไว้เพื่อป้องกันความผิดพลาด
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•  ตรวจดรูะเบยีบ/ค�าสัง่การป้องกันอคัคภียัและการปฏบิตั ิเมือ่เกดิอคัคภียั, 
แผนการขนย้ายเม่ือเกิดอัคคีภัย, แผนการป้องกันอัคคีภัย, การตรวจ 
การป้องกันอัคคีภัยโดยผู้บังคับบัญชาและการรายงานผล, เครื่องมือ 
ดับเพลิงและการฝึก ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

♦	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัย 
แ ห ่ ง ช า ติ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๒  ห ม ว ด  ๕  ข ้ อ  ๓ ๔  ( ๑ )  
หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับ 
สถานที่ให้หน่วยงานของรัฐค�านึงถึงภยันตราย ดังต่อไปนี้

  (๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอุปัทวเหตุ
เช่น พายุ  ท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้

♦	 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๕, ๖, ๗.๕, ๗.๖ และ ๗.๘ 

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบ

  ผบ.หน่วยทกุขนาด มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการป้องกนัอคัคภียัและ
การปฏิบตัเิมือ่เกดิอคัคภียัขึน้ในอาคาร สถานที ่ซ่ึงอยูใ่นความรบัผิดชอบ
ของหน่วยนั้น ๆ

   ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหาร 
ขึ้น ๑ นาย เป็นผู้อ�านวยการดับเพลิง มีหน้าที่ อ�านวยการดับเพลิงซึ่ง
เกดิภายในหน่วย ตรวจการป้องกนั อคัคภียัภายในหน่วยและเป็นผูเ้สนอ
แนะการป้องกันอคัคภียั และการปฏบัิตเิมือ่เกิดอคัคีภยัแก่ ผบ.หน่วยนัน้ ๆ

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

   ให้หน่วยระดบักองพนัหรอืเทียบเท่าขึน้ไป ก�าหนดเจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ 
ตามความเหมาะสม เช่น

 ๕.  การรักษา
ความ ปลอดภัย

 ๕.๑ การป้องกัน 
อั คคี ภั ยและการ
ปฏิบัติ เมื่อเกิดอัคคี
ภัย
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  ๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้

  ๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยดับเพลิง

   ๖.๓  เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งอุปกรณ์การดับเพลิง และตรวจสิ่งซึ่งจะ
เป็นต้นเหตุเพลิงไหม้

   ๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น 

   ๖.๕ เจ้าหน้าที่ขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณ เพลิงไหม้ และ
ควบคุมสิ่งของ

   ๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่าน และกีดขวางการดับเพลิง

   ๖.๗ เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุแทรกแซงอื่น ๆ เช่น การขโมย  
การก่อวินาศกรรม ฯลฯ

   ๖.๘ เจ้าหน้าท่ีแสงสว่าง จัดขึ้นเพื่อสะดวกในการเฝ้ารักษา
สิ่งของในเวลากลางคืน หลังจากเกิดเพลิงไหม้ ให้พ้นจากการโจรกรรม 
และเพือ่สะดวกแก่เจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ  ซึง่จะต้องปฏบิตังิานในเวลากลางคนื
ด้วย เจ้าหน้าทีต่่าง ๆ  เหล่าน้ี จะต้องมคี�าส่ังก�าหนดหน้าทีแ่ละการปฏบิตัิ
ไว้โดย แน่นอน

ข้อ ๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของ

   ทุกหน่วยจะต้องจัดเตรียมแผนการขนย้าย สิ่งของภายในอาคาร
สถานท่ีของหน่วยน้ัน ๆ ไว้แต่เน่ิน ๆ แผนการนี้ควรมีช่องทางออก 
ทุกช่องที่ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์ในการดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉินของ 
เจ้าหน้าทีแ่ต่ละส่วนของอาคารสถานทีน่ัน้ ๆ  ล�าดบัความส�าคญัของการ
ขนย้ายก่อนหลัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย เป็นต้น แผนการ 
ขนย้ายน้ีควรติดตั้งไว้แต่ละอาคาร สถานที่ ณ ที่ซึ่งสามารถเห็นได้ 
โดยทั่วกัน 
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ข้อ ๗.๖ แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิด อัคคีภัย  
ทุกหน่วยจะต้องมีแผนป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย
ตามความเหมาะสมกบัสภาพ และสิง่แวดล้อมของหน่วยนัน้ ๆ  ก่อนการ 
วางแผนป้องกันอคัคภียัควรจะได้มกีารส�ารวจอาคารสถานทีแ่ละสิง่ต่าง ๆ 
ในบริเวณท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย การส�ารวจก็เพื่อหา 
รายละเอียดในเรื่องปริมาตรของอาคาร เพื่อจัดหาเครื่องดับเพลิงให ้
พอเพียง ต�าบลส�าคัญๆ ที่จะต้องป้องกันส่ิงที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ 
เป็นต้น เมือ่ส�ารวจแล้วกก็�าหนดเป็นแผนป้องกนัอคัคภียั และการปฏบิตัิ
เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ในแผนนี้ควรจะมีหัวข้อดังนี้

  การก�าหนดเจ้าหน้าทีต่่าง ๆ ประจ�าวนั เพือ่ปฏบิตัเิมือ่เกดิอคัคภียั 
แผนการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ  การก�าหนดสัญญาณอัคคีภัย น�้าใช้ในการ
ดับเพลิง ทิศทางลม ตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น

  แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยนี ้
นายทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการ เพื่อท�าการดับเพลิงของ
หน่วยเป็นผู้กระท�า 

 ข้อ ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย

  ๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า จะต้องท�าการ
ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง ส�าหรับหน่วย 
กองร้อยหรือเทียบเท่า จะต้องท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายใน
หน่วยอย่างน้อย ๒ สปัดาห์ ต่อครัง้ ส�าหรบัหน่วยตัง้แต่กรมหรอืเทยีบเท่า 
ขึ้นไป ให้ ผบ. หน่วยนั้น ๆ ท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยของหน่วย  
ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

   ๗.๘.๒ ผู้อ�านวยการดับเพลิงของกองพัน หรือ เทียบเท่าขึ้นไป 
จะต้องท�าการตรวจการป้องกนัอคัคภียั ภายในหน่วยอย่างน้อยเดอืนละ
ครั้ง พร้อมตั้งบันทึกผล การตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยนั้น ๆ  พร้อมด้วย
ข้อคดิเหน็ต่าง ๆ  ตามตัวอย่างรายการตรวจสอบในผนวก ข. ซึง่แนบท้าย
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ระเบียบน้ีเสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาด�าเนินการ และสมควร
แก้ไขปรบัปรงุให้เหมาะสมอยูเ่สมอ และแผนนี ้ควรจะได้มกีารประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิง สาธารณะและส่วนราชการข้างเคียงอย่าง
ใกล้ชดิ เพือ่การช่วยเหลอืซ่ึงกันและกัน เมือ่หน่วยจดัท�าแผนป้องกันอคัคภียั 
ของหน่วยแล้ว ให้หน่วยส�าเนาส่งหน่วยเหนือทราบด้วย ตัวอย่างหัวข้อ
ในการท�าแผนป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ปรากฏ
ตามผนวก ก. ซึ่งแนบท้าย ระเบียบนี้

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการป้องกนัอคัคภัียและการปฏบิตัเิมือ่เกดิ
อัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค. ๓๘ ข้อ ๗.๔ และ ๗.๗

ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง

  เครือ่งมอืและเครือ่งใช้ทีห่น่วยสมควรจัดหาไว้ โดยใช้งบประมาณ
ของหน่วยเอง ได้แก่

 - เครื่องดับเพลิงชนิดน�้ายาเคมี
 -  ถังทรายและพลั่วตักทราย
 -  ขวานขนาดใหญ่
 -  ถังน�้า แหล่งเก็บน�้าที่มีน�้าขังอยู่ตลอดเวลา
 -  บันได
 -  ไฟฉาย
 -  ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน
ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้ทุกหน่วยท�าการฝึก 
เจ ้าหน้าที่ ท่ีได ้ก�าหนดข้ึนเพื่อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ตามแผนที่ 
จดัวางไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเลง็การฝึกนอกเวลาราชการและในเวลากลาง
คืนเป็นพิเศษ โดยให้ด�าเนินการฝึกในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ  
(ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.) และสามารถใช้เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมีอยู่จริง
ได้จ�านวน ๑๐% (เศษให้ปัดเป็น ๑ เครื่อง) ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่
ก�าหนดไว้ สามารถปฏบิตัไิด้อย่างเป็นระเบยีบ ไม่ตืน่ตกใจและปฏิบัตกิาร 
ได้ผลโดยแน่นอนเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ออกระเบียบ/ค�าสั่งป้องกันอัคคีภัย

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่ได้ส่งส�าเนาแผนป้องกันอัคคีภัยและการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยให้หน่วยเหนือทราบ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด แต่งตั้งผู้อ�านวยการดับเพลิงไม่ถูกต้อง

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบัิตผิดิ ไม่ได้ด�าเนนิการฝึกเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏบิตัเิมือ่เกดิ
อัคคีภัยตามแผนในงวดที่ ๒ ของงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.)

• ตรวจดูการเก็บวัสดุไวไฟในอาคารหรือคลัง

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการป้องกนัอคัคภัียและการปฏบิตัเิมือ่เกดิ
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๗.๑.๔, ๗.๒.๔ และ ๗.๒.๖

  ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามน�าวัตถุไวไฟไปเก็บไว้ในที่ท�างานโดยไม่จ�าเป็น

   ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บสิ่งของต่าง ๆ ควรจัดวางให้เป็น
ระเบียบ ให้อากาศถ่ายเทได้ วัตถุไวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหากควรจัด
ให้มีปรอทวัดอุณหภูมิของห้องหรือคลังต่าง ๆ

   ข้อ ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลลูลอยด์ น�้ามันยาง ผ้าหรือ 
ด้ายชุบน�้าน�้ามัน วัตถุเหล่าน้ีหากเก็บรวมกันไว้เป็นจ�านวนมากในที่อับ 
เมื่อได้รับความร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้

♦ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เก็บน�้ามันเช้ือเพลิง (แก๊สโซลีน), สี น�้ามัน,  
ทินเนอร์ไว้ภายในคลัง

• ตรวจดูเวรยามที่คลังหรือสถานที่เก็บรักษา

• ตรวจดูหลอดไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างเวลากลางคืน

• ค�าสัง่กองทัพบก ที ่๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ เรือ่งการให้กวดขนั
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการข้อ ๓

 ๕.๒ การเกบ็วตัถุ
อันตราย

 

 ๕.๓ เวรยามและ 
แสงสว่าง



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก56

ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษา หรือคลัง ให้จัด
เวรยามเฝ้าตรวจและระมัดระวังการโจรกรรม และการก่อวินาศกรรม
ตลอดเวลา ๒๔ ชม.

♦	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๗ (๓) 

หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

ข้อ ๓๗ มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาด�าเนินการดังต่อไปนี้

   (๓) ให้แสงสว่างเพื่อปกป้องพื้นท่ีที่มีความส�าคัญ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นที่ 

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด บริเวณหน้าคลังของหน่วยไม่มีแสงสว่างของ
หลอดไฟฟ้าในเวลากลางคืน

• ตรวจดูความสะอาดคลังสื่อสารและสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร สนิมและ
รา

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๓.๑๑

 ข้อ ๓.๑๑ การปรนนิบัติบ�ารุง (Preventive Maintennance)  
หมายถงึ การดแูลและการให้บรกิารโดยหน้าทีเ่พือ่มุ่งประสงค์ทีจ่ะรกัษา
ยทุโธปกรณ์และเครือ่งมอืเครือ่งใช้ให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้การได้ดโีดยจดัให้
มีระบบการตรวจสภาพการตรวจค้น และการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่
จะเกิดขึ้นหรือที่จะช�ารุดมากขึ้น

♦	ค�าสั่งกองทัพบก (ค�าชี้แจง) ที่ ๕๖/๕๓๗๕ ลง ๑๐ มี.ค.๒๔๙๘ เรื่อง 
การป้องกันสนิมและรา ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๕ 

๖. การปรนนิบัติ
บ�ารุง และการ
ซ่อมบ�ารุง

 ๖.๑ การปรนนิบัติ 
บ�ารุง
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ข้อ ๑ ประเทศที่มีลมฟ้าอากาศร้อนชุ่มชื้น ถ้าหากไม่ท�าการระมัดระวัง
และบ�ารงุรกัษาอาวธุยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ  ให้ถกูต้องแล้ว อปุกรณ์เหล่านัน้
กอ็าจจะช�ารดุทรดุโทรม จนใช้ราชการไม่ได้ในเวลาเท่าทีค่วร เพราะเป็น
ที่ประจักษ์ ชัดแล้วว่าดินฟ้าอากาศเช่นนี้ท�าให้โลหะ หนัง ผ้าใบ และไม้
ส่วนที่ไม่ได้ทาสีไว้นั้นช�ารุดในเวลาอันรวดเร็ว ฉะน้ัน ให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกคนได้ด�าเนินการในเร่ืองการปรนนิบัติบ�ารุงอยู่เสมอเป็นเนืองนิตย์  
เพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ใช้ราชการได้ตลอดเวลา  
วิธีท่ีดีท่ีสุด ของผู้บังคับบัญชาท่ีจะขจัดสนิม สีท่ีลอกพองและการเป็น  
ราก็คือ ต้องมีแผนการที่จะป้องกันสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการช่วยจัดให้มี
แผนนี้ขึ้น จึงได้เสนอวิธีหนึ่งที่ง่ายและสะดวกซ่ึงสามารถกระท�าได้เพื่อ
ป้องกันอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มีให้ช�ารุดเสียหายได้

ข้อ ๒ การป้องกันสนิม

  ก. สนมิเกดิจากการปฏกิริิยาของออกซเิจนกบัเหลก็ทีท่ิง้ไว้ให้ถกู
อากาศโดยลักษณะของปฏิกิริยาน้ีก็สามารถให้วิธีป้องกันได้ทันที คือ  
ให้ปิดพื้นผิวของโลหะท่ีถูกอากาศเสีย วิธีท�าคือ ประการแรก ต้องขัด
สนิมออกเสียก่อน โดยธรรมดาแล้วสนิมบาง ๆ นั้น ใช้ผ้าชุบน�้ามันใส 
หรือ น�้ามันช�าระล�ากล้องเช็ดถูขัดออกได้ ถ้ายังขัดไม่ออก ให้ใช้ผ้าขัด
หรือผ้าทรายละเอียดขัดออก ในขณะท�าการขัดน้ันต้องระวังอย่าขัดให้
กินเนื้อโลหะจนพ้ืนผิวเปลี่ยนรูปร่างไป แต่อย่างไรก็จะต้องขัดเอาสนิม
ออกให้หมดแล้วกใ็ช้สทีาให้ทัว่หรอืจะใช้ น�า้มนัทากไ็ด้ ก่อนทีจ่ะทาสีนัน้
จะต้องลงสีพื้นเสียก่อน

  ข. ความชื้นจะเข้าผสมกับ น�้ามันและเป็นตัวท�าลายคุณภาพใน
การป้องกันสนิม ปริมาณของความชื้นนั้นจะบ่งถึงอัตราการสูญเสีย
คุณภาพของน�้ามันป้องกันสนิมเท่าน้ัน ฉะน้ัน ในฤดูฝนจะต้องท�าการ
ตรวจรักษาความสะอาด ทาสี หรือทาน�้ามันเสียใหม่บ่อย ๆ ทุกวันกับ 
จะต้องตรวจรางปืน เลื่อนปืน แคร่ปืน ฯลฯ เพื่อตรวจหาความชื้นแล้ว
เช็ดให้แห้ง แล้วชโลมด้วยน�้ามันใสทาปืนบาง ๆ เพื่อป้องกันสนิม
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   ค. ในระยะเวลาทีไ่ม่ได้ใช้ปฏบิตักิารในอนัใดนัน้ ส่วนทีเ่ป็นโลหะ
ท่ีต้องท�าการทาน�้ามัน ให้ใช้น�้ามันกันสนิม ชโลมทาให้หนาๆ ให้ทั่ว 
สามารถป้องกันต่อปฏิกิริยาของความชื้นได้มากที่สุด 

ข้อ ๓ การป้องกันรา

   ก. สรรพสิง่ทีเ่ป็นผ้าใบและหนงัทีใ่ช้อยูใ่นประเทศอากาศร้อนช้ืน
เช่นนี ้มกัเป็นอาหารอนัโอชะ ของรา แมลง และสตัว์เลก็ๆ ต่างๆ บริเวณ
พื้นท่ีหลังควรจะท�าให้แห้ง มีแสงสว่างเพียงพอ (แสงแดด) อากาศพัด
ผ่านได้สะดวกและสามารถป้องกันสัตว์เล็กๆ ได้ รานั้น สามารถเช็ดถูให้
ออกได้ด้วยแปรงตรงบริเวณที่เป็นรานั้น หรือจะใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดก็ได้ 
ส�าหรับผ้าใบหรือหนังที่เปียกชื้นหรือชื้นนั้น จะต้องตากให้แห้งเสียก่อน
เก็บเข้าคลัง 

  ข. ผ้าใบที่แมลงหรือสัตว์เล็กๆ เจาะไว้เป็นรูขาด หรือบริเวณ 
ที่ผุเปื่อยนั้นจะต้องปิดหรือท�าการปะโดยทันที 

  ค. ให้ใช้เศษไม้ขูดเอาผงฝุ่นหรือโคลนออกจากส่ิงท่ีเป็นหนัง  
อย่าใช้มดีหรอืเครือ่งมอือืน่ ๆ  ทีค่มเป็นอนัขาด แล้วท�าความสะอาดด้วย
สบู่ฟอกหนังกับน�้าอุ่น (อย่าใช้กับร้อน) ใช้แปรงอ่อน ๆ หรือผ้าถูเสร็จ
แล้วทิ้งไว้ให้หนังแห้ง ใช้ผ้าชุบน�้ามันทาบาง ๆ อย่าให้โชก ( น�้ามันทา
หนังเป็นรายการของที่เบิกได้จาก พธ.ทบ.) ขัดหนังจนให้ขึ้นเงา 

ข้อ ๕ การปรนนิบัติบ�ารุงนั้น ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา ว่าเป็นเรื่องที่
ไร้ความส�าคัญนั้นไม่ได้ แผนการปรนนิบัติ บ�ารุงโดยทั่วถึงน้ันเป็น 
การประกนัทีด่ท่ีีสดุส�าหรับผูบ้งัคบับัญชา เพ่ือให้อาวธุยทุธโปกรณ์ต่างๆ 
ใช้งานได้แล้ว ทหารก็จะได้รับการฝึกเป็นอย่างดี

♦	ข้อบังคับกองทัพบก ที่ ๒/๑๓๕๗ ว่าด้วยการจัดระเบียบ

                                 
๒๔๙๐

ภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ. ๒๔๙๐ ข้อ ๑๒ 
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ข้อ ๑๒ สรรพสิ่งของหลวงที่จ่ายประจ�าตัวทหารและประจ�าหน่วย  
จะต้องได้รับการตรวจตราเกี่ยวกับความสะอาดเรียบร้อยอยู ่เสมอ  
ส่วนการก�าหนดให้มีการตรวจอย่างไร เมื่อใดนั้น แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา
จะเห็นสมควร

•  ตรวจดูการรายงานของเจ้าหน้าท่ีเม่ือส่ิงอุปกรณ์ช�ารุด เสียหาย ใช้
งานไม่ได้ หลักฐานการสั่งการซ่อมบ�ารุงของผู้มีอ�านาจ ส�าเนาใบส่งซ่อม 
ทบ.๔๖๘-๓๑๑ และทะเบียนการส่งก�าลัง ทบ.๔๐๐-๐๐๒

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ เร่ือง แนวทางปฏิบัติเพื่อการ
ประหยัดของกองทัพบก

 ข้อ ๕.๓ การซ่อมบ�ารุง ผู้ท่ีจะท�าให้ทรัพย์สินของกองทัพบกด�ารง
สภาพอยูไ่ด้เป็นอย่างดไีด้นานทีส่ดุคือตวัผู้ใช้ นัน่เอง ผู้ใช้นอกจากจะต้อง
ใส่ใจท่ีจะดูแลรักษาให้คงสภาพด้วยการปรนนิบัติบ�ารุงเป็นอย่างดีแล้ว 
ยังจะต้องส่งซ่อมเมื่อถึงก�าหนดเวลาหรือเมื่อช�ารุดถึงขั้นจะส่งซ่อม อย่า
หวงเอาไว้ใช้จนช�ารดุต่อไปและในทีสุ่ดทรพัย์สินนัน้อยูใ่นสภาพการซ่อม
ไม่คุ้มค่าจนถึงขั้นต้องซ่อมใหญ่และจ�าหน่ายไปในที่สุด ในเรื่องการซ่อม
บ�ารุงนับได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ผู้รับบริการย่อมจะต้องเชื่อใจในหน่วย
งานที่มีภารกิจการซ่อมและหน่วยงานที่มีภารกิจการซ่อมบ�ารุงก็จะต้อง
พฒันา ตวัเองท�างานด้านการซ่อมให้เกิดประสทิธภิาพจนเป็นทีไ่ว้วางใจ
ของหน่วยหรือผู้ที่มารับบริการจากตน เป็นต้น ระบบงานซ่อมบ�ารุงจะ
ดไีด้ถ้าผูใ้หญ่และผูร้บับรกิารต่างเช่ือถือและเคารพในหน้าทีข่องกนัและ
กัน มิฉะนั้นระบบงานที่ก�าหนดขึ้นก็เป็นเพียงแนวความคิดที่ไม่มีผู้เห็น
ด้วย

  ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว รายงานการ
ซ่อมไปยงัหน่วยซ่อมบ�ารงุตามสายงาน และถ้าหากพบเหน็ทรพัย์สนิของ
ทางราชการช�ารุดใช้การไม่ได้ แต่ไม่มีการรายงาน หรือติดตามผลการ
ซ่อม ให้พิจารณาลงโทษทุกรายเช่นเดียวกัน

 ๖.๒ การซ่อม
บ�ารุง
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♦	 ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๑๔/๒๕๑๒ ลง ๒๙ ต.ค. ๑๒ เรื่อง การส่งซ่อม
เครื่องสื่อสารและสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารนอกโครงการ ข้อ ๑ - ๖

ข้อ ๑ ประเภทและขั้นของการซ่อมบ�ารุง ให้ยึดถือ เช่น เดียวกับ 
สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารในโครงการ 

ข้อ ๒ หน่วยซ่อมและงานที่ปฏิบัติ

   ๒.๑ หน่วยผู้ใช้ซ่อมขั้น ๑ - ๒ 

   ๒.๒ กองโรงงานเครื่องสื่อสารขั้น ๓ - ๔ และ ๕ 

ข้อ ๓ สิ่งอุปกรณ์ที่จะส่งซ่อมได้ตามค�าสั่งนี้ ต้องเป็น สิ่งอุปกรณ์ที่

   ๓.๑ สส.จัดหาและจ่ายให้ตามอัตราของหน่วย

   ๓.๒ หน่วยจดัหาเองและได้ส่งมาขึน้บญัชคุีมที ่กองคลังส่ือสารแล้ว

ข้อ ๔ ก่อนส่งซ่อมขัน้ ๓-๔ และ๕ หน่วยจะต้องซ่อมขัน้ ๑-๒ ให้เรยีบร้อย

ข้อ ๕ ห้ามหน่วยท�าการซ่อมเกินขั้น เว้นในกรณีที่การส่งซ่อมท�าได้ยาก 
ให้ติดต่อกองโรงงานเครื่องสื่อสาร พิจารณาก่อน

ข้อ ๖ เมือ่เกดิการซ่อมไม่คุม้ค่า ทางกองโรงงาน เครือ่งสือ่สารจะแจ้งให้
หน่วยทราบเพี่อด�าเนินการในเรื่อง ขออนุมัติจ�าหน่ายต่อไป

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๓.๒, ๔, ๔.๑ - ๔.๔ และข้อ ๖ - ๙

  ข้อ ๓.๒ การซ่อมบ�ารงุ (Maintenance) หมายถงึ การกระท�าใด ๆ  
ที่มุ่งหมายจะรักษายุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ หรือ 
มุ่งหมายท่ีจะท�าให้ยุทโธปกรณ์ ท่ีช�ารุดกลับคืนมาอยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ และให้หมายรวมถึงการตรวจสภาพ การทดสอบ การบริการ  
การซ่อม แก้ การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดัดแปลงและการซ่อมคืน
สภาพ 
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ข้อ ๔ หลักการซ่อมบ�ารุง

   ข้อ ๔.๑ การซ่อมบ�ารุงต้องปฏบิติัตามคูม่อืที ่กรมฝ่ายยทุธบรกิาร 
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบได้จัดพิมพ์ขึ้น หรือจัดหามา 
แจกจ่าย โดยให้ท�าการซ่อมบ�ารงุได้ ไม่เกนิทีก่�าหนดไว้ และให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางการยุทธ์

 ข้อ ๔.๒ การซ่อมแก้ ต้องพยายามกระท�า ณ ที่ซ่ึงยุทโธปกรณ์น้ัน 
ตั้งอยู่ เพื่อให้ยุทโธปกรณ์นั้นกลับใช้งานได้โดยเร็ว

  ข้อ ๔.๓ ยุทโธปกรณ์ที่ช�ารุดเกินขีดความสามารถของ หน่วยที่จะ
ท�าการซ่อมบ�ารุงให้ส่งซ่อมที่หน่วยซ่อมบ�ารุง ประเภทสูงกว่าหรือขอให้
หน่วยซ่อมบ�ารุงที่สูงกว่ามาท�าการซ่อมให้

 ข้อ ๔.๔ ห้ามท�าการซ่อมแบบยุบรวม เว้นแต่

  ๔.๔.๑ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจได้กระท�าได้ หรือ

   ๔.๔.๒ ในกรณีฉุกเฉินและสถานการณ์ทางยุทธวิธีบังคับ ซึ่งไม่
สามารถจะติดต่อกับหน่วยท่ีมีหน้าที่ สนับสนุน ได้รวดเร็วทันเหตุการ 
เเต่ต้องรายงานให้ผูม้อี�านาจให้กระท�าได้ทราบ ไดยผ่านหน่วยสนับสนนุ
ในโอกาสแรกที่สามารถท�าได้ 

ข้อ ๖ การซ่อมบ�ารุงระดับหน่วย คือ การซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ที่อยู่ 
ในความครอบครองของหน่วยทีใ่ช้ยทุโธปกรณ์นัน้ โดยผูใ้ช้หรอืพลประจ�า 
ยุทโธปกรณ์ และช่างซ่อมของหน่วย การซ่อมบ�ารุงประเภทนี้ ประกอบ
ด้วย การตรวจสภาพ การท�าความสะอาด การบริการ การรักษา  
การหล่อลื่น การปรับตามความจ�าเป็น การเปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมเล็ก ๆ 
น้อย ๆ การซ่อมบ�ารุงระดับหน่วยจะกระท�าอย่างจ�ากัดตามคู่มือหรือ 
ค�าสั่งหรือผังการซ่อมบ�ารุง (Maintenance Allocation Chart)  
ที่อนุญาตให้กระท�าได้ ในระดับนี้

ข้อ ๗ การซ่อมบ�ารุงสนับสนุนโดยตรง คือ การซ่อมบ�ารุงที่อนุมัต ิ
ให้กระท�าต่อยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ การซ่อมบ�ารุงของ
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หน่วยสนับสนุนโดยตรง ซึ่งเป็นหน่วยที่ ก�าหนดขึ้นตามอัตราการจัด 
และยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรือ อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) และบ่งถึงภารกิจ
ของการซ่อม บ�ารุงดังกล่าวไว้

 การซ่อมบ�ารุงสนับสนุนโดยตรง เป็นการซ่อมแก้ อย่างจ�ากัดต่อ
ยุทโธปกรณ์ครบชุดหรือซ ่อมแก ้ส ่วน ประกอบที่ ใช ้งานไม ่ได ้  
เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ประกอบ ด้วยการซ่อมและการเปล่ียนส่วน 
ที่ได้งานไม่ได้ รวมทั้ง การซ่อมและการเปลี่ยนส่วนประกอบย่อย  
(Subassemblies) และส่วนประกอบธรรมดา (Assemblies)

ข้อ ๘ การซ่อมบ�ารุงสนับสนุนทั่วไป คือ การซ่อมแก้ ยุทโธปกรณ ์
ทีใ่ช้งานไม่ได้ทีเ่กนิขดีความสามารถของการซ่อมบ�ารงุสนบัสนนุโดยตรง 
เพื่อส่งกลับเข้าสายการส่งก�าลังหรือเพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียน
โดยตรง (Direct Exchange) รวมทั้งท�าการซ่อมส่วนประกอบใหญ่และ
ส่วนประกอบย่อย เพื่อส่งเข้าสายการส่งก�าลัง 

ข้อ ๙ การซ่อมบ�ารงุระดบัคลงั คอื การซ่อมบ�ารงุโดย หน่วยซ่อมขัน้คลัง
ของกรมฝ่ายยุทธบริการซ่ึงจะท�าการ ซ่อมใหญ่ยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานไม่
ได้ ให้กลับคืนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามคู่มือทางเทคนิค
หรือ ท�าการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ให้อยู ่ในสภาพเหมือนของใหม่ 
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ลง 
๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๑๐, ๑๐.๑ - ๑๐.๙ และ ๑๓.๒

ข้อ ๑๐ การซ่อมบ�ารุงระดับหน่วย เป็นความรับผิดชอบ ของผู้บังคับ
หน่วยใช้ยุทโธปกรณ์นั้น

  ข้อ ๑๐.๑ ท�าการปรนนิบัติบ�ารุงยุทโธปกรณ์ตามคู่มือการ
ปรนนิบัติบ�ารุง หรือค�าสั่งการหล่อลื่นส�าหรับ ยุทโธปกรณ์ชนิดนั้นโดย
เคร่งครัด 

   ข้อ ๑๐.๒ ท�าการซ่อมบ�ารุงระดับตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือทาง
เทคนิคหรือตามที่สายยุทธบริการก�าหนดให้กระท�า 
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   ข้อ ๑๐.๓ ถ้ายุทโธปกรณ์ช�ารุด หรือจ�าเป็นต้องปรนนิบัติบ�ารุง
เกินกว่าท่ีก�าหนดไว้ให้ส่งไปรับการซ่อม หรือรับการปรนนิบัติบ�ารุง  
ที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง 

   ข้อ ๑๐.๔ ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปด�าเนินการตามข้อ ๑๐.๓ ให้
หน่วยใช้แจ้งให้หน่วยสนับสนุนโดยตรงทราบก่อน เมื่อได้รับแจ้งให้ส่ง
ยุทโธปกรณ์ไปท�าการซ่อมแล้วจึงจัดส่งไป 

  ในกรณีที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงสามารถส่งชุดซ่อมมาซ่อมยัง
หน่วยใช้ได้ ก็อาจจะส่งชุดซ่อมมาท�าการ ซ่อมให้ ทั้งนี้หน่วยสนับสนุน
โดยตรงจะต้องพิจารณาถึงการประหยัด และสถานการณ์ด้วย 

  ข้อ ๑๐.๕ ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อมที่หน่วยสนับสนุน โดยตรง 
หน่วยใช้จะต้องท�าการปรนนบัิติบ�ารงุและท�าการซ่อมบ�ารงุในชัน้ของตน
ให้เรียบร้อยก่อน 

   ข้อ ๑๐.๖ ช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ท�าการ
เบิกทดแทนไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรงทันที การเบิกให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔

  ข้อ ๑๐.๗ การส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๐

  ข้อ ๑๐.๘ ในการซ่อมบ�ารุงหรือการปรนนิบัติบ�ารุงชั้นหน่วยนั้น 
พลประจ�ายุทโธปกรณ์มีหน้าที่ช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย

  ข้อ ๑๐.๙ ขอบเขตของการซ่อมบ�ารุงให้ปฏิบัติตามคู่มือ ค�าส่ัง 
หรือระเบียบที่ก�าหนดไว้เป็นรายยุทโธปกรณ์ 

  ข้อ ๑๓.๒ ท�าการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ตามที่
ก�าหนดไว้ในคู่มือประจ�ายุทโธปกรณ์นั้น หรือตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕๖.๑๒
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  ข้อ ๕๖.๑๒ ทบ.๔๐๐-๐๐๒ ทะเบียนหลักฐานการส่ง ก�าลัง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่มีการรายงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อสิ่งอุปกรณ์
ช�ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่ท�าการซ่อมบ�ารุงตามขั้นตอน ก่อนส่งซ่อม
ขั้นสูง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ติดตามผลการส่งซ่อม หรือ ติดตามผลล่าช้า

•  ตรวจเครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุประเภททางสาย และ วิทยุ
ถ่ายทอดคู่มือทางเทคนิค

 ๖.๓ สภาพ 
เครื่องมือสื่อสาร

 ๖.๓.๑ -  TM 11-5820-667-12
ประเภทวิทยุ -  TM11-5820-498-12
AN/PRC-77 -  TM11-5820-401-10
AN/VRC-104 -  TM 11-5820-401-20
AN/GRC-160 -  TM RADIO SET PRC-1099
AN/VRC-12 - TM 11-5820-520-12
AN/VRC-43 -  TM 11-5820-477-35P
AN/VRC-45 - TM 11-5995-202-12P
AN/VRC-46 - TM 11-5135-15
AN/VRC-47 -  OM-2054-09270-90
AN/VRC-48 -  OM-2187-09505-00
AN/VRC-49 - OM-2187-09507-00
PRC-624 - OM-2054-09509-01
VRC-2100 M
ติดตั้งยานยนต์
PRC-2200
PRC-730
VRC-742
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VRC-745
VRC-750
VRC-1460
VRC-1465
GRC-1600
PRC-1099
AN/GRC-106
PRC/VRC-610
AN/GRC-122
AN/GRC-142
AN/GRA-39
MK-456/GRC
AN/GSA-7
 ๖.๓.๒ ประเภท
ทางสาย และวิทยุ
ถ่ายทอดเครื่อง
โทรศัพท์

TA-1/PT
เครื่องโทรศัพท์
TA-312/PT
TA-312/M2E
เค ร่ื อ งสลั บสาย
สนาม
SB-993/GT
ตู้สลับสายสนาม
SB-22/PT
ตู้สลับสายสนาม
SB-86/PT

• ตรวจเครื่องมือสื่อสารประเภททางสายและวิทยุถ่ายทอด (คู่มือทาง
เทคนิค

 - TM 11-5805-243-35P
 - TM 11-5805-201-1201
 - TM 11-5805-294-15P
 - TM11-5805-262-35P
 - TM 11-5805-304-35P
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•  ตรวจหลักฐานการติดตามการส่งซ่อม

♦	ระเบียบกองทัพบก ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ ลง ๑๑ ส.ค. ๑๔ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการประหยัดของกองทัพบก ข้อ ๕.๓ (วรรคท้าย)

   ให้ผูบ้งัคบับญัชาตรวจตราดแูลทรพัย์สนิทีม่อียูแ่ล้ว รายงานการ
ซ่อมไปยงัหน่วยซ่อมบ�ารงุตามสายงาน และถ้าหากพบเหน็ทรพัย์สนิของ
ทางราชการช�ารดุใช้การไม่ได้ แต่ไม่มกีารรายงานหรอืตดิตามผลการซ่อม
ให้พิจารณาลงโทษ ทุกรายเช่นเดียวกัน

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่อง การตรวจ
เยีย่มการส่งก�าลงัของผูบ้งัคบับญัชาและก�ากบัดแูล ของฝ่ายอ�านวยการ  
การส่งก�าลังบ�ารุง ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔ 

 ข้อ ๑๐ การตดิตามและเร่งรดัผลงานของฝ่ายอ�านาจการส่งก�าลงับ�ารงุ
ปฏบิตั ิดงันี้

  ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�าดับ

   ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วย ตนเอง (การเยี่ยมเพื่อ
ก�ากับดูแลด้านการส่งก�าลังบ�ารุง)

   ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบประสานงาน 

    ๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์และวิทยุโทรศัพท์

    ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

•  ตรวจดูหลักฐานการรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายของหน่วยขนาด 
กองร้อยหรือเทียบเท่า

♦	ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ 
ม.ค. ๕๗ ข้อ ๑๗, ๑๗.๑ และ ๑๗.๒

ชดุวทิย ุRL-420/421 
ชุดวิทยุ RL-422A 
ชุดวิทยุ RL-432A
 ๖.๔ การติดตาม 
การส่งซ่อม

๗.การจ�าหน่าย

 ๗.๑ การรายงาน 
ขออนุมัติจ�าหน่าย
สิ่ ง อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง
หน่วยใช้
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ข้อ ๑๗ การรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย 

   ข้อ ๑๗.๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่าเป็นหน่วยเร่ิม
รายงานโดย รายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 

  ข้อ ๑๗.๒ รายงานทันที เมื่อทราบว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพ
ทีต้่องจ�าหน่ายเพือ่ตดัยอดออกจากบญัชีคุม เว้นแต่การรายงานขออนมุตัิ
ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม ถ้าจ�าเป็นให้
รายงานเป็นคราว ๆ  ไป การรายงานและคราวนัน้ ให้รายงานเมือ่จบการ
ปฏิบัติเรื่องหนึ่ง ๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน ๑ เดือน 

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบเอกสารหลักฐานการขออนุมัติจ�าหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยระดับกองร้อย หรือเทียบเท่า

• ตรวจดหูลักฐานการรายงานขออนมุตัจิ�าหน่ายของหน่วย บังคบับญัชา 
การท�ารายงานการตั้งกรรมการสอบสวน สาเหตุ แบบพิมพ์ ทบ. ที่ให้
รายงานสายการรายงาน, การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของ
หน่วย และ อ�านาจอนุมัติในการจ�าหน่าย

♦	ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ 
ม.ค. ๕๗ ข้อ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๗ และ ๒๗.๓

 ข้อ ๑๑ ผู ้ บังคับบัญชาช้ัน ผู ้บัญชากองพล หรือ เทียบเท่า  
มีอ�านาจอนุมัติให้จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจาก บัญชีคุมของหน่วยใน
อัตราของตน

   เฉพาะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ให้มีอ�านาจ อนุมัติ
จ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ออกจากบัญชคีมุของหน่วยอืน่ๆ ซ่ึงรบัการสนบัสนนุ
สิ่งอุปกรณ์จากกองบัญชาการช่วยรบ 

   ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�านาจอนุมัติโดย
ถอืจ�านวนเงนิตามราคาซ้ือ หรอืได้มาของ ส่ิงอปุกรณ์ทีร่ายงานขออนมุตัิ
จ�าหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้ 

๗.๒ การขออนุมัติ 
จ�าหน่ายของหน่วย 
บังคับบัญชา
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   ๑๑.๑ สิง่อปุกรณ์ใช้สิน้เปลอืง สิง่อปุกรณ์ถาวร สิง่อปุกรณ์มชีวีติ 
และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

   ๑๑.๒ สิง่อปุกรณ์ตามข้อ ๑๑.๑ กรณจี�าหน่าย เป็นสูญวง เงินต้อง 
ไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บาท เว้นสิง่อปุกรณ์ ทีไ่ด้รบัการช่วยเหลือทางการทหาร
ในระหว่างภาวะไม่ปกติวง เงินต้อง ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๑๒ ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�าลังในอัตรามีอ�านาจอนุมัติให้จ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ออกจาก
บัญชีคุมของหน่วย ในอัตราของตน และหน่วยในพื้นที่ซึ่งได้รับการ
สนับสนุน จากที่ตั้งทางการส่งก�าลังของตน

   ส�าหรับผู้บังคับบัญชาช้ัน แม่ทัพหรือเทียบเท่าที่ไม่มี หน่วย
สนับสนุนในอัตรา มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ออกจากบัญชีคุม
เฉพาะหน่วยในอัตราของตน

   ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�านาจ อนุมัติโดย
ให้ถือจ�านวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของ สิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติ
จ�าหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้

   ๑๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง ส่ิงอุปกรณ์ถาวร ส่ิงอุปกรณ์ที่มี
ชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

   ๑๒.๒ สิง่อปุกรณ์ตามข้อ ๑๒.๑ กรณจี�าหน่าย เป็นสูญวง เงินต้อง 
ไม่เกนิ ๘๐,๐๐๐ บาท เว้นสิง่อปุกรณ์ ทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืจากทางการ
ทหารในระหว่างภาวะ ไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  ข้อ ๑๓ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ  
มีอ�านาจอนุมัติให้จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของ 
สายงานออกจากบัญชีคุม ดังนี้
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   ๑๓.๑ สิง่อปุกรณ์ใช้สิน้เปลอืง ส่ิงอปุกรณ์ถาวร ส่ิงอปุกรณ์ทีม่ชีวีติ 
และช้ินส่วนซ่อม ให้ถือจ�านวนเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของ 
สิง่อปุกรณ์ทีข่ออนมุตัจิ�าหน่ายในคราวหน่ึง รวมทัง้ส้ินไม่เกนิ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ส�าหรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต หากวงเงินเกินที่ก�าหนดให้ลงนามอนุมัติ  
โดยรับค�าสั่ง ผู้บัญชาการทหารบก และรายงานให้กองทัพบกทราบด้วย 

   ๑๓.๒ สั่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๓.๑ กรณีจ�าหน่าย เป็นสูญ วงเงิน
ตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่จ�าหน่ายเป็นสูญ  
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ หรือ ข้อ ๑๒.๒ แล้วแต่กรณี

  ข้อ ๑๔ ผู้บัญชาการทหารบก มีอ�านาจอนุมัติให้ จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ทุกประเภท ออกจากบัญชีคุมได้ทุกกรณีโดยไม่จ�ากัดวงเงิน เว้นแต่การ
จ�าหน่ายเป็นสูญ มีอ�านาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของ 
สิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๑๘ หน่วยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็น
หน่วยรายงาน ทั้งนี้เมื่อได้รับรายงาน

 ข้อ ๑๗ แล้ว ปฏิบัติตามล�าดับดังต่อไปนี้

  ๑๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

   ๑๘.๒ รายงานขออนุมัติจ�าหน่าย 

 ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

   ๑๙.๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีที่ได้รับ
รายงาน

  ๑๙.๒ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 
ข้าราชการชัน้สญัญาบตัรอย่างน้อย ๓ นาย เว้นแต่หน่วยในต่างประเทศ 
ถ้ามข้ีาราชการสญัญาบตัร ไม่เพยีงพอให้แต่งตัง้ข้าราชการต�า่กว่าสญัญาบตัร
หรือข้าราชการจากหน่วยราชการอื่นร่วมเป็นกรรมการได้ ๑ นาย
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   ๑๙.๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ เพือ่หารายละเอยีด
และสาเหตขุองการจ�าหน่าย โดยให้พจิารณาให้ได้ความว่าการดแูลรกัษา
สิ่งอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่หรือพลประจ�าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม 
ค�าแนะน�าหรือคู่มือหรือไม่

  การสอบสวนนั้น ให ้คณะกรรมการด�าเนินการสอบสวน  
ตามความส�าคัญของเรื่องในกรณีเป็นส่ิงอุปกรณ์ที่มีราคาต�่า หรือเป็น
เรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่งจากการปฏบิตัริาชการสนาม ให้คณะกรรมการรายงาน
ผลการสอบสวนโดยสรุป และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนให้ผู้ส่ัง
แต่งตั้ง กรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย เพื่อประกอบ
การพิจารณาสั่งการของผู้มีอ�านาจอนุมัติ ก็เป็นการเพียงพอ ข้อส�าคัญ
ต้องสอบสวนให้ได้ความจริงว่าสาเหตุเกิดจากเหตุใด อาทิเช่น จากการ
ทุจริต หรือการจงใจท�าให้เสียหาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
อันเป็นการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัยหรือ
เกดิข้ึนตามสภาพการใช้งานปกต ิหรอืจากการกระท�าของข้าศกึ เป็นต้น 
รวมทัง้ต้องให้ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบั ประเภท ชนดิ ราคา จ�านวนความ
เสียหาย ปีที่ได้รับการแจกจ่าย และประเภทงบประมาณท่ีจัดหา 
สิ่งอุปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหายว่าจัดหามาจากงบประมาณประเภทใด 
และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้หรือไม่ ถ้าหากผล
การสอบสวนส่อไปในทางเป็นความผิดในทางอาญาด้วยให้คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แยกส�านวนการสอบสวนด�าเนินคดีอาญาต่อไป 
  เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการ สอบสวนพร้อมทั้ง
แนบส�านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้าม)ี ส่งถงึผูส้ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการให้เสร็จ สิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รบัทราบค�าสัง่แต่งตัง้กรรมการ แต่ถ้าการสอบสวนยงัไม่เสรจ็
จะขออนุญาตผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวน ต่อไปอีก
คราวละไม่เกนิ ๑๕ วนั แต่รวมระยะเวลาในการด�าเนนิการทัง้สิน้แล้วไม่เกนิ 
๙๐ วนั
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 ๑๙.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย หรือขาด บัญชี ซึ่งต้องพิจารณา
หาตวัผูร้บัผดิทางละเมดิ ให้หน่วยปฏบิตัติามข้อบังคบักระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการปฏิบตั ิเมือ่เกดิความเสยีหายแก่เงนิราชการหรอืทรพัย์สนิของ
ทางราชการอนัเนือ่งจากการกระท�าละเมดิของเจ้าหน้าทีท่ีม่ผีลบงัคบัใช้
ในปัจจบัุน โดยให้รายงานตามสายการบงัคบับญัชาไปยงักองทพับก(ผ่าน
ส�านักงานพระธรรมนูญทหารบก) 

 ข้อ ๒๐ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย

   ๒๐.๑ ใช้แบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐-๐๖๕ (ผนวก ก.แบบ
รายงานขออนมุตัจิ�าหน่าย) และแนบหลกัฐานต่างๆ ไปพร้อมกบัรายงาน
ด้วย

   ๒๐.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งก�าลัง (ผนวก ข. ทางเดิน
เอกสาร)

   ๒๐.๓ ส�าเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ

   ๒๐.๔ หน่วยปฏิบัติราชการสนามรายงานไปยังกองบังคับการ
ควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกความเห็นก่อน จึงส่ง
รายงานไปตามข้อ ๒๐.๒ 

 ข้อ ๒๑ หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องแนบไปพร้อมกับรายงานขออนุมัติ
จ�าหน่าย

   ๒๑.๑ ค�าสั่งหรือส�าเนาค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง

   ๒๑.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง

   ๒๑.๓ ค�าให้การของบุคคลที่เป็นต้นเหตุ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์

   ๒๑.๔ ส�านวนการสอบสวน เว้นกรณีที่คณะ กรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงโดยสรุปตามข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒ 
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   ๒๑.๕ รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่ได้ขออนุมัติกองทัพบกและ 
กองทัพบกได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด

  ๒๑.๖ เอกสารแสดงการยินยอมชดใช ้ ส่ิ งอุปกรณ ์ของ 
ผู้รับผิดชอบชดใช้ในกรณีท่ีต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ หรือในกรณีที่ผู้รับ
ผิดชอบชดใช้ไม่ยินยอมชดใช้ ให้หน่วยรายงานระบุในรายงานขออนุมัติ
จ�าหน่ายของหน่วยด้วย

   ๒๑.๗ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่นๆที่จ�าเป็น 

 ข้อ ๒๔ เม่ือหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจ�าหน่าย ส่ิงอุปกรณ์
แล้วให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์น้ันออกจากบัญชีคุม ของหน่วย และแจ้งผล
การอนุมัติน้ันให้หน่วยบังคับบัญชา โดยตรงทราบ แต่ถ้าในระหว่าง 
การด�าเนินกรรมวิธีขออนุมัติจ�าหน่าย หน่วยรายงานมีความจ�าเป็น 
ต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้น ให้หน่วยรายงานท�าเบิกทดแทนไปได้  
เว้นสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ โดยในการเบิกทดแทน ให้แนบหลักฐาน 
ท่ีแสดงว่าสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่าง การด�าเนินการกรรมวิธีขอ
อนุมัติจ�าหน่าย เช่น เอกสารจากหน่วยซ่อมบ�ารุง หรือรายงานการ
สูญหาย เป็นต้น

 ข้อ ๒๗ การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระท�าได้ ๓ วิธี คือ การแก้ไขให้คง
สภาพเดิม การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ และการชดใช้ด้วยเงิน

  ๒๗.๓ การชดใช้ด้วยเงิน ให้ชดใช้เป็นเงินตาม หลักเกณฑ ์
ท่ีกระทรวงการคลังก�าหนดรวมท้ังปฏิบัติตาม ระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง
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♦	ค�าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๘ ลง ๒๕ พ.ค. ๕๘ เรื่อง 
การพัสดุ ข้อ ๑๓ และผนวก ค ท้ายค�าสั่ง 

 ข้อ ๑๓ อ�านาจการอนุมัติการจ�าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามข้อ ๑๕๙แห่ง
ระเบยีบส�านกันายยกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ.๒๕๓๕ เเละทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม และการจ�าหน่ายยุทธภันฑ์เป็นสูญให้ผู้บังคับบัญชาต�าแหน่ง
ต่าง ๆ ตามผนวก ค ท้ายค�าสั่งอนุมัติ

อ�านาจ และวงเงินอนุมัติจ�าหน่ายกรณีเป็นสูญ

ผบ.พล.หรือเทียบเท่า มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายคราวหนึ่ง ดังนี้

      พสัดหุรอืยทุธภนัฑ์ประเภททีไ่ด้รบัทีย่กเว้นภาษศีลุกากรไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บาท 

      พสัดหุรอืยทุธภนัฑ์จดัหาด้วยการเงนินอกงบประมาณประเภทที ่๒ และยทุธภันฑ์
ทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืทางการทหารระหว่างภาวะปกต ิไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บาท

    ยทุธภนัฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหารระหว่างภาวะปกต ิ ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท

มทภ.หรือเทียบเท่า มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายคราวหนึ่ง ดังนี้ 

      พสัดหุรอืยทุธภนัฑ์ประเภททีไ่ด้รบัทีย่กเว้นภาษศีลุกากรไม่เกนิ ๘๐,๐๐๐ 
บาท 

    พสัดหุรอืยทุธภนัฑ์จดัหาด้วยการเงนินอกงบประมาณประเภทที่๒ และ 
ยทุธภนัฑ์ ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหารระหว่างภาวะปกตไิม่เกิน 
๘๐,๐๐๐ บาท

    ยทุธภนัฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหารระหว่างภาวะไม่ปกต ิไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผบ.หน่วย ยศ พลเอกมีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายคราวหนึ่งดังนี้ 

    พสัดหุรอืยทุธภนัฑ์ประเภทท่ีได้รับท่ียกเว้นภาษีศลุกากรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   พสัดหุรอืยทุธภนัฑ์จดัหาด้วยการเงนินอกงบประมาณประเภทที่ ๒ และสิ่ง
อุปกรณ์ท่ีได้รับการช่วยเหลือทางการทหารระหว่างภาวะปกต ิ ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท
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  ยทุธภนัฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหารระหว่างภาวะไม่ปกตไิม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท

ผบ.ทบ. มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายคราวหนึ่ง (ส่ิงอุปกรณ์ทุกประเภท)  
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รมว.กห. มอี�านาจอนมุตัจิ�าหน่ายคราวหนึง่ (เฉพาะ  พสัดหุรอืยทุธภนัฑ์จดัหา
ด้วยการเงนินอกงบประมาณประเภท ๒ และยทุธภนัฑ์ ที่ได้รับการช่วยเหลือ
ระหว่างภาวะปกติและไม่ปกติ) เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  หลักฐานการขออนุมัติจ�าหน่าย มีไม่ครบถ้วน

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ขั้นตอน/กรรมวิธีในการจ�าหน่าย สิ่งอุปกรณ์
ของหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปล่าช้า

•  ตรวจดูหลักฐานการติดตามผลการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่อง การตรวจ
เย่ียมการส่งก�าลังบ�ารุงของผู้บังคับบัญชา และการก�ากับดูแลของฝ่าย
อ�านวยการส่งก�าลังบ�ารุง ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔

ข้อ ๑๐ การติดตามและเร่งรัดผลงานของฝ่ายอ�านวยการส่งก�าลังบ�ารุง 
ปฏิบัติดังนี้

  ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�าดับ

    ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วย ตนเอง (การเยี่ยมเพื่อ
ก�ากับดูแลด้านการส่งก�าลังบ�ารุง) 

    ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบปะ ประสานงาน 

    ๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์หรือวิทยุโทรศัพท์

   ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบหลักฐานการติดตามการขออนุมัติ
จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ตามอัตรา อจย./อฉก. และ อสอ. ของหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

๗.๓ การติดตาม 
ผลการจ�าหน่าย
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• ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนซากสิ่งอุปกรณ์หลัก/ สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ

♦	ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�าหน่าย สป. พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ 
ตอนที่ ๖ ข้อ ๓๐, ๓๐.๑, ๓๐.๒, ๓๐.๓, ๓๐.๔, ๓๒, ๓๓, ๓๓.๑, ๓๓.๒ 
๓๔, ๓๔.๑, ๓๔.๒, ๓๔.๒.๑ และ ๓๔.๒.๒

ตอนที่ ๖ การปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซาก สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้
จ�าหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้ว

 ข้อ ๓๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือ เทียบเท่า ผู้บังคับ
บญัชาช้ันแม่ทพัหรอืเทยีบเท่า เจ้ากรมฝ่ายยุทธบรกิาร หรอืเจ้ากรมฝ่าย
กิจการพิเศษ หากไม่มีข้อก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ในการอนุมัติ
จ�าหน่ายและสั่งการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ตามข้อ 
๒๓.๒ นั้น ให้พิจารณาสั่งการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   ๓๐.๑ มอบให้แก่ผู้ชดใช้ ในกรณีที่มืใช่ส่ิงอุปกรณ์หลัก หรือส่ิง
อุปกรณ์ส�าคัญ

   ๓๐.๒ ส่งให้ต�าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�าหน่าย หรือปฏิบัติตามที่
กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์
นั้นก�าหนด

  ๓๐.๓ ให้หน่วยน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

  ๓๐.๔ ท�าลาย

 ข้อ ๓๒ สิ่งอุปกรณ์ และซากสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางในข้อ ๒๓.๔ ของระเบียบนี้ 

        ข้อ ๒๓.๔ เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ 

           ๒๓.๔.๑ ให้รายงานขออนุมัติจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ ใน
โครงการทีอ่ยูใ่นครอบครองของหน่วยตามปกตจินถงึผูมี้อ�านาจอนมุตัใิห้
จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม 

๗.๔ การปฏิบัติต่อ
สิ่ งอุปกรณ์  หรือ
ซากสิ่งอุปกรณ์



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก76

    ๒๓.๔.๒ ส�า เนารายงานขออนุมัติจ� าหน ่ายตาม 
ข้อ ๒๓.๔.๑ เสนอกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ 
ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้น เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

    ๒๓.๔.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ
เมื่อได้รับรายงานแล้วให้รายงานถึงกองทัพบก เพื่อแจ้งให้ประเทศผู้
มอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ์ทราบ และท�าข้อตกลงหรือก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวต่อไป

    ๒๓.๔.๔ ห้ามด�าเนินการใดๆ หรือปฏิบัติต่อส่ิงอุปกรณ์
ในโครงการทีไ่ด้รบัอนมัุตใิห้จ�าหน่าย ก่อนทีจ่ะได้ข้อยติุจากผลการด�าเนนิ
การตามข้อ ๒๓.๔.๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๓๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไป นี้ห้ามมอบให้แก่ผู้ชดใช้

   ๓๓.๑ สิ่งอุปกรณ์หลัก 

   ๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ

ข้อ ๓๔ การส่งให้ต�าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�าหน่าย

   ๓๔.๑ ส่งให้แก่ต�าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณ์ จ�าหน่ายทีส่ะดวกในการ
ขนส่งและเสยีค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ดุ โดยถอืปฏบัิตติามระเบยีบกองทพับก 
 ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

   ๓๔.๒ หลักฐานประกอบการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 

    ๓๔.๒.๑ ส�าเนารายงานขออนมุตัจิ�าหน่าย ทบ.(๔๐๐-๐๖๕) 
ที่อนุมัติแล้ว

    ๓๔.๒.๒ หลกัฐานการส่งคืน ใช้ใบส่งคนื (ทบ.๔๐๐-๐๑๓ )
หรือใบส่งคืนและส่งสิ่งอุปกรณ์ ทบ. ๔๐๐ - ๐๑๔ หรือใบเบิกหรือใบส่ง
คืนสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑) แล้วแต่กรณี
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♦	ค�าสั่ง สส. (เฉพาะ) ที่ ๙๕๖/๕๗ ลง ๑๘ ธ.ค. ๕๗ เรื่อง การก�าหนด
รายการสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยจะต้องส่งคืนหรือไม่ต้อง
ส่งคืน ข้อ ๑, ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๒

   ๑. สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องส่งซากคืน 

    ๑.๑ สิ่งอุปกรณ์หลัก, สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ และส่ิงอุปกรณ์ใน
โครงการ ให้หน่วยส่งคนืซากมาทีต่�าบลรวบรวมสิง่อปุกรณ์จ�าหน่ายของ
กรมการทหารสื่อสาร 

    ๑.๒ สิ่งอุปกรณ์รอง ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้
หน่วยส่งคนืซากไปทีต่�าบลรวบรวมซากส่ิงอปุกรณ์จ�าหน่ายตามสายการ
ส่งก�าลังที่ใกล้ที่สุด

    ๑.๓ ชิ้นส่วนซ่อม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้
ส่งคืนซากมาที่ต�าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์ ของกรมการทหารสื่อสาร

   ๒. สิง่อปุกรณ์ท่ีไม่ต้องการส่งคนืซาก ได้แก่สิง่อุปกรณ์ ทีไ่ม่ได้อยู่
ในข้อ ๑ โดยพิจารณาตามผนวก ก แนบท้ายค�าสั่งนี้ ส�าหรับสิ่งอุปกรณ์
ใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในค�าสั่งนี้ให้ประสานการด�าเนินการกับกรมการทหาร
สื่อสารโดยตรง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  ไม่ด�าเนินการส่งคืนซาก สิ่งอุปกรณ์หลัก และ
สิง่อปุกรณ์ส�าคญั ทีจ่�าหน่ายแล้วให้ กรมฝ่ายยุทธบริการตามสายส่งก�าลงั

• ตรวจดูหลักฐานการตรวจสิ่งอุปกรณ์สาย ส.ประจ�าเดือน

♦	ระเบียบกองทพับก ว่าด้วยการตรวจอาวธุและสิง่ของทีจ่่ายประจ�าตวั
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๖, ๘, ๑๕, ๑๙ และ ๒๐

ข้อ ๖ การตรวจประจ�าเดือนเป็นการตรวจประจ�าเดือนละ ๑ ครั้ง  
การตรวจอาจท�าได้ ๒ วิธี คือ

   ๑. การตรวจปกติค่อยท�าการตรวจบนโรงที่อยู่ของทหาร

๘. การตรวจและ
การ รายงาน
สถานภาพ

 ๘.๑ การตรวจ  
สิ่งอุปกรณ์ สาย ส. 
ประจ�าเดือน
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  ๒. การตรวจในสนาม คือ ท�าการตรวจในสนามฝึกในลักษณะ
ทหารปฏิบัติการในสนาม การตรวจประจ�าเดือนกระท�าได้ในวันเสาร์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนระหว่าง ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ โดยบุคคลต่อไปนี้
ท�าการตรวจ คือ หน่วยกองพันหรือเทียบเท่ากองพัน เป็นหน้าที่ของ 
ผบ.พัน. หรือ ผู้แทนส�าหรับหน่วยทหาร ที่มีลักษณะการจัดหน่วยอย่าง
อื่น เช่น นขต.กรม, นขต. กองพล ให้ปฏิบัติโดยอนุโลม 

ข้อ ๘ การตรวจตามปกติที่กล่าวในข้อ ๖ โดยทั่วไป ท�าการตรวจสอบ
ของต่าง ๆ ดังนี้

   (๑) อาวธุ และเครือ่งมอื เครือ่งใช้ประจ�ากาย ประจ�าหน่วย ตลอด
จนสถานที่เก็บ

  (๒) คลังของหน่วย และของในคลังของหน่วย 

  (๓) สัตว์และยานพาหนะของหน่วย 

  (๔) สถานที่ท�างาน

ข้อ ๑๕ การตรวจอาวธุ ยานพาหนะ และเครือ่งมอืส่ือสาร เครือ่งใช้อืน่ ๆ 
จะต้องตรวจรายละเอยีดการระวงัรกัษา ความสะอาด การปรนนบิตับิ�ารงุ
ว่าถูกต้องตามระเบียบ ที่ทางราชการก�าหนด การช�ารุดหรือสูญเสียของ
แต่ละชนิดนั้น ๆ มีการด�าเนินการตามระเบียบของกองทัพบก เพียงใด 
เพือ่ประโยชน์ ทีจ่ะให้สิง่เหล่านีอ้ยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้ตามอตัราอยูเ่สมอ

ข้อ ๑๙ การรายงานผลการตรวจ ตามข้อ ๖ ให้ท�าบันทึกผลการตรวจ
ขึ้น ๓ ฉบับ ส่งให้หน่วยรับตรวจ ๑ ฉบับ ผู้ตรวจเก็บ ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ 
รายงานตามล�าดับถึงกองพลหรือเทียบเท่า ภายใน ๑๕ วัน โดยแยกเป็น
รายการตามล�าดบัสิง่ของ ของประจ�าตวัทหาร, อาวธุ ประจ�าหน่วย, อาวธุ
ประจ�ากาย, คลัง, สถานที่ท�างาน และ โรงที่อยู่ ฯลฯ เป็นต้น พร้อมทั้ง
ผลเปรียบเทียบความยิ่งหย่อนเป็นหน่วยๆ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาจะได้
ทราบ ข้อบกพร่อง, ความพร้อมเพรียง แล้วพิจารณาแก้ไขให้ หน่วยนั้น
มีอาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์ตามอัตราต่อไป 
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ข้อ ๒๐ รายละเอียดปลีกย่อย เพื่อให้การตรวจได้ผล สมความมุ่งหมาย 
ให้หน่วยมีสภาพพร้อมอยู่เสมอ ให้แต่ละกองพลหรือเทียบเท่าพิจารณา
ก�าหนดขึ้นได้และให้ กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้รักษาระเบียบนี้ 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ได้รายงานผลการตรวจส่ิงอุปกรณ์ประจ�า
เดอืนให้ผูบั้งคบับญัชาโดยตรงของหน่วยทราบตามสายการบงัคบับญัชา 
ภายใน ๑๕ วันของ เดือนถัดไป

•  ตรวจดเูอกสารการรายงานยอดส่ิงอุปกรณ์ส�าคัญและ สิง่อปุกรณ์หลกั 
สาย ส. ตามที่กองทัพบกก�าหนด และตรวจดูเอกสารการรายงาน

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอปุกรณ์ประเภทที ่๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕.๒๔

  ๕.๒๔ สิ่งอุปกรณ์งดใช้การ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ ส�าเร็จรูปซึ่งอยู่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   ๕๒.๔.๑ ไม่ท�างานตามหน้าที่

  ๕.๒๔.๒ ไม่ปลอดภัยในการใช้ 

   ๕.๒๔.๓ ถ้าใช้ต่อไปจะเสียหายมากขึ้น 

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓ ลง ๑๔ ก.ย. ๔๓ เรื่อง การรายงาน
สิ่งอปุกรณ์ส�าคญั และสิง่อปุกรณ์หลกั งดใช้งานประจ�าเดอืน ข้อ ๒, ๒.๑, 
๒.๒, ๓, ๔, ๔.๑ และ ๔.๒ 

 ข้อ ๒ การรายงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบ สถานภาพ 
สิง่อปุกรณ์ส�าคญั และสิง่อปุกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�าเดอืนของทกุสาย
ยุทธบริการได้อย่างถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบรายการ
ช�ารุด และการซ่อมบ�ารุงสิ่งอุปกรณ์ที่งดใช้งานของหน่วย

   ๒.๑ หน่วยรายงาน หน่วยใช้ หน่วยซ่อมบ�ารุง และกรมฝ่ายยุทธ
บริการ มีหน้าที่รายงาน

 ๘.๒ การรายงาน 
สถานภาพ 
สิ่งอุปกรณ์ ส�าคัญ
และสิ่งอุปกรณ์ 
หลัก สาย ส. งดใช้
งานประจ�าเดือน
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   ๒.๒ ห้วงระยะเวลารายงาน ให้รายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปิด
รายงานทุกสิ้นเดือนโดยกรมฝ่ายยุทธบริการ รวบรวมรายงานและ 
จัดท�าบัญชีรายการยุทโธปกรณ์งดใช้งาน ที่งดใช้งานเพ่ิมขึ้นในวงรอบ
การรายงาน (เปิดงานซ่อม) และรายการที่ซ่อมเสร็จแล้ว (ปิดงานซ่อม) 
รายงานให้กองทัพบกทราบ ตามแบบการรายงานที่ก�าหนด (ผนวก ก) 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

 ข้อ ๓ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน คือ สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ และ
สิ่งอุปกรณ์หลัก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในระเบียบ/ ค�าส่ังฯ  
ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๔ เอกสารการรายงาน

   ๔.๑ บัญชีสรุปรายงานสิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ และ สิ่งอุปกรณ์หลัก  
งดใช้งาน (ผนวก ก)

   ๔.๒ ส�าเนาใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘-๓๑๑)

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๕/๒๕๓๗ ลง ๒๑ พ.ย. ๓๗ เรื่อง ก�าหนด
รายงานสิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ

  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ เพื่อให้การปฏิบัติ 
ต่อสิ่งอุปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มี
ความจ�าเป็นต่อการฝึก การรบ ราคาแพง ยากต่อการจัดหา หรือการ
ผลิตมีความต้องการไม่แน่นอน อาจจะขาดหรือเกินอยู่เสมอ ในระบบ 
ส่งก�าลัง และ/หรือเป็นรายการท่ีอาจจะเกิดวิกฤตในวัสดุ ขั้นมูลฐาน  
จึงขอก�าหนดให้ส่ิงอุปกรณ์ตาม ผนวก ก ที่แนบท้ายค�าส่ังนี้เป็น 
สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญของกองทัพบก 



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก 81

  ผนวก ก. บญัชรีายชือ่สิง่อปุกรณ์ส�าคัญ อนผุนวก ๒ บญัชีรายการ
สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ สาย ส. จ�านวน ๗๘ รายการ 

   ๑. ชุดวิทยุ AN/GRC-106 
  ๒.  ชุดวิทยุ AN/GRC-160 
   ๓.  ชุดวิทยุ AN/GRC-122 
   ๔  ชุดวิทยุ AN/GRC-142 
   ๕.  ชุดวิทยุถ่ายทอดปลายทาง AN/TRC-145 
   ๖.  ชุดวิทยุถ่ายทอดกลางทาง AN/TRC-113
  ๗.  ชุดวิทยุ AN/VRC-12 
   ๘.  ชุดวิทยุ AN/VRC-24 
   ๙.  ชุดวิทยุ AN/VRC-43 
   ๑๐. ชุดวิทยุ AN/VRC-46 
   ๑๑. ชุดวิทยุ AN/VRC-47 
   ๑๒.  ชุดวิทยุ AN/VRC-49 
   ๑๓.  ชุดวิทยุ AN/PRC-68 
   ๑๔.  ชุดวิทยุ AN/PRC-77
  ๑๕.  ชุดวิทยุ HF/SSB ขนาด ๑๐-๒๐ วัตต์ PRC/VRC-610
  ๑๖.  ชุดวิทยุ PRC-610
  ๑๗.  ชุดวิทยุ VRC-610
  ๑๘.  ชุดวิทยุ VRC/GRC-620 (100 W.)
  ๑๙.  ชุดวิทยุ SSB-100 W. (TRANSWOOLD) PRC-1099
   ๒๐.  ชุดวิทยุถ่ายทอด TERMINAL RL-420 (DELTAMUX) 
   ๒๑.  ชุดวิทยุถ่ายทอด TERMINAL RL-420 (DX-111)
  ๒๒.  ชุดวิทยุถ่ายทอด RELAY RL-420 
  ๒๓.  ชุดวิทยุ VHF/FM. 889 F/T69-2 (สปจ.)
  ๒๔.  ชุดวิทยุ VRC-83 (รสพ.๘๕) สปจ.
  ๒๕.  ชุดวิทยุ VRC-84 (รสพ.๘๕) สปจ.
  ๒๖.  ชุดวิทยุ VRC-745 B (S) (CNR-900)
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  ๒๗.  ชุดวิทยุ TRA-931 X (ถ.เบา ๒๑)
  ๒๘. ชุดวิทยุ UK/VRQ-301 (ถ.เบา ๒๑)
   ๒๙.  ชุดวิทยุ HF/SSB ขนาด ๕ - ๒๐ วัตต์ แบบ PRC- 2220
   ๓๐. ชุดวทิย ุVHF/FM ขนาด ๑ - ๕๐ วตัต์ แบบ VRC- 745 B (S)
  ๓๑.  ชุดวิทยุ HF/SSB ขนาด ๕ - ๑๐๐ วัตต์ แบบ VRC- 2100
   ๓๒. ชุดวิทยุน�าทาง NDB พร้อมเสาอากาศเคลื่อนที่ 
   ๓๓.  ชุดวิทยุควบคุมจราจรทางอากาศระบบ VHF/AM 
   ๓๔. ชุดวิทยุควบคุมจราจรทางอากาศระบบ UHF/AM 
   ๓๕. ชุดวิทยุควบคุมจราจรทางอากาศระบบ VHF/FM 
   ๓๖. รถวิทยุประจ�าผู ้ บังคับบัญชา เพื่อใช ้ติดต ่อสั่ งการ  
   (GRC-306 TM)
   ๓๗. รถวิทยุส�าหรับ มทภ. เพื่อใช้ติดต่อสั่งการ (MRC- 107 T2)
   ๓๘.  เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคชเชอร์ 
   ๓๙.  เครื่องควบคุมการยิงป ืนใหญ่แบบอัตตาจร FILED  
   GUARDD II
   ๔๐.  เรดาร์ตรวจจับอากาศยานระดับต�่า (LAADS)
   ๔๑.  เรดาร์เตือนภัยระดับต�่า (EM/M-2106)
   ๔๒.  เรดาร์เตือนภัยทางอากาศ (สปจ.) (๕๑๓)
   ๔๓.  เรดาร์ควบคุมการยิง ปตอ. ๕๗ มม. (สปจ.) (๘๖๐) 
   ๔๔.  เรดาร์ RASIT 3190 B
  ๔๕.  เรดาร์ AN/TPQ-36
   ๔๖.  เครื่องช่วยฝึกยิงปืนใหญ่รถถังด้วยแสงเลเซอร์ BT-41
   ๔๗.  เครื่องช่วยฝึกยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท�างาน ด้วยแสง 
   เลเซอร์รุ่น SAAB BT-41 
   ๔๘.  เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ทหารราบ 
   ๔๙.  เครือ่งค�านวณช่วยฝึกการอ�านวยการยงิเครือ่งยงิ ลูกระเบดิ  
   ยี่ห้อ SHARP แบบ PC-1500 A.
   ๕๐.  ตู้สลับสายอัตโนมัติ SB-3614 (V)/TT 
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   ๕๑.  ชุดอุปกรณ์วัดผลภาคพื้นดิน AIR TARGET MODEL  
   GS-RCS-20404
   ๕๒. ระบบเครือ่งวทิยหุาทศิ ยีห้่อ รอลอล แบบ RA-1796-1794,  
   MA-111, MA1119 A 
   ๕๓.  เครือ่งค�านวณในการยงิให้กบั ค.๘๑ มม. ย่ีห้อ CASIO แบบ  
   FX-602P
   ๕๔. เครื่องค�านวณในการยิงให้กับ ป. ๑๐๕ มม. ยี่ห้อ SHARP  
   แบบ PC-1500 
   ๕๕. เครื่องช่วยฝึกเป้าบินพิสัยกลาง 
   ๕๖.  เครือ่งรบั-ส่งข้อมลูหลายทางเข้ารหสัความเรว็สูง ระบบใหม่  
   แบบ TACTER-11FS 
   ๕๗.  เครือ่งรบั-ส่งข้อมลูปลายทางเข้ารหสัความเร็วสูง ระบบใหม่  
   (ใช้ภาษาไทยได้) แบบ TACTER-11R 
   ๕๘.  เครื่องท�าแผนที่ (PADS) AN/USQ-70 
   ๕๙. เครื่องก�าเนิดสัญญาณย่านความถี่วิทยุ
  ๖๐.  เครื่องนับความถี่
  ๖๑.  เครื่องวิเคราะห์รูปคลื่น
  ๖๒.  เครื่องวิเคราะห์ระบบสื่อสารยานความถี่ VHF และ UHF
  ๖๓.  เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ปจว. 3 KW.
  ๖๔. ชุดควบคุมระยะไกล AN/GRC-39
  ๖๕. โทรศัพท์สนาม TA-1/PT
  ๖๖. โทรศัพท์สนาม TA-312/PT
  ๖๗. ตู้สลับสาย SB-22/PT
  ๖๘. ตู้สลับสาย SB-86/PT
  ๖๙. ตู้สลับสาย SB-993/GT
  ๗๐. แกนล้อสาย RL-27
  ๗๑. เครื่องวางสายเคเบิ้ลด้วยมือ RL-31
  ๗๒.  เครื่องวางสายเคเบิ้ลด้วยมือ RL-39
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  ๗๓.  เครื่องคลี่และม้วนสาย CE-11
  ๗๔.  สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT ในล้อ DR-8
  ๗๕.  สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT ในล้อ RL-159
  ๗๖.  ชุดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทางยุทธวิธี MXD-2000
  ๗๗.  สถานีดาวเทียมเคลื่อนที่
  ๗๘.  สายอากาศ RC-292

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิิด  ไม่รายงานยอดส่ิงอปุกรณ์ส�าคัญและส่ิงอปุกรณ์
หลัก งดใช้งานประจ�าเดือน

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด รายงานไม่ถูกต้องตามที่กองทัพบก ก�าหนด 
(ผนวก ก)

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด การรายงานยอดส่ิงอุปกรณ์ส�าคัญ และส่ิง
อุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�าเดือนไม่ตรงตามความเป็นจริง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เอกสารการรายงานไม่ครบถ้วน เช่น ไม่แนบ
ส�าเนาใบส่งซ่อม ทบ.๔๖๘-๓๑๑

•  ตรวจดูเอกสารการรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ตาม อจย. และ 
อสอ. รอบ ๓ เดือน สถานภาพรอบ ๓ เดือน ตามเดือนที่กองทัพบก
ก�าหนด

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอปุกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔ และ ๕๕

ข้อ ๕๐ ความมุง่หมาย เพือ่ให้ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยส่งก�าลงับ�ารุงชัน้
เหนือทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้ และหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�าลังตามห้วงระยะเวลา 

ข้อ ๕๑ หน่วยรายงาน

  ๕๑.๑ หน่วยใช้ ได้แก่ หน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่า หรือ
หน่วยอิสระที่กองทัพบกอนุมัติขึ้นไป 

 ๘.๓ การรายงาน 
สถานภาพ รอบ ๓ 
เดือน
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   ๕๑.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง ได้แก่ หน่วยสนับสนุน
โดยตรงหน่วยสนับสนุนทั่วไปและคลัง

ข้อ ๕๒ ห้วงระยะเวลารายงาน

   ๕๒.๑ หน่วยใช้ รายงานในรอบ ๓ เดอืน ปิดรายงานในสิน้มนีาคม 
มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

   ๕๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง รายงานในรอบ ๖ เดือน 
ปิดรายงานในสิ้นมีนาคม และ กันยายน

ข้อ ๕๓ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน

   ๕๓.๑ หน่วยใช้ให้รายงานสถานภาพสิ่ง อุปกรณ์ตาม อจย. ทุก
รายการ ส่วนสิง่อปุกรณ์ตาม อสอ. นัน้ให้รายงานเฉพาะรายการทีก่องทพั
บกก�าหนด

   ๕๓.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง ให้รายงานสถานภาพ 
สิ่งอุปกรณ์ที่สะสมเฉพาะรายการที่กองทัพบกก�าหนด 

ข้อ ๕๔ การด�าเนินการรายงาน

   ๕๔.๑ รายงานของหน่วยใช้

   ๕๔.๑.๑ หน่วยใช้ท�ารายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใช้แบบพิมพ์  
ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จ�านวน ๓ ชุด แยก สิ่งอุปกรณ์ตามความรับผิดชอบของ
สายยุทธบริการหน่วย รายงานเก็บไว ้ ๑ ชุด ส ่งรายงานตาม 
สายการบังคับบัญชา ๒ ชุด ส�าหรับสิ้นมีนาคม ให้รายงานสถานภาพ 
สิ่งอุปกรณ์ ทุกรายการตามท่ีก�าหนดในข้อ ๕๓.๑ ส่วนสิ้นมิถุนายน 
กันยายน และธันวาคม ให้รายงานเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ
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  ๕๔.๑.๒ หน่วยบงัคบับญัชาช้ันเหนอื ของหน่วยรายงาน รับทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่ง รายงาน จ�านวน ๒ ชุด ไปตามสายการ
บังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่งรายงานให้กรมฝ่ายยุทธ
บริการที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ จ�านวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันปิดรายงาน

   ๕๔.๑.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการตรวจสอบ สถานภาพสิ่งอุปกรณ์
แล้วส่งรายงานให้กองทัพบก จ�านวน ๑ ชุด เก็บไว้ ๑ ชุด

ข้อ ๕๕ ประเภทเอกสาร เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการรายงานสถานภาพ 
สิ่งอุปกรณ์ให้ถือเป็นเอกสาร “ลับ”

♦	หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๑๑๗๐๒ ลง ๖ ก.ย. ๔๓ 
เรื่อง บชร.๒ หารือแนวทางปฏิบัติในเรื่อง การส่งก�าลังบ�ารุง ข้อ ๒.๒

 ข้อ ๒.๒ ปัญหาตามข้อ ๑.๒ ตามอ้างถึง ๕ มาตรา ๑๖๑ ก�าหนดไว้
ว่า ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันหยุด ซึ่งตามประเพณีงดเว้นการ
งาน ท่านให้นับวันท่ีเริ่มท�างาน ใหม่เข้าด้วย ฉะนั้นในการรายงาน
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ รอบ ๓ เดือน หากในวันปิด
รายงาน เป็นวันหยุดราชการ หน่วยสามารถรายงานในวันท�าการ ในวัน
ถัดไปได้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ รอบ ๓ เดือน

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิบนัทกึรายละเอยีดในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ 
ไม่ถูกต้อง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด รายงานล่าช้า

• ตรวจดูหลักฐานการรายงานและบัญชีคุมยุทโธปกรณ์ ที่หน่วยจัดหา
มาเองหรือได้รับมอบหรือบริจาค

♦	ค�าสั่ง ทบ.ที่ ๑๕๖/๒๕๕๗ ลง ๒๖ พ.ค. ๕๗ เรื่อง การขึ้นบัญชีคุม 
สป. ของ ทบ. ข้อ ๓, ๓.๑, ๓.๓, ๓.๓.๑, ๓.๓.๒, ๓.๕, ๔, ๔.๑, ๔.๒, 

 ๘.๔ การรายงาน 
ยุทโธปกรณ์ท่ีได้มาจาก 
การท่ีหน่วยจัดหาเอง 
หรือได้รับมอบ หรือ 
ได้รับบริจาค



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก 87

๔.๓, ๔.๗, ๔.๘, ๕, ๕.๑ - ๕.๙ และ๖ (ยกเลกิค�าสัง่ ทบ. ที ่๖๕๓/๒๕๕๗ 
ลง ๔ ก.ย. ๒๗ เรื่อง การควบคุมยุทโธปกรณ์ที่หน่วยต่างๆ จัดหาหรือ
ได้มาหรือจากการได้รับมอบหรือบริจาค

 ข้อ ๓ การขึ้นบัญชีคุม สป. ที่ได้จากการจัดจ้างโดย เงินราชการใดๆ 
การแลกเปลีย่น การรบัโอนจากส่วนราชการอืน่ การรบับรจิาค หรอืการ
ด�าเนนิการอืน่ใด ยกเว้น สป. ทีไ่ด้รับจากการซ่อมแซมอาคารและสิง่ปลกู
สร้าง ให้ด�าเนินการดังนี้

   ๓.๑ เมือ่หน่วยทีด่�าเนนิกรรมวธิจัีดซือ้จดัจ้าง แลกเปลีย่น รบัโอน 
หรือรับบริจาค ได้ด�าเนินการจนถึง ขึ้นตรวจรับ สป. เรียบร้อยพร้อมที่
จะใช้ในราชการแล้ว ให้ รายงานรายละเอียดของ สป.ที่ได้รับแยกตาม 
สายงานท่ีรบั ผดิชอบ สป. ไปตามสายการบงัคบับญัชาจนถงึ ทบ. ภายใน 
๓๐ วันนับจากวันที่ตรวจรับ สป. เรียบร้อย

  ๓.๓ การขออนุมัติและการบันทึกขึ้นบัญชีคุม 

    ๓.๓.๑ กรณีเป็น สป. ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างโดยเงิน
ราชการใด ๆ การแลกเปลี่ยนการรับโอนจากส่วนราชการอื่น หรือการ
ด�าเนินการอื่นใด ในการรับ สป. ไว้ใช้ในราชการ ซึ่ง ทบ. ได้มีอนุมัติหลัก
การให้ด�าเนินการต่อ สป. ดังกล่าวไว้แล้ว ให้กรมฝ่ายยุทธบริการหรือ
กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ ใน สป. ตรวจสอบความถูกต้องครบ
ถ้วนของข้อมูล และบันทึกในบัญชีคุมของ ทบ. โดยเจ้ากรมฝ่ายยุทธ
บริการหรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน สป. เป็นผู้มีอ�านาจ
อนุมัติให้ขึ้นบัญชีคุมจากนั้นให้กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการ
พเิศษทีร่บัผดิชอบใน สป. แจ้ง นขต.ทบ. ทีร่ายงานขออนมุตัขิึน้บญัชคีมุ
ทราบผลการ อนุมัติ ภายใน ๓๐ วัน

    ๓.๓.๒ กรณีเป็น สป.ที่ได้จากการบริจาค หรือการด�าเนิน
การอื่นใดในการรับ สป. ไว้ใช้ในราชการ ซึ่ง ทบ. ยังมิได้มีอนุมัติ 
หลักการหรือให้ความเห็นชอบ ในการด�าเนินการต่อ สป. ดังกล่าว
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   ๓.๕ ส�าหรบั สป.ใช้สิน้เปลอืง ให้หน่วยทีด่�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้าง 
แลกเปลี่ยน รับโอนจากส่วนราชการอื่น หรือรับบริจาค บันทึกขึ้นบัญชี
คุมในบัญชีคุม ของหน่วย ทั้งนี้ให้อยู่ในอ�านาจอนุมัติของผู้บังคับหน่วย 
ที่เป็นผู้ด�าเนินการดังกล่าว

 ๔. การข้ึนบญัชีคมุ สป.ทีไ่ด้รบัจากการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างให้ด�าเนินการดังนี้

  ๔.๑ ก่อนการสร้างให้ ยย.ทบ. จัดท�ารายละเอียดในรูปแบบ
รายการงานก่อสร้างรวมทั้งประสาน กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่าย
กิจการพิเศษที่รับผิดชอบ ใน สป. แต่ละรายการซึ่งปรากฏในรูปแบบ
รายการงานก่อสร้างให้ชัดเจนว่า สป. ที่จะได้รับจากการก่อสร้าง
ซ่อมแซมอาคารรายการใดเป็น สป. ในความรับผิดชอบของสายงานใด

   ๔.๒ เมือ่งานก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร และสิง่ปลกูสร้างได้ด�าเนนิ
การแล้วเสร็จโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการตรวจรับงาน
เรียบร้อย ให้ผู ้ควบคุมงานของหน่วยด�าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
รวบรวมหลักฐานประกอบการ ขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม สป. ที่ได้รับจาก
การก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิง่ปลกูสร้างแต่ละสายงาน พร้อมทัง้จดั
ท�าประวัติ สป.

   ๔.๓ ให้หน่วยทีด่�าเนนิกรรมวธิจีดัซือ้จดัจ้าง เป็นหน่วยรบัผดิชอบ 
ในการรายงานขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม สป. ที่ได้รับจากการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยแยกรายงานตามสายงานท่ี 
รับผิดชอบ สป. ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ.ภายใน  
๓๐ วัน นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย

  ๔.๗ กรณีปรากฏ สป. ที่หน่วยด�าเนินกรรมวิธี จัดซื้อจัดจ้างไม่
อาจพิจารณาสายงานที่รับผิดชอบได้ ให้หน่วยด�าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัด
จ้างรายงานขออนุมัติขึ้นบัญชีคุมเป็นสาย ยย.ไว้ก่อน ทั้งนี้หาก ยย.ทบ. 
ตรวจสอบ แล้วพบว่าเป็น สป.ในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน ให้
เสนอขอรับความเห็นชอบจาก กบ.ทบ. ก่อนที่จะด�าเนินการปรับโอน
ความรับผิดชอบให้กับสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก 89

  ๔.๘ ส�าหรับ สป. ใช้สิ้นเปลือง ให้หน่วยที่ด�าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างบนัทกึขึน้บญัชคีมุในบญัชคีมุของหน่วย ทัง้นีอ้ยูใ่นอ�านาจอนมุตัขิอง
ผู้บังคับหน่วยที่เป็นผู้ด�าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

 ๕. หลักฐานประกอบการขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม 

   ๕.๑ ส�าเนาอนุมัติแผนจัดหา ส�าเนาอนุมัติให้ ด�าเนินการแลก
เปลีย่นส�าเนาอนมุตัใิห้รับโอน หรือส�าเนาอนมุตัใิห้รบับรจิาคแล้วแต่กรณี

   ๕.๒ ส�าเนาสัญญาจ้าง ส�าเนาใบสั่งจ้าง ส�าเนา สัญญาซื้อ หรือ
ส�าเนาใบสั่งซื้อแล้วแต่กรณี

   ๕.๓ หลักฐานการได้มาซึ่ง สป. ของผู้บริจาค (กรณีเป็น สป.  
ที่ได้รับบริจาค)

   ๕.๔ ส�าเนาวัตถุประสงค์ (เฉพาะการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง)

  ๕.๕ ส�าเนาใบเสนอราคา (เฉพาะการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง)

   ๕.๖ หลักฐานการตรวจรับ(กรณีการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างให้ใช้หลักฐานการตรวจ รับงานงวดสุดท้าย) ซึ่งต้องมี
รายละเอียดประกอบด้วย 

    ๕.๖.๑ ยี่ห้อ แบบ/รุ่น ราคา 

    ๕.๖.๒  ภาพถ่าย ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง กรณี
เป็นยานพาหนะจะต้องมีภายถ่ายในตัวรถด้วย 

    ๕.๖.๓ กรณีเป็น สป.ที่มีการก�าหนด หมายเลขเฉพาะ 
โดยผู้ผลิต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น จะต้องมี
การแสดงหมายเลขดังกล่าว ในหลักฐานการตรวจรับด้วย
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    ๕.๖.๔ กรณเีป็นยานพาหนะจะต้องม ีหมายเลขเครือ่งยนต์
และหมายเลขตัวรถ แถบลอก หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวรถ 
และภาพถ่าย หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวรถ

   ๕.๗ หลกัฐานการแจกจ่าย สป. ให้กบัหน่วยอืน่ใช้ (ถ้ามกีารแจกจ่าย)

   ๕.๘ คู่มือการใช้งาน (ถ้ามี)

   ๕.๙ หลกัฐานเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง (ถ้าม ีหรอืตามที ่กบ.ทบ. 
หรือกรมฝ่ายยุทธบริการและกรม ฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน สป. 
ก�าหนด)

 ๖. ให้ผู้มีอ�านาจในการอนุมัติขึ้นบัญชีคุมตามค�าส่ังนี้สามารถมอบ
อ�านาจช่วงในการด�าเนินการดังกล่าวได้ และผู้รับมอบอ�านาจมีหน้าที่
ต้องรับมอบอ�านาจและจะมอบอ�านาจนั้นให้แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งอ่ืนต่อ 
ไปไม่ได้

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่มีการรายงานตามที่ กองทัพบกก�าหนด  
(แบบฟอร์ม ผนวก ก)

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่จัดท�าบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ์ ที่ได้มาจากการ
บริจาค

• ตรวจหลกัฐานการเบกิ-รบัแบตเตอรีแ่ห้งรอบ ๓ เดอืน แบตเตอรีแ่ห้ง  
(ต.ค. - ธ.ค., ม.ค. - มี.ค., เม.ย. - มิ.ย., ก.ค.- ก.ย.) การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรบัสิง่อปุกรณ์ รายงานผลการตรวจรับและบตัรบญัชี
คุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๕๔/๒๕๓๖ ลง ๒๙ ม.ค. ๓๖ เรื่อง ก�าหนดการ
เบิก-การจ่าย-การจ�าหน่ายแบตเตอรี่แห้งยาม ปกติ ข้อ ๓, ๔ และ ๕

ข้อ ๓ การเบิก

  ๓.๑ ให้หน่วยขนาดกองพันหรือเทียบเท่า และ หน่วยขนาด 
กองร้อยที่แยกปฏิบัติการเป็นอิสระเป็นหน่วยเบิก

๙. แบตเตอรี่แห้ง

๙.๑ การเบิก-รับ
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   ๓.๒ ให้หน่วยเบิกเสนอประมาณการรอบ ๓ เดือน โดยใช ้
ใบประมาณการรอบ ๓ เดือน ทบ.๔๖๓-๐๓๙ พร้อมใบเบิกและ
สถานภาพเครื่องสื่อสารตามอัตรา อจย. - อสอ. ที่มีอยู่ในความครอบ
ครองของหน่วยไปยังหน่วย สนับสนุนทางการส่งก�าลัง ใน ม.ค., เม.ย., 
ก.ค., ต.ค. หากหน่วยใช้ไม่ส่งประมาณการรอบ ๓ เดือน ไปยังหน่วย
สนับสนุนทางการส่งก�าลัง แสดงว่าหน่วยใช้ไม่มีความต้องการใช้
แบตเตอรี่ในห้วงระยะเวลานั้น ๆ

ข้อ ๔ การแจกจ่าย

   ๔.๑ กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร จ่าย แบตเตอรี่แห้ง
ซึง่จ�าเป็นต้องใช้กบัเครือ่งมอืสือ่สารตามเกณฑ์ ความส้ินเปลืองทีแ่ท้จรงิ
ให้แก่หน่วยสนับสนุนทั่วไป และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดังนี้

    ๔.๑.๑ กรณีหน่วยเบิกไปรับแบตเตอรี่แห้งเอง ใช้ใบเบิก 
ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ทั้งนี้การน�าแบตเตอรี่แห้งออกจากหน่วยจ่าย ให้ผู้รับ
ปฏิบัติตามระเบียบ และค�าแนะน�าของหน่วยจ่าย และเม่ือผู้รับได้น�า
แบตเตอรีแ่ห้ง ไปถงึหน่วยเบกิแล้ว ให้รายงานให้ผูบ้งัคบัหน่วยทราบ ผล
การด�าเนินงาน

    ๔.๑.๒ หน่วยเบิกรับแบตเตอรี่แห้งจาก ส�านักงานขนส่ง 
สขส. ให ้ใช ้ ใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑  
โดยให้หน่วยเบิกปฏิบัติตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและ 
การรบัสิง่อปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๐ ลง ๑๕ พ.ย. ๒๕๐๐ และค�าส่ังกองทพับก 
(ค�าชี้แจง) ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖ ลง ๑๑ ต.ค. ๐๔ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการ
ส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก (ครั้งที่ ๓) 

    ๔.๑.๓ กรณหีน่วยเบกิขอเบกิแบตเตอรีแ่ห้งประจ�าเดือน 
แต่ละเลยไม่ไปรับแบตเตอรี่แห้งประจ�าเดือนนั้น ๆ ล่วงไปเกินกว่า  
๑๕ วัน  ถือว่าหน่วยเบิกไม่มีความจ�าเป็นในการใช้ประจ�าเดือนนั้น ๆ  
ให้งดการจ่าย และแจ้งการยกเลิกใบเลิกให้หน่วยเบิกทราบ
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  ๔.๒ หน่วยสนับสนุนทั่วไป ให้พิจารณาหาวิธี แจกจ่ายแบตเตอรี่
แห้งให้หน่วยใช้ด้วยความรวดเร็ว และ พิจารณาหมุนเวียนการแจกจ่าย
อย่างรอบคอบ เนือ่งจาก แบตเตอรีแ่ห้งเป็นส่ิงอปุกรณ์ส้ินเปลอืง ก�าหนด
อายกุารเกบ็ รกัษา และการใช้งาน (ควรหลกีเลีย่งวธิจ่ีายผ่านฝ่ายสือ่สาร 
มณฑลทหารบก)

ข้อ ๕ การควบคุมให้หน่วยสนับสนุนการส่งก�าลัง และหน่วยใช้ ใช้บัตร
บัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ควบคุม การเบิก-การจ่าย-การจ่ายแบตเตอรี่
แห้ง

♦	 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๔.๒.๑.๔ - ๓๔.๒.๑.๘ 

 ข้อ ๓๔.๒.๑.๔ เมือ่ผูร้บัน�าสิง่อปุกรณ์ไปถงึหน่วยเบกิให้ผูบ้งัคบัหน่วย
เบิกตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์จ�านวน ๓ นาย ประกอบด้วย  
นายทหารสัญญาบัตร อย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าที่
ในสายงานที่รับผิดชอบ ต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย 

 ข้อ ๓๔.๒.๑.๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับ
หน่วยเบกิทราบ ถ้าปรากฏว่าสิง่อปุกรณ์คลาดเคลือ่นไปจากใบเบกิหรอื
มีการช�ารุดเสียหาย ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแล้วแนบส�าเนา
การสอบสวนไป พร้อมกับรายงานด้วย

 ข้อ ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ช�ารุดหรือสูญหาย ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔  
ลง ๓๐ ก.ย. ๒๔ (ยกเลิกและใช้ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�าหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ แทน)

   ข้อ ๓๔.๒.๑.๗ ให้คณะกรรมการตรวจรับ มอบสิ่งอุปกรณ์ให้แก่เจ้า
หน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษา  
   ข้อ ๓๔.๒.๑.๘ เจ้าหน้าทีบั่ญชีคมุบนัทกึการรบัสิง่อปุกรณ์ในบตัรบญัชคีมุ 
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด จัดท�าเอกสารการเบิกไม่ครบถ้วน ถูกต้องตาม
ระเบียบ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยตั้งกรรมการตรวจรับไว้ล่วงหน้า

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การตั้งกรรมการตรวจรับและรายงานผลล่าช้า

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด กรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ไม่ลงลายมือชื่อ
ใบเบิกสีฟ้า

• ตรวจดกูารเกบ็แบตเตอรีแ่ห้งในคลงัสือ่สาร, หลักฐาน อนมุตักิารจ่าย
แบตเตอรี่แห้งของ ผบ.หน่วย และหลักฐาน การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ของ 
เจ้าหน้าที่คลัง

♦	 ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอปุกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕, ๓๕.๑ และ ๓๕.๒

ข้อ ๓๕ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การน�าส่ิง อุปกรณ์ 
เข้า-ออก การเก็บหรือการวาง การระวังรักษา สิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ  
รวมทัง้การปรนนบิตับิ�ารงุและการ ซ่อมบ�ารงุขณะเกบ็และก่อนจ่ายด้วย

  ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา

   ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/ หรือเจ้ากรม 
ฝ่ายกิจการพเิศษผูบ้ญัชาการกองบญัชาการ ช่วยรบ ผูบ้ญัชาการมณฑล
ทหารบก ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วย จะต้องวาง
ระเบยีบและจดังานเกบ็รกัษาสิง่อปุกรณ์ในทีเ่กบ็ให้ปลอดภยั และอยูใ่น
สภาพที่ใช้งานได้

     ๓๕.๑.๒  เจ้าหน้าทีเ่กบ็รกัษา จะต้องเกบ็รกัษาสิง่อุปกรณ์
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้บังคับบัญชาในข้อ ๓๕.๑.๑ ก�าหนด

   ๓๕.๒ ปัจจัยในการเก็บรักษา เพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดี  
ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาจะต้องค�านึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้

๙.๒ การเก็บรักษา 
การแจกจ่าย 
แบตเตอรี่แห้ง
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     ๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา 

     ๓๕.๒.๒ ก�าลังคน 

     ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน 

   ๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา

     ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมท�าที่เก็บในพื้นที่คลังปิด หรือคลัง
กลางแจ้ง แบ่งเป็นคลัง หรือพื้นที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษร
ผสมกับตัวเลข ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ ๑ 
แถว ก ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔

    ๓๕.๓.๒ ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามท่ี จัดระบบไว้ใน 
ข้อ ๓๕.๓.๑ เพื่อสะดวกในการวางแผนน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ

  ๓๕.๔  การน�าสิง่อปุกรณ์เข้าทีเ่กบ็เจ้าหน้าทีเ่ก็บรกัษาด�าเนนิการ
ดังนี้

   ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงที่ เก็บโดยใช ้แบบพิมพ์  
ทบ.๔๐๐-๐๐๙ ส�าหรับหน่วยสนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 
ส�าหรับหน่วยใช้

   ๓๕.๔.๒ ท�าการบ�ารุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนน�าเข้าเก็บ

     ๓๕.๔.๓ ผกูป้ายประจ�าสิง่อปุกรณ์ โดยใช้แบบพมิพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม

    ๓๕.๔.๔ น�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�าหนดให้

   ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์

     ๓๕.๕.๑ ก�าหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพื่อความ
สะดวกในการใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้
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    ๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลักอาจมีทางเดียวตรง
กึง่กลางตามความยาวของพืน้ทีเ่กบ็รกัษาหรอืมทีัง้สองข้างของพืน้ทีเ่ก็บ
รักษาก็ได้ ควรให้มีความกว้างพอที่รถยก ๒ คัน สวนทางกันได้

      ๓๕.๕.๑.๒ ทางเดิน ตั้งฉาก กับทางเดินหลัก 
ควรก�าหนดให้ตรงกับประตู

    ๓๕.๕.๑.๓  ทางเดนิระหว่าง ทีเ่กบ็ของ ควรให้
รถเข็นหรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้

    ๓๕.๕.๑.๔ ทางเดนิฉุกเฉิน จดัส�ารองไว้ส�าหรบั
ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

    ๓๕.๕.๒  เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มที่ว่าง ทั้งทางดิ่งและทาง
ระดับ

    ๓๕.๕.๓ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย

    ๓๕.๕.๔  เกบ็สิง่อปุกรณ์ในทีเ่กบ็รกัษาให้ตรงกับลักษณะ
ของคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์ 

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕.๗.๑

   ข้อ ๓๕.๗.๑ การน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บต้องมี หลักฐาน
การน�าออก

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่จัดท�าบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การบันทึกบัตรบัญชีคุมไม่ถูกต้องตามวิธีเขียน
บัตรบัญชีคุม

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด สถานที่เก็บแบตเตอรี่แห้ง ไม่เหมาะสม





การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
สายพลาธิการ
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	 รำยกำร	 กำรปฏิบัติ/หลักฐำนอ้ำงอิง

• ตรวจดูค�าสั่งปรับย้าย, หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ของ ผบ.หน่วยและ
เจ้าหน้าที่เมื่อมีการย้าย เลื่อน ลด ปลด บรรจุ หน่วย ได้จัดให้มีการรับ-
ส่งหน้าที่ตามที่ก�าหนดหรือไม่

•  ตรวจดูบัญชี และการลงนามรับ-ส่งหน้าที่

♦	 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เล่ือน ลด 
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๗ และ ๑๑

  ข้อ ๗ เม่ือมีค�าสั่งย ้ายข้าราชการหรือให้ข ้าราชการออก  
จากราชการ ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กันโดยเร็ว โดยให้
เริ่มออกเดินทางไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบค�าสั่งอย่างเป็นทางการ ต่อจากน้ันให้ท�าการรับ-ส่งหน้าที ่
ต่อกันให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลา ดังนี้

  ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวด หรือ เทียบเท่าลงไป 
ภายใน ๒ วัน

  ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อย หรือ เทียบเท่า 
ภายใน ๓ วัน

  ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้งัคับกองพนั ผู้บงัคับการกรมหรอื
เทียบเท่า ภายใน ๕ วัน

  ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งต้ังแต่ผูบ้ญัชาการกองพลขึน้ไป หรอืเทยีบ
เท่า ภายใน ๗ วัน

  เว้นแต่ผู้ครองต�าแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลังซ่ึงรับผิดชอบ
บญัชพัีสดแุละพสัดุในคลงัโดยตรง จงึให้ยดืเวลาในการรบั-ส่งหน้าทีอ่อก
ไปได้ไม่เกนิ ๑๕ วนั ถ้ารายใด มคีวามจ�าเป็นจะต้องใช้เวลาในการรับ-ส่ง
หน้าที่เกินก�าหนด ในข้อนี้ก็ให้รายงานขออนุมัติผู้สั่งย้ายเป็นราย ๆ ไป

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายพลาธิการ

๑. การรับ-ส่งหน้าท่ี 

 ๑.๑ หลักฐานการ 
รับส่งหน้าที่
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  ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกอง บังคับการ
หรอืเฉพาะในส่วนทีต่นรบัผดิชอบโดยตรง เช่น บญัชกี�าลงัพล บญัชีอาวธุ 
บญัชีการเงนิ บญัชสีิง่อปุกรณ์ ตามสายยทุธบรกิารต่าง ๆ และบญัชอีืน่ ๆ 
เฉพาะที่จ�าเป็น ตามจ�านวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส�าหรับเงิน
ผู้ส่งท่ีมีอ�านาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�าบัญชี 
รับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย

  ข้อ ๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและผู้รับ บันทึกไว้
ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว และลงช่ือผู้รับไว้ แต่ถ้ามี
การคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้น และลงนามผู้รับ, ผู้ส่ง 
กับเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเก่ียวข้อง แล้วรับส่งกันให้เสร็จไปช้ันหนึ่งก่อน ต่อจาก
นั้นผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว

• ตรวจดูหนังสือรายงานรับส่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา

♦	 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เล่ือน ลด 
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท�าการเป็น 
หลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�าเสนอผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ 
การรับ-ส่ง หน้าที่ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อผู้รับได้รับหน้าที่
ใหม่แล้ว ให้รายงานถึงกองทัพบกผ่านกรมก�าลังพลทหารบก ภายใน  
๗ วัน พร้อมทั้งแนบบัญชีก�าลังพล บัญชีเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายต่าง ๆ 
หรือบัญชีอื่น ๆ ที่จ�าเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้ว ให้แยก
บัญชีต ่าง ๆ ให้หน่วยที่ เกี่ยวข้อง คือ กรมสารบรรณทหารบก  
กรมการเงินทหารบก และกรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก ตรวจสอบความ
ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

• ตรวจดูรายงานขออนุมัติส�ารวจพิเศษ

• ตรวจดูค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการส�ารวจพิเศษและการ รายงาน

 ๑.๒ การรายงาน 
การรับ-ส่งหน้าที่

 ๑.๓ การส�ารวจ
พิเศษ
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♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, ๔๔, ๔๔.๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗ และ 
๔๘

 ข้อ ๔๒.๓ การส�ารวจพิเศษ ได้แก่ การส�ารวจส่ิงอุปกรณ์ เป็นครั้ง
คราวตามความจ�าเป็น โดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่ส�ารวจนั้น 
เว้นกรณีเร่งด่วนการส�ารวจประเภทนี้ จะส�ารวจส่ิงอุปกรณ์จ�าพวกใด 
ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้

  ๔๒.๓.๖ เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่ 

ข้อ ๔๔ ผู้มีอ�านาจในการสั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์

 ข้อ ๔๔.๔ คลงัจงัหวดัทหารบกหน่วยสนบัสนนุ โดยตรงหรอืหน่วยใช้ 
ได ้แก ่  ผู ้บั งคับบัญชาช้ันผู ้ บัญชาการ กองพลหรือเทียบเท ่า  
ผู้มีอ�านาจในการสั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จะมอบ
อ�านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ส�ารวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้ 

ข้อ ๔๕ การตั้งคณะกรรมการหรือชุดส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ให้ผู้มีอ�านาจ 
ในการส่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๔๔ ตั้งคณะกรรมการหรือชุดส�ารวจ
สิง่อปุกรณ์อย่างน้อย ๓ นาย (ประธานกรรมการหรอืหวัหน้าชดุต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตร) เพื่อท�าการส�ารวจส่ิงอุปกรณ์ที่กล่าวแล้ว  
ในข้อ ๔๓

ข้อ ๔๖ วิธีส�ารวจสิ่งอุปกรณ์

  ให้คณะกรรมการหรือชุดส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๑ ซึ่งมีอยู่ ๓ ส่วน ด�าเนินการส�ารวจตามล�าดับดังต่อไปนี้

  ๔๖.๑ คนท่ี ๑ ส�ารวจส่ิงอุปกรณ์แล้วบันทึกผลลงในใบส�ารวจ 
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๑

  ๔๖.๒ คนที่ ๒ ส�ารวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนที่ ๑ แล้ว
บันทึกผลลงในใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ส่วนที่ ๒
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  ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุด) ตรวจสอบผล
การส�ารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถ้าตรงกัน ให้บันทึกผลในใบส�ารวจสิ่ง
อุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้าผลของการส�ารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ไม่ตรงกัน  
ให้คนที่ ๓ ท�าการ ส�ารวจใหม่ ผลการส�ารวจของคนที่ ๓ ตรงกับคนใด
คนหนึ่ง ให้เอาผลนั้นบันทึกลงในใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ส่วนที่ ๓ ถ้าผล
การส�ารวจของคนที่ ๓ ไม่ตรงกับคนใดคนหนึ่งเลย ให้ส�ารวจใหม่พร้อม
กันทั้งสามคน 

ข้อ ๔๗ การรายงานการส�ารวจสิ่งอุปกรณ์

  ๔๗.๑ เม่ือเจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม ได้รับใบส�ารวจส่ิงอุปกรณ์จาก 
คณะกรรมการหรอืชดุส�ารวจแล้ว ท�าการเปรยีบเทยีบการตรวจสอบยอด
สิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒

  ๔๗.๒ ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอดใน 
บัตรบัญชีคุม ก่อนเสนอรายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้

   ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับส่ิงอุปกรณ์ และ 
หลักฐานการน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ

   ๔๗.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสิ่งอุปกรณ์และ 
หลักฐานการน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ 

    ๔๗.๒.๓ ส�ารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ 

   ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการ ตรวจสอบส่ิง
อปุกรณ์ต่อผูม้อี�านาจในการสัง่ส�ารวจและบนัทกึจ�านวนสิง่อปุกรณ์ตาม
ที่ได้รับอนุมัติให้ปรับยอดแล้ว ด้วยหมึกสีแดงในบัตรบัญชีคุม 

 ข้อ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม

   ๔๘.๑ ถ้าจ�านวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุมให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗  
ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗
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   ๔๘.๒ ถ้าจ�านวนสิง่อปุกรณ์เกินกว่ายอดใน บญัชคีมุ ให้ผู้มอี�านาจ
ในการสิ่งส�ารวจส่ิงอุปกรณ์ส่ังแก้ไขใน บัตรบัญชีคุมได้ แล้วแจ้งให้ 
สายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นทราบด้วย

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่รายงานขออนุมัติส�ารวจพิเศษกรณี
รับ-ส่งหน้าที่

• ตรวจหลักฐานการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับสิ่ง อุปกรณ์

     ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่ง
อุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ข้อ ๔ และข้อ ๕

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ช้ันผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปของหน่วย 
ท่ีมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ส่งลายมือช่ือของตน และของบุคคลอ่ืน ซึ่ง
ต้องการให้เบกิสิง่อปุกรณ์แทน ไปยงัสถานการส่งก�าลงับ�ารงุทีส่นบัสนนุ 
แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจ
สอบลายมอืชือ่ถ้าผูม้สีทิธิเบกิสิง่อปุกรณ์ มตี�าแหน่งต�า่กว่าผู้บงัคับบญัชา
ชั้นผู้บัญชาการกองพล ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ

ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือชื่อไปแล้วตามข้อ ๓ 
จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้ส่งลายมือช่ือ ใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งน้ี  
เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทน
ก็ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับสิ่งอุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุง
ทีส่นบัสนนุแห่งละ ๑๐ ชดุ เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชดุ การเปลีย่นตวับคุคล
ให้ปฏิบัติท�านองเดียวกันกับข้อ ๔

• ตรวจดูหลักฐานการเบิกการเบิกทดแทนตามหลักฐาน ใบเบิก ทบ.
๔๐๐-๐๐๖, ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐- ๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕.๔๑, ๑๘.๕ และ ๑๘.๗

๒. การเบิก-รับ
และ ส่งคืนสิ่ง
อุปกรณ์ 

  ๒.๑ การส่ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและรับสิ่ง
อุปกรณ์

 ๒.๒ การเบิก
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  ข้อ ๕.๔๑ หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ตั้งแต่ระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึ้นไปหรือหน่วยอิสระที่กองทัพบกอนุมัติ 
หรือหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลังทุกระดับท่ีเบิกส่ิงอุปกรณ์ไปยัง
หน่วยจ่าย 

   ข้อ ๑๘.๕ วิธีท�าใบเบิก

       ๑๘.๕.๑ ใบเบิกหลายรายการ ได้แก่ แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๐๖ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ใช้เบกิส่ิง อปุกรณ์ในใบเบกิชดุเดยีวกัน
ได้หลายรายการ ด�าเนินการ ดังนี้

    ๑๘.๕.๑.๑ ใบเบกิโดยแยกประเภท ส่ิงอปุกรณ์
และสายงานที่รับผิดชอบ ๑ ชุด มี ๔ ฉบับ (ชมพู ฟ้า เขียว ขาว ตาม
ล�าดับ)

     ๑๘.๕.๑.๒ ใบเบิก ฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ เสนอ
ไปยังหน่วยจ่าย

     ๑๘.๕.๑.๓  ใบเบิก ฉบับที่ ๔ เก็บไว้ในแฟ้ม 
รอเรื่อง

     ๑๘.๕.๑.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจาก
หน่วยจ่ายให้น�าใบเบิกฉบับท่ี ๔ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและประเภท 
สิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับ 
สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๔ 
กลับพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์

     ๑๘.๕.๑.๕ ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ  ์
จากส�านักงานขนส่งปลายทาง ให้ตรวจสอบใบเบิก ฉบับที่ ๔ กับจ�านวน
และประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนาม
รับสิ่งอุปกรณ์ใน ใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน 
หน่วยจ่าย
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    ๑๘.๕.๑.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จ
เรื่องแนบใบเบิกฉบับท่ี ๔ ไปกับรายงานการรับส่ิงอุปกรณ์ให้ผู้บังคับ
หน่วยเบิกทราบ เพือ่รายงานหน่วยตามสายการบงัคับบญัชาเหนอืขึน้ไป
อีก ๑ ชั้น

   ๑๘.๕.๒ ใบเบิกรายการเดียว ได้แก่ แบบ พิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๐๗-๑ ใช้เบกิสิง่อปุกรณ์ในใบเบกิชดุเดยีวกนัเพยีงรายการเดยีว 
ด�าเนินการดังนี้

    ๑๘.๕.๒.๑ ใบเบิก ๑ ชุด มี ๕ ฉบับ (ชมพู ฟ้า 
เขียว ขาว ขาว ตามล�าดับ)

     ๑๘.๕.๒.๒ ใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
เสนอไปยังหน่วยจ่าย

     ๑๘.๕.๒.๓ ใบเบกิฉบบัที ่๕ เก็บไว้ในแฟ้มรอเรือ่ง

     ๑๘.๕.๒.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจาก
หน่วยจ่ายให้น�าใบเบิกฉบับท่ี ๕ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและประเภท 
สิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิก ฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ ลงนามรับ 
สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับ ที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ 
และ ๕ กลับพร้อมสิ่งอุปกรณ์

    ๑๘.๕.๒.๕ ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จาก
ส�านกังานขนส่งปลายทาง ให้ตรวจสอบ ใบเบกิฉบบัที ่๕ กับจ�านวนและ
ประเภทสิ่งอุปกรณ์ท่ีจ่ายจริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับ 
สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๕ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน 
หน่วยจ่าย

    ๑๘.๕.๒.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จ
เรื่องแนบใบเบิกฉบับท่ี ๕ ไปกับรายงานการรับ สิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับ
หน่วยเบิกทราบ เพือ่รายงานหน่วยตามสายการบงัคับบญัชาเหนอืขึน้ไป
อีก ๑ ชั้น
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  ๑๘.๗ ข้อก�าหนดในการใช้แบบพิมพ์

    ๑๘.๗.๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ในการเบิก
สิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท และทุกกรณี เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ก�าหนดในข้อ 
๑๘.๗.๒

   ๑๘.๗.๒  ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณทีีห่น่วย
เบิกต้องไปรับของเอง หรือแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ในกรณีที่หน่วย
เบิกต้องการให้หน่วยจ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ผ่านส�านักงานขนส่งในการเบิก
สิ่งอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

    ๑๘.๗.๒.๑ เครื่องแต่งกาย 

    ๑๘.๗.๒.๒ เครื่องนอน 

    ๑๘.๗.๒.๓ เครื่องสนาม 

    ๑๘.๗.๒.๔ เครื่องเขียน 

    ๑๘.๗.๒.๕ แบตเตอรี่แห้ง 

    ๑๘.๗.๒.๖ สิง่อปุกรณ์สิน้เปลืองสายทหารช่าง

    ๑๘.๗.๒.๗ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์

    ๑๘.๗.๒.๘ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายการสัตว์

     ๑๘.๗.๒.๙ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ จ�าพวกสาร
เคมีชนิดต่าง ๆ ก๊าซ  กรด และ น�้ากลั่นสายวิทยาศาสตร์

    ๑๘.๗.๒.๑๐ สิง่อปุกรณ์ประเภท ๔ จ�าพวกวสัดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคสายยุทธโยธา

     ๑๘.๗.๒.๑๑ วสัดทุ�าความสะอาด และปรนนบิตัิ
บ�ารุงสายสรรพาวุธ และเป้า

    ๑๘.๗.๒.๑๒ แบบพิมพ์
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• ตรวจดูหลักฐานการติดตามใบเบิกตามห้วงระยะเวลา โดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ แบบ ก. และ แบบ ข. แล้ว แต่กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๙ 

ข้อ ๑๙ การตดิตามใบเบกิ ได้แก่ การสอบถามเพือ่ขอทราบผลการปฏบัิติ
ต่อใบเบิกที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน

   ๑๙.๑ หน่วยเบิก เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุน 
เกนิ ๔๕ วนัแล้วยงัไม่ได้รบัสิง่อปุกรณ์ให้ตดิตาม ใบเบกิโดยใช้แบบพมิพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๗๑

   ๑๙.๒ หน่วยสนับสนุน เม่ือได้รับใบติดตามใบเบิกแล้ว 
ให้ท�าการตรวจสอบใบเบกิ และบนัทึกผลการ ปฏบิติัในใบตดิตามใบเบกิ 
แล้วส่งคืนหน่วยเบิกโดยเร็ว

♦	ค�าสัง่กองทพับก ที ่๒๘๙/๒๕๑๑ เรือ่ง การตดิตามใบเบกิลง ๒๘ ส.ค. ๑๑ 
ข้อ ๑, ๒, ๔ และค�าอธิบายวิธีการใช้และการกรอกแบบพิมพ์ ๑. (ด้าน
หลังแบบพิมพ์) 

ข้อ ๑ ให้หน่วยเบิกใช้แบบพิมพ์ในการติดตามใบเบิก ได้ทุกสายงาน

ข้อ ๒ การใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิกให้ใช้ตามสายการส่งก�าลัง ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ สาย คือ

   ๒.๑ หน่วยใช้ติดตามใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง  
หน่วยสนบัสนนุโดยตรงตดิตามใบเบกิไปยงัหน่วยสนบัสนนุรวมหรอืคลงั 
สายงานยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ

  ๒.๒ หน่วยใช้ติดตามใบเบิกไปยัง มทบ., มทบ. ติดตามใบเบิกไป
ยังคลังสายงานฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ 

๒.๓ การติดตาม
ใบเบิก



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก108

ข้อ ๔ ลักษณะและวิธีการใช้แบบพิมพ์

   ๔.๑ ชื่อแบบพิมพ์ “ใบติดตามใบเบิก”

   ๔.๒ อักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑

   ๔.๓  แบบพมิพ์ตดิตามใบเบกิ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ให้ใช้ตามแบบท้าย
ค�าสั่งนี้

   ๔.๔ วิธีใช้ดูค�าอธิบายด้านหลังแบบพิมพ์ประกอบค�าสั่ง

ค�าอธิบายวิธีการใช้และการกรอกแบบพิมพ์

๑. วิธีการใช้

 หน่วยเบิก ส่งหรือวางใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ขึ้นมาแล้ว ๔๕ วัน ต้องสอบ
ทาน ๑ ครั้ง (สอบทานทุก ๆ ๔๕ วัน) ถ้าไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ภายใน  
๔๕ วัน ให้ติดตามใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ ด้วยแบบพิมพ์แบบ ก. ถ้าเกินกว่า 
๙๐ วนั แล้วยงัไม่ได้รบัสิง่อปุกรณ์ ให้ตดิตามใบเบกิด้วยแบบพมิพ์ แบบ ข. 
แบบ พิมพ์แบบ ก. และ แบบ ข. นี้หน่วยใช้เขียนแบบพิมพ์ จ�านวน ๒ 
ใบ เพื่อเสนอหน่วยจ่าย ๑ ใบ และเก็บไว้ที่หน่วยเบิก ๑ ใบ หน่วยจ่าย
เมือ่ได้รบัใบตดิตามใบเบกิแล้วให้บนัทกึ ช้ีแจงหน่วยเบกิในช่องที ่๖ ของ 
แบบ ก. และในช่องที่ ๗ ของ แบบ ข.

• ตรวจดูวิธีด�าเนินการยกเลิกใบเบิกและการยกเลิกการเบิก

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๐ 

ข้อ ๒๐ การยกเลกิการเบกิ ได้แก่ การแจ้งระงบัการจ่าย สิง่อปุกรณ์ตาม
ใบเบกิทีห่น่วยเบกิเสนอมา อาจจะเป็นทัง้หมดหรอืบางส่วนของการเบกิ
ก็ได้

  ๒๐.๑ เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเริ่มจากหน่วยเบิก
หรือหน่วยจ่ายก็ได้เมื่อมีเหตุผลตามรหัสการยกเลิกอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

 ๒.๔ การยกเลิก 
การเบิก
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 รหัส ความหมาย 
 ๐๑  รายการนี้ยกเลิกแล้วไม่สะสมอีกต่อไป 
  ๐๒  ขาดแคลนไม่สามารถจ่ายให้ได้ในระยะรอบนี้ 
  ๐๓  ไม่สะสมเพราะความต้องการห่างมาก ให้แจ้ง เหตุผลที่ต้องการ 
  โดยละเอียดใหม่ 
 ๐๔  ให้เบิกจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 ๐๕  ให้เบิกจากคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ
 ๐๖  ให้เบิกจากคลังสายงาน 
 ๐๗  ให้เบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ 
  ๐๘ ไม่จ่ายทั้งชุดให้เบิกเฉพาะชิ้นส่วนซ่อมตามคู่มือส่งก�าลัง
  ๐๙  ไม่จ่ายเฉพาะชิ้นส่วนซ่อมให้เบิกทั้งชุดตามคู่มือส่งก�าลัง
  ๑๐ ปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้องให้แก้ไขใหม่ตามที่แจ้ง ให้ทราบ
  ๑๑  จ�านวนที่เบิกไม่คุ้มค่าขนส่งให้จัดหาในท้องถิ่น 
  ๑๒  งดเบิกเพราะหมดความต้องการ 
  ๑๓  จ�านวนที่เบิกเกินกว่าอัตราที่อนุมัติ 
  ๑๔  มีสิ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เกินระดับสะสมที่หน่วยเบิก 
  ๑๕  เป็นสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ ให้ขออนุมัติหลักการก่อน 
  ๑๖  เบิกซ�้า
  ๑๗  ตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ไม่พบ ขอให้เบิกใหม่โดยอ้างชื่อ 
  สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ สิ่งอุปกรณ์หลัก สิ่งอุปกรณ์รอง แบบ ชื่อคู่มือ  
  และหน้า 
   ๒๐.๒ วิธีด�าเนินการยกเลิก มี ๒ วิธี คือ

     ๒๐.๒.๑ บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิก
การเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการในใบเบิก ให้ด�าเนินการดังนี้

       ๒๐.๒.๑.๑ บันทึก “ยกเลิก รหัส...วัน เดือน 
ปี” ด้วยอักษรสีแดง ด้านบนของใบเบิก แล้วลงชื่อผู้ตรวจสอบก�ากับไว้
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   ๒๐.๒.๑.๒  ในกรณทีีห่น่วยจ่ายขอยกเลกิ ให้เกบ็ใบเบกิ
ฉบับที่ ๑ ไว้ ส่งใบเบิกฉบับที่ ๒ คืนหน่วยเบิก ส่วนที่เหลือให้ท�าลาย

    ๒๐.๒.๑.๓ ในกรณีที่หน่วย เบิกขอยกเลิก ให้ส่งใบเบิก
ฉบับที่เก็บรอเรื่องไว้ไปยังหน่วยจ่าย

  ๒๐.๒.๒ ยกเลิกด้วยใบแจ้งการยกเลิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิก 
การเบิกให้ด�าเนินการดังนี้

    ๒๐.๒.๒.๑ ท�าใบแจ้งการยกเลิกด้วยแบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๐๘ จ�านวน ๒ ฉบับ

    ๒๐.๒.๒.๒ ส่งใบแจ้งการยกเลิกไปยังหน่วยเบิก หรือ
หน่วยจ่ายแล้วแต่กรณี จ�านวน ๑ ฉบับ และเก็บไว้ ๑ ฉบับ

• ตรวจดูรายงานขอยืมลงอุปกรณ์และใบเบิกยืมแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-
๐๐๖

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๑ และ ๒๒ 

ข้อ ๒๑ การยืมส่ิงอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีด�าเนินการขอรับการสนับสนุน 
สิง่อปุกรณ์เป็นการชัว่คราว (เว้นชิน้ส่วนซ่อม) ส�าหรบัเพิม่พนูการปฏิบตัิ
ภารกิจ หรือส�าหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้
มีสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในครอบครองหรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่เพียง
พอ

ข้อ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์ 

     ๒๒.๑ หน่วยใช้

   ๒๒.๑.๑ ท�ารายงานขอยืมส่ิงอุปกรณ์ เป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอตามสายการส่งก�าลัง ในรายงานให้แจ้งเหตุผลและ 
รายละเอียดในการใช้สิ่งอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณา ตกลงใจของผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืมได้ ทั้งนี้ให้ก�าหนด  

 ๒.๕ การยืม



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก 111

วันส่งคืนด้วย

   ๒๒.๑.๒ ท�าใบเบกิยมื ทบ.๔๐๐-๐๐๖ แนบไปพร้อมกบั
รายงาน

   ๒๒.๑.๓ เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ได ้รับอนุมัติให ้ยืม  
ให้น�าส่งคืนภายใน ๗ วัน

   ๒๒.๑.๔ ถ้าสิ่งอุปกรณ์ใดช�ารุด หรือ สูญหาย ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ�าหน่าย ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

    ๒๒.๑.๕ เม่ือโยกย้ายสับเปลี่ยนต�าแหน่ง ผู ้เบิกยืม  
ให้ยกเลิกใบเบิกเดิม พร้อมกับท�าใบเบิกเสนอไปใหม่

   ๒๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง

    ๒๒.๒.๑ หากสิ่งอุปกรณ์ใดไม่มีให้ยืม ให้ยกเลิกรายการ
นั้น และแจ้งให้หน่วยยืมทราบ

    ๒๒.๒.๒ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผล 
ในรายงานและแนบใบเบิกเสนอจนถึงผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม

   ๒๒.๒.๓ ผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม

     ๒๒.๒.๓.๑ ส่ิ ง อุ ป ก ร ณ ์ ส� า คั ญ  ไ ด ้ แ ก ่  
ผู้บัญชาการทหารบก

     ๒๒.๒.๓.๒ สิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ เจ้ากรม
ฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ หรือแม่ทัพภาค แล้วแต่
กรณี

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ท่ี ๓๘๖/๒๕๔๓ เรื่อง อนุมัติให้ยืมส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรง ลง ๒๔ ก.ค. ๔๓ ข้อ ๒, ๓ 
และ ๔
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  ตามที่ได้มอบอ�านาจให้หน่วยขึ้นตรง ต�าแหน่งช้ันผู้บัญชาการ
กองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอ�านาจอนุมัติให้ยืมอาวุธ ระหว่างหน่วย
ขึ้นตรง และจ่ายยืมยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ในงานปราบปราม ผกค. ส�าหรับ
เพิม่พนูการปฏบิตัภิารกจิหรอืส�าหรบัการทรงชพีของหน่วยใช้ ซึง่หน่วย
ไม่ได้รบัอนมุตัใิห้มสีิง่อปุกรณ์ไว้ในครอบครอง หรอือนมุตัใิห้มไีว้แล้วแต่
ไม่เพียงพอไว้แล้วน้ัน บัดน้ี เพ่ือให้การอนุมัติให้ยืมส่ิงอุปกรณ์ประเภท 
๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และ 
เหมาะสม จึงให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า ขึ้นไป  
มีอ�านาจอนุมัติให้ยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔

ข้อ ๓ การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่าง หน่วย ขึ้นตรง  
ให้หน่วยยืมไปใช้ได้เฉพาะกรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนทางยุทธการ  
ถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วจะท�าให้เกิด ความเสียหายแก่กองทัพบกอย่าง 
ร้ายแรง เช่น การปฏบิตัภิารกจิป้องกนัชายแดน การปฏบิตัภิารกจิรกัษา
ความปลอดภัยบุคคลส�าคัญ และการปฏิบัติภารกิจปราบปรามยาเสพ
ติด เป็นต้น ส�าหรับการปฏิบัติภารกิจที่หน่วย มีแผนงานรองรับเป็นที่
แน่นอนอยู่แล้ว เช่น การฝึกตามวงรอบประจ�าปี การยืมสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๒ และ ๔ ให้ หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ/ค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๔ การสั่งการในนามผู้บัญชาการทหารบกตามที่ได้รับ มอบอ�านาจ
ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บังคับหน่วยชั้นผู้บัญชาการ กองพล หรือเทียบเท่าขึ้น
ไปที่ได้รับมอบอ�านาจลงนามรับค�าสั่งผู้บัญชาการทหารบก

• ตรวจดูหลักฐานการโอน แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๔

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๓ - ๒๘

๒.๖ การโอน



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก 113

ข้อ ๒๓ การโอน ได้แก่ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่าง
สายยุทธบริการ หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย 

ข้อ ๒๔ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่าง สายยุทธบริการ 
ได้แก่ การโอนความรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ จากสายยุทธบริการหน่ึงไป
ยังอีกสายยุทธบริการหนึ่ง ตามระเบียบหรือค�าสั่งที่กองทัพบกก�าหนด

ข้อ ๒๕ การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย ได้แก ่ 
การเปลีย่นกรรมสทิธิใ์นการครอบครองสิง่อปุกรณ์ จากหน่วยหนึง่ไปยงั
อีกหน่วยหนึ่ง เพื่อความมุ่งหมายดังต่อไปนี้

   ๒๕.๑ ให้หน่วยมีสิ่งอุปกรณ์ครบตามอัตราหรือระดับสะสม

   ๒๕.๒  ใช้สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

   ๒๕.๓ ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง 

   ๒๕.๔  ให้การส่งก�าลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๒๖ การด�าเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ระหว่างสาย
ยุทธบริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและค�าสั่ง กองทัพบก ดังต่อไปนี้

   ๒๖.๑  ระเบยีบปฏบิติัในการโอนสิง่อปุกรณ์ จากสายยทุธบรกิาร
หนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑

   ๒๖.๒  ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙๐/๒๕๐๘ ลง ๓๐ ส.ค. ๐๘  
เรื่อง ก�าหนดวิธีด�าเนินการโอนสิ่งอุปกรณ์ครบชุดของสายยุทธบริการ
เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จาก สายยุทธบริการ
หนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑

ข้อ ๒๗ การด�าเนินการโอนสิทธิครอบครองส่ิงอุปกรณ์ระหว่างหน่วย 
เมื่อได้รับอนุมัติให้โอนจากผู้มีอ�านาจในการส่ังให้โอน ตามข้อ ๒๘  
ให้ปฏิบัติดังนี้

  ๒๗.๑ หน่วยโอน
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    ๒๗.๑.๑ ท�าการปรนนิบัติบ�ารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนโอน

    ๒๗.๑.๒ ตรวจสอบให้มสีิง่อปุกรณ์ครบชดุและสามารถ
ใช้การได้

    ๒๗.๑.๓  ผกูป้ายประจ�าสิง่อปุกรณ์ โดยใช้แบบพมิพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๐

    ๒๗.๑.๔ ท�าใบโอนส่ิงอุปกรณ์โดยใช้ แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๗๔ จ�านวน ๑ ชุด (๕ ฉบับ)

    ๒๗.๑.๕ ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบโอน ไปยังหน่วยรับโอน 
จ�านวน ๔ ฉบับ เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง จ�านวน ๑ ฉบับ

    ๒๗.๑.๖ เก็บใบโอนที่ได้รับคืนจากหน่วยรับโอน และ
ส�าเนาใบโอนรายงานหน่วยสนับสนุน หน่วยโอน จ�านวน ๑ ฉบับ

    ๒๗.๑.๗ ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม

   ๒๗.๒ หน่วยรับโอน

    ๒๗.๒.๑ ลงทะเบียนใบโอน

   ๒๗.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบโอน

    ๒๗.๒.๓ ลงนามรบัส่ิงอปุกรณ์ในใบโอน ทัง้ ๔ ฉบบั เก็บ
ไว้ ๑ ฉบับ ส่งคืนหน่วยโอน ๑ ฉบับ ส่งให้หน่วยสนับสนุนของหน่วยรับ
โอน ๑ ฉบับ และ ส่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบ ๑ ฉบับ

ข้อ ๒๘ ผู้มีอ�านาจสั่งให้โอน

  ๒๘.๑ สิ่งอุปกรณ์เกินอัตราหรือเกินระดับสะสมส่ิงอุปกรณ์รอง 
และชิ้นส่วนซ่อม (เว้นอาวุธ) ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

  ๒๘.๒ กรณอ่ืีนๆ นอกเหนอืจากทีก่ล่าวได้แก่ ผูบ้ญัชาการทหารบก

• ตรวจดูค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับส่ิงอุปกรณ์ และรายงาน
ผลการตรวจรับให้ ผบ.หน่วยเบิกทราบ

 ๒.๗ การรับ
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• ตรวจดูการลงชื่อผู้มีสิทธิรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิก ฉบับที่ ๒ แบบพิมพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๖, ทบ.๔๐๐-๐๐๗ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๘.๕.๑.๔ - ๑๘.๕.๑.๖, ๑๘.๕.๒.๔ 
- ๑๘.๕.๒.๖, ๓๔.๒.๑ และ ๓๔.๒.๒

  ข้อ ๑๘.๕.๑.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น�า
ใบเบิกฉบับท่ี ๔ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้
จ่ายจรงิ ตามใบเบกิฉบบัที ่๑ และ ๒ ลงนามรบัส่ิงอุปกรณ์ในใบเบกิฉบบั
ที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๔ กลับพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์ 

  ข้อ ๑๘.๕.๑.๕ ถ้าหน่วยเบกิได้รบัสิง่อปุกรณ์จาก ส�านกังานขนส่ง
ปลายทาง ให้ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๔ กับจ�านวนและประเภทสิ่ง
อุปกรณ์ที่จ่ายจริงตามใบเบิก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ใน
ใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหน่วยจ่าย

  ข้อ ๑๘.๕.๑.๖ เกบ็ใบเบกิฉบบัที ่๒ ในแฟ้มเสรจ็เรือ่ง แนบใบเบกิ
ฉบับที่ ๔ ไปกับรายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ  
เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น

  ข้อ ๑๘.๕.๒.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น�า
ใบเบิกฉบับที่ ๕ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและประเภทส่ิงอุปกรณ์ที่ได ้
จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิก
ฉบับที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๕ กลับพร้อม 
สิ่งอุปกรณ์ 

  ข้อ ๑๘.๕.๒.๕ ถ้าหน่วยเบกิได้รบัส่ิงอปุกรณ์จากส�านกังานขนส่ง
ปลายทาง ให้ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๕ กับจ�านวนและประเภท 
สิ่งอุปกรณ์ที่จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์
ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๕ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหน่วยจ่าย
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  ข้อ ๑๘.๕.๒.๖ เกบ็ใบเบกิฉบบัที ่๒ ในแฟ้มเสรจ็เรือ่ง แนบใบเบกิ
ฉบับที่ ๕ ไปกับรายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ 
 เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น

   ข้อ ๓๔.๒.๑ หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง

     ๓๔.๒.๑.๑ ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ด�าเนินการ ตามข้อ 
๑๘.๕.๑.๔ หรือ ๑๘.๕.๒.๔ แล้วแต่กรณี

    ๓๔.๒.๑.๒ ส�าหรับสิ่ งอุปกรณ์ที่ ไม ่ประสงค ์ 
จะเปิดหบีห่อให้ผูร้บัสิง่อปุกรณ์ตามจ�านวนทีร่ะบไุว้ และให้ผูจ่้ายบนัทกึ
ในใบเบิกไว้ด้วยว่า “ไม่เปิดหีบ”

    ๓๔.๒.๑.๓ การน�าสิง่อปุกรณ์ออกจาก หน่วยจ่าย
ให้ผู้ปฏิบัติตามระเบียบและค�าแนะน�าของหน่วยจ่าย 

     ๓๔.๒.๑.๔  เมือ่ผูร้บัน�าสิง่อปุกรณ์ไปถงึหน่วยเบกิ
ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ จ�านวน ๓ นาย 
ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร อย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควร
จะตั้งเจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย

     ๓๔.๒.๑.๕  ใ ห ้ คณะกร รมกา ร ร าย ง านผล  
การตรวจรับให้ผู ้บังคับหน่วยเบิกทราบ ถ้าปรากฏว่าส่ิงอุปกรณ์ 
คลาดเคลื่อนไปจากใบเบิกหรือมีการช�ารุดเสียหาย ให้คณะกรรมการ
สอบสวนสาเหตุแล้วแนบส�าเนาการสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย

     ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ช�ารุด หรือ สูญหาย 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์  
พ.ศ. ๒๕๒๔ ลง ๓๐ ก.ย. ๒๔ (ยกเลิก และใช้ระเบียบกองทัพบก ว่า
ด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค. ๓๙ แทน)

    ๓๔.๒.๑.๗ ให้คณะกรรมการตรวจรับมอบส่ิง
อุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษา 
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    ๓๔.๒.๑.๘ เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกการรับส่ิง
อุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุม

   ข้อ ๓๔.๒.๒ หน่วยเบกิ รบัสิง่อปุกรณ์จาก ส�านกังานขนส่งปลายทาง

    ๓๔.๒.๒.๑ เมื่อหน่วยเบิกได้รับส่ิงอุปกรณ์จาก
ส�านกังานขนส่งปลายทางให้ปฏบิตัติามระเบยีบ ทบ.ว่าด้วยการจ�าหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ และค�าสั่งกองทัพบก ค�าชี้แจง 
ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖ ลง ๑๑ ต.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการส่งและ
รับสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก (ครั้งที่ ๓) 

    ๓๔.๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกการรับส่ิง
อุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุมหลังจากคณะกรรมการ ตรวจรับได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว

• ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา, เกินระดับสะสม, 
 สิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย และสิ่งอุปกรณ์ เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ยมื แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓, ทบ.๔๐๐-๐๑๔ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-
๑ แล้วแต่กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๙ - ๓๓

ข้อ ๒๙ การส่งคืน ได้แก่ การส่งสิง่อปุกรณ์กลบัคนื หน่วยจ่าย หรอืหน่วย
สนับสนุนทางการส่งก�าลัง มิได้ หมายถึง การส่งซ่อมหรือส่งสิ่งอุปกรณ์
ที่ซ่อมเสร็จแล้ว กลับคืนหน่วยส่งซ่อม 

 ข้อ ๓๐ มูลเหตุการณ์ส่งคืน

    ๓๐.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ได้รับอนุมัติ

   ๓๐.๒ ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้ 

   ๓๐.๓ เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม 

 ๒.๘ การส่งคืน
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   ๓๐.๔ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ�าหน่าย 

    ๓๐.๕ กรณีอื่น ๆ 

 ข้อ ๓๑ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืน

   ๓๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ
ใช้งานได้ตามความมุ่งหมายเดิม

    ๓๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ ได้แก่ ส่ิงอุปกรณ์ที่สึกหรอ 
ช�ารุดไม่สามารถน�าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จ�าเป็นต้องซ่อม  
ปรับสภาพ ก่อนน�าเข ้าเก็บรักษา เพื่อแจกจ่าย หรือในกรณีที ่
หน่วยซ่อมบ�ารงุพจิารณาแล้ว เหน็ว่าซ่อมไม่คุม้ค่า ซึง่จะต้องด�าเนนิการ
ขอจ�าหน่ายต่อไป หรือซากสิ่งอุปกรณ์ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ หรือสัตว์พาหนะที่ปลดจ�าหน่ายออก จาก
ทะเบียนตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยกิจการสัตว์พาหนะ

ข้อ ๓๒ การด�าเนินการส่งคืน

    ๓๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้

     ๓๒.๑.๑ หน่วยส่งคืน เมื่อมีมูลเหตุที่จะต้องส่งคืน 
ตามข้อ ๓๐ ให้ปฏิบัติดังนี้

       ๓๒.๑.๑.๑ ท�าการปรนนิบัตร บ�ารุงส่ิง
อุปกรณ์ก่อนน�าส่งคืน

       ๓๒.๑.๑.๒ ตรวจสอบให้มี ส่ิงอุปกรณ  ์
ครบชุด

       ๓๒.๑.๑.๓ ผูกป้ายประจ�า สิง่อปุกรณ์โดย
ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐

      ๓๒.๑.๑.๔ ท�าใบส่งคืน โดย ใช้แบบพิมพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่
กรณีจ�านวน ๑ ชุดทางเดินของใบส่งคืนตามเอกสารที่แนบท้ายระเบียบ
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       ๓๒.๑.๑.๕ ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบส่งคืน
ไปยังหน่วยรับคืนภายใน ๗ วัน เว้นแต่จะได้รับค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

       ๓๒.๑.๑.๖ ตัดยอดส่ิงอุปกรณ์ ออกจาก
บัญชีคุม เมื่อได้รับใบส่งคืนจากหน่วยรับคืน 

       ๓๒.๑.๒  หน่วยรับคืน ปฏิบัติดังนี้

        ๓๒.๑.๒.๑ ลงทะเบียนใบส่งคืน 

        ๓๒.๑.๒.๒ ตรวจรบัส่ิงอปุกรณ์ ตามใบส่งคืน

       ๓๒.๑.๒.๓ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบส่ง
คืนและส่งใบส่งคืน คืนหน่วยส่งคืน จ�านวน ๑ ฉบับ

       ๓๒.๑.๒.๔ บันทึกการรับ สิ่งอุปกรณ์  
ในบัตรบัญชีส่งคืน

   ๓๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้

     ๓๒.๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ช�ารุดไม่สามารถ น�าไปใช  ้
ได้ตามความมุง่หมายเดมิจ�าเป็นต้องซ่อมปรับสภาพก่อนน�าเข้าเกบ็รกัษา
เพื่อแจกจ่าย เมื่อได้รับค�าสั่งให้ส่งคืนให้ปฏิบัติดังนี้

    ๓๒.๒.๑.๑ หน่วยส่งคืน ให้ปฏิบตัเิช่นเดยีว
กับ ข้อ ๓๒.๑.๑

    ๓๒.๒.๑.๒ หน่วยรบัคนื ให้ปฏิบัตเิช่นเดยีว
กับข้อ ๓๒.๑.๒

     ๓๒.๒.๒ สิง่อปุกรณ์ช�ารดุ ในกรณทีี ่หน่วยซ่อมบ�ารงุ
พิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่คุ ้มค่า และได้ด�าเนินการจ�าหน่ายตาม
ระเบียบแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
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       ๓๒.๒.๒.๑ หน่วยส่งคืน ท�าใบส่งคืนโดย
ใช้แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรอื ทบ.๔๐๐- ๐๑๔ หรอื ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ 
แล้วแต่กรณี จ�านวน ๑ ชุด ส่วนสิ่งอุปกรณ์นั้นไม่ต้องน�าส่งคืนเพราะ 
อยู่กับหน่วย ซ่อมซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยรับคืนอยู่แล้ว

       ๓๒.๒.๒.๒ หน่วยรบัคืน ให้ปฏบิตัเิช่นเดยีว
กับ ข้อ ๓๒.๑.๒

     ๓๒.๒.๓ ซากสิง่อปุกรณ์ตามระเบยีบ ทบ.ว่าด้วยการ
จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ ให้ปฏิบัติดังนี้

      ๓๒.๒.๓.๑ หน่วยส่งคนื ให้ปฏบิตัเิช่นเดียว
กับข้อ ๓๒.๑.๑

      ๓๒.๒.๓.๒ หน่วยรบัคืน ให้ปฏบิตัเิช่นเดยีว
กับข้อ ๓๒.๑.๒

ข้อ ๓๓ ผู้มีอ�านาจสั่งให้ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์

  ๓๓.๑ สิ่งอุปกรณ์เกินระดับสะสม ได้แก่ ผู้บังคับหน่วยเก็บ
รักษา

  ๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ที่ครบก�าหนดยืมแล้วยังไม่ส่งคืน ได้แก่  
ผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม

  ๓๓.๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้
จ�าหน่าย ได้แก่ ผูม้อี�านาจอนมุตัใิห้ตดัยอดส่ิง อปุกรณ์ให้ออกจากบญัชคุีม

   ๓๓.๔  สิง่อปุกรณ์เกนิอตัรา ล้าสมยั เปลีย่นแบบหรอืเลกิใช้ 
ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ

   ๓๓.๕  เหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล ่าวแล้ว ได ้แก ่  
ผู้บัญชาการทหารบก
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• ตรวจดูการจัดท�าบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรของหน่วย แบบพิมพ ์
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ บันทึกข้อมูลและรายการต่าง ๆ เช่น อัตรายุทโธปกรณ์ 
ที่, วัน, เดือน, ปี, หลักฐานการได้มาของส่ิงอุปกรณ์ขอเบิก, ได้รับ,  
ส่งคนื, คงม,ี ประเภทสิง่อปุกรณ์, ราคาส่ิงอปุกรณ์, หน่วยจ่าย, หมายเลข
สิ่งอุปกรณ์และที่อยู่ของสิ่งอุปกรณ์ เป็นต้น

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒ และข้อ ๔๐

 ข้อ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการ 
ส่งก�าลงั และหน่วยใช้จะต้องรบัผดิชอบ ด�าเนนิการควบคมุทางบัญชต่ีอ
สิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เพื่อให้ทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐานภารกิจและความรับ
ผิดชอบในการควบคุม ดังต่อไปนี้ 

   ๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้

   ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด�าเนนิการรวบรวมหลกัฐาน
จัดท�าสถิติและข้อมูลส�าหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ

   ๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดท�าบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ์
ถาวรโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�าหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและ
สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองนั้นให้ใช้ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ต้องรับผิดชอบ 
ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เหมาะสม ถูกต้องตาม
ความมุ่งหมายของทางราชการ 

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ท่ี ๔๖๑/๒๕๑๗ เรื่อง ให้กวดขัน การควบคุม 
สิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ ข้อ ๑ และ ๒

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับหน่วย, ผู้บังคับบัญชาคลังสายงาน, ผู้บังคับบัญชาคลัง
ส่วนภูมิภาค ควบคุมก�ากับดูแล และกวดขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์

๓. การควบคุมทาง 
บัญชี

 ๓.๑ บัญชีคุมสิ่ง
อุปกรณ์ถาวรของ
หน่วย
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 ได้ตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดบัญชีคุม โดยปฏิบัติตาม
ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภทต่าง ๆ  ตลอด
จนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด

ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบยอดส่ิงอปุกรณ์ ได้ตรวจ
สอบยอดสิง่อปุกรณ์ให้ตรงกบัยอดการควบคุมทางบญัช ีตามระยะเวลา
ที่แบบธรรมเนียมได้ก�าหนดไว้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  บันทึกบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ไม่เรียบร้อย

• ตรวจดูการจดัท�าและบนัทกึบตัรบัญชคีมุชิน้ส่วนซ่อม และ สิง่อปุกรณ์
ใช้สิ้นเปลือง แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒, ๓๙.๒.๓.๒.๑ และ 
๓๙.๒.๓.๒.๒

 ข้อ ๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้

    ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด�าเนินการรวบรวมหลักฐานจัดท�าสถิติและ
ข้อมูลส�าหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ

    ๓๙.๒.๓.๒.๒ จดัท�าบญัชคีมุสิง่อปุกรณ์ถาวรโดยใช้แบบพมิพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�าหรบับญัชคีมุชิน้ส่วนซ่อมและ ส่ิงอปุกรณ์ใช้ส้ินเปลือง
นั้น ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

•  ตรวจดูระเบียบการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ. 
ของหน่วย

• ตรวจดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดย เคร่งครัด

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕, ๓๕.๑ 

๔. การเก็บรักษา 

 ๔.๑ ระเบียบการ 
เกบ็รกัษาส่ิงอปุกรณ์

 ๓.๒ บัตรบัญชี 
คุมชิ้นส่วนซ่อมและ 
สิ่งอุปกรณ์ใช้ 
สิ้นเปลือง
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ข้อ ๓๕ การเกบ็รกัษา ได้แก่ การเตรยีมพืน้ที ่การน�าส่ิงอปุกรณ์เข้า-ออก 
การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ รวมทั้งการ
ปรนนิบัติบ�ารุง และการซ่อมบ�ารุงขณะเก็บและก่อนจ่ายด้วย

 ข้อ ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา

    ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือ เจ้ากรมฝ่าย
กิจการพเิศษ ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการช่วยรบ ผู้บญัชาการมณฑลทหารบก  
ผูบั้งคบัหน่วยสนบัสนนุโดยตรง ผูบ้งัคบัหน่วยใช้ จะต้องวางระเบยีบและ
จัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่ใช้
การได้

   ๓๕.๑.๒ เจ้าหน้าที่เก็บรักษา จะต้องเก็บ รักษา สิ่งอุปกรณ์
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้บังคับบัญชาใน ข้อ ๓๕.๑.๑ ก�าหนด

 ข้อ ๓๕.๒ ปัจจัยในการเก็บรักษาเพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดีผู้บังคับ
หน่วยเก็บรักษาจะต้องค�านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

   ๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา 

   ๓๕.๒.๒ ก�าลังคน 

   ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน

• ตรวจสถานที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ.  
(การเกบ็, การวาง, ป้าย, การจดัระเบยีบตามทีก่�าหนดและความสะอาด)

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕.๓, ข้อ ๓๕.๓.๑, ๓๕.๓.๒, 
๓๕.๕, ๓๕.๖, และข้อ ๓๕.๗

 ข้อ ๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา

   ๓๕.๓.๑ ทีเ่กบ็เตรยีมท�าทีเ่กบ็ในพ้ืนทีค่ลงัปิด หรอืคลงักลาง
แจ้ง แบ่งเป็นคลัง หรือพื้นที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษรผสมกับ

 ๔.๒ สถานที่เก็บ 
รักษา
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ตัวเลข ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ ๑ แถว ก 
ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔

    ๓๕.๓.๒ ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไว้ในข้อ 
๓๕.๓.๑ เพื่อสะดวกในการวางแผนน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ

  ข้อ ๓๕.๔ การน�าสิง่อุปกรณ์เข้าทีเ่ก็บ เจ้าหน้าทีเ่กบ็รกัษาด�าเนนิการ
ดังนี้

   ๓๕.๔.๑ บนัทกึบตัรแสดงทีเ่กบ็ โดยใช้แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๙ 
ส�าหรับหน่วยสนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ ส�าหรับหน่วยใช้

   ๓๕.๔.๒ ท�าการบ�ารุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ ก่อนน�าเข้าเก็บ

   ๓๕.๔.๓ ผูกป้ายประจ�าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้ แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม

   ๓๕.๔.๔ น�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�าหนด

 ข้อ ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์

    ๓๕.๕.๑ ก�าหนดทางเดนิในพืน้ทีเ่กบ็รกัษา เพือ่ความสะดวก
ในการใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้

      ๓๕.๕.๑.๑ ทางเดนิหลัก อาจมทีางเดยีวตรงกึง่กลาง
ตามความยาวของพื้นท่ีเก็บรักษาหรือมีทั้งสองข้างของพ้ืนที่เก็บรักษา
ก็ได้ ควรให้มีความกว้าง พอที่รถยก ๒ คัน สวนทางกันได้

     ๓๕.๕.๑.๒ ทางเดิน ตั้งฉากกับทางเดินหลัก ควร
ก�าหนดให้ตรงกับประตู

     ๓๕.๕.๑.๓ ทางเดนิระหว่างทีเ่กบ็ของ ควรให้รถเขน็
หรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้

     ๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉินจัดส�ารองไว้ส�าหรับใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน
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   ๓๕.๕.๒  เกบ็สิง่อปุกรณ์ให้เตม็ทีว่่างทัง้ทางดิง่และทางระดบั

    ๓๕.๕.๓ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย

    ๓๕.๕.๔ เก็บส่ิงอุปกรณ์ในที่เก็บรักษา ให้ตรงกับลักษณะ
และคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์

  ๓๕.๖ การระวังรักษา เจ้าหน้าที่เก็บรักษาจะต้องระวังรักษาสิ่ง
อุปกรณ์ให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพใช้การได้ ดังต่อไปนี้

   ๓๕.๖.๑ ภัยธรรมชาติ

       ๓๕.๖.๑.๑ เก็บส่ิงอุปกรณ์ในคลังเก็บรักษาซึ่ง
สามารถระบายอากาศหรือป้องกันความชื้นได้ 

     ๓๕.๖.๑.๒ ตรวจ ป้องกัน และ ท�าลายจ�าพวกสัตว์
และแมลงต่าง ๆ

     ๓๕.๖.๑.๓ ในกรณีพื้นที่คลังปิด ไม่เพียงพอ ให้แยก
เก็บสิ่งอุปกรณ์ที่มีความคงทนต่อ สภาพดินฟ้าอากาศไว้ในคลังเปิด

     ๓๕.๖.๑.๔ ใช้ไม้รองหรือทาสีหรือ ทา น�้ามันส�าหรับ
สิ่งอุปกรณ์ที่เก็บในคลังเปิด 

   ๓๕.๖.๒ อัคคีภัย

        ๓๕.๖.๒.๑ ก�าหนดเขตและกวดขัน ไม่ให้น�าเชื้อ
เพลิงเข้าบริเวณที่เก็บรักษา

        ๓๕.๖.๒.๒ รักษาความสะอาด และขจัดเชื้อเพลิง
บริเวณที่เก็บรักษา

        ๓๕.๖.๒.๓ ดูแลรักษาเครื่องมือ ดับเพลิงให้อยู่ใน
สภาพพร้อมที่ใช้การได้
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      ๓๕.๖.๒.๔ จดัเจ้าหน้าทีด่บัเพลิง และหม่ัน
ฝึกซ้อมอยู่เสมอ

      ๓๕.๖.๒.๕  ก�าหนดข้อปฏบัิตเิก่ียวกบั การ
ใช้เครื่องมือและแรงงาน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย

      ๓๕.๖.๒.๖  จัดท�าป้ายเตือนภัย เช่น ป้าย 
“ห้ามสูบบุหรี่” หรือ “ไวไฟ” เป็นต้น

      ๓๕.๖.๒.๗   หมัน่ตรวจตราสภาพการอืน่ ๆ 
อนัอาจก่อให้เกดิอคัคภียั เช่น สายไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนรายละเอยีดในการ 
ปฏบัิตอิืน่ ๆ  ให้ถือปฏบิตัติามระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการป้องกนัอคัคีภยั 
และการปฏิบัติ เมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

     ๓๕.๖.๓ การทุจริต

      ๓๕.๖.๓.๑ ส่ิงอุปกรณ์ที่มีค่าสูง ขนย้าย 
และขายง่าย ต้องเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย และมอบความรับผิดชอบให ้
เฉพาะบุคคล

       ๓๕.๖.๓.๒ คลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่
กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน

      ๓๕.๖.๓.๓ ระมัดระวังมิให้บุคคล ลักลอบ
น�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง 

     ๓๕.๖.๔ วินาศกรรม

      ๓๕.๖.๔.๑ จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือ
เวรยาม พร้อมอาวุธเพือ่ตรวจรอบ ๆ  บรเิวณ ทีเ่กบ็รกัษาตามความจ�าเป็น 
ถ้าหากบริเวณกว้างขวาง อาจจัดให้มียานพาหนะและเครื่องมือส่ือสาร
ด้วยก็ได้

    ๓๕.๖.๔.๒ กวดขนับคุคลและ ยานพาหนะ
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ที่จะผ่านเข้า-ออก

     ๓๕.๖.๔.๓ จัดให้มีเครื่องกีดขวาง หรือ
เครื่องเตือนภัยในบริเวณที่เก็บรักษาตามที่เห็นสมควร 

  รายละเอยีดในการปฏบิตัอิืน่ ๆ  ให้ถอืปฏบิตัติาม ระเบยีบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ส�านักนายกรัฐมนตรี 
(ยกเลิกและใช้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แทน)

    ๓๕.๖.๕ อุบัติเหตุ

     ๓๕.๖.๕.๑ อบรมชีแ้จงการใช้ เครือ่งมอืยก
ขน วิธีการขนย้าย และวิธีการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ 

     ๓๕.๖.๕.๒ หมั่นตรวจและปรนนิบัติ บ�ารุง
เครื่องมือยกขนอยู่เสมอ

     ๓๕.๖.๕.๓ ท�าความสะอาดในที่เก็บรักษา

       ๓๕.๖.๖ การช�ารุดหรือเสื่อมสภาพ

                          สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในที่เก็บรักษา จะต้องได้รับ
การดแูลรกัษาให้อยูใ่นสภาพใช้การได้ หรอืมใิห้เสือ่มสภาพก่อนน�าไปใช้
โดยจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบ หรอืค�าสัง่ทีท่างราชการก�าหนดหรอืตาม
ค�าแนะน�าของผู้ผลิต หรือท�าหน้าที่ทางเทคนิค

  ๓๕.๗ การน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ

    ๓๕.๗.๑ การน�าสิง่อปุกรณ์ออกจากทีเ่กบ็ ต้องมหีลกัฐาน
การน�าออก

   ๓๕.๗.๒ การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ต้องบันทึกการย้ายไว้
เป็นหลักฐาน
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   ๓๕.๗.๓ สิง่อปุกรณ์ใดทีเ่อาเข้าเกบ็ก่อนให้น�าออกจ่ายก่อน

♦	ข้อบังคับกองทัพบก ที่ ๒/๑๓๕๗ ว่าด้วยการจัดระเบียบ ภายใน 
กรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ. ๙๐ ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ สรรพสิ่งของหลวงท่ีจ่ายประจ�าตัวทหารและ ประจ�าหน่วย 
จะต้องได้รับการตรวจตราเก่ียวกับความสะอาดเรียบร้อยอยู ่เสมอ  
ส่วนการทีจ่ะก�าหนดให้มกีาร ตรวจกนัอย่างไร เมือ่ใดนัน้ แล้วแต่ผูบ้งัคับ
บัญชาจะเห็นควร

♦	ระเบยีบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการก�าหนด มาตรฐานแผ่นป้ายชือ่
ส่วนราชการที่ใช้ภายในอาคารสถานที่ ส่วนราชการของกระทรวง
กลาโหม ลง ๒๙ ต.ค. ๑๔ ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒

  ข้อ ๓.๑ ป้ายชื่อส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
รูปร่างป้าย พื้นสี่เหลี่ยมยาวไม่มีกรอบ ขนาดของป้าย ส่วนกว้าง 
 ๒๓ เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร สูง ๑๐ เซนติเมตร สีของป้าย สีตาลไหม้ 
สีของตัวอักษร สีขาว

   ข้อ ๓.๒ ป้ายชื่อส่วนราชการต�่ากว่าระดับกรมลงมา รูปร่าง 
ป้าย พืน้สีเ่หลีย่มยาว ไม่มกีรอบ ขนาดของป้าย ส่วนกว้าง ๑๑ เซนตเิมตร 
ขนาดตัวอักษร สูง ๕ เซนติเมตร สีของตัวอักษร สีขาว

• ตรวจดูระเบียบ/ค�าสั่งการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ เมื่อเกิด 
อัคคีภัย, แผนการขนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย, แผนการเม่ือเกิดอัคคีภัย 
ป้องกันอัคคีภัย, การตรวจการป้องกันอัคคีภัยโดยผู้บังคับบัญชา และ
รายงานผล, เครื่องมือดับเพลิง และการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

♦	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๔ (๑) 

หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

 ๕. การรักษา
ความ ปลอดภัย

๕.๑ การป้องกัน 
อัคคีภัยและการ
ปฏิบัติ
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ข้อ ๓๔ ในการพจิารณาเกีย่วกับการรกัษาความปลอดภยัเก่ียวกบัสถาน
ที่ให้หน่วยงานของรัฐค�านึงถึงภยันตรายดังต่อไปนี้

   (๑) ภยันตรายท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุปัทวเหตุ
เช่น พายุ  ท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการป้องกนัอคัคภียัและการปฏบิตัเิมือ่เกดิ
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๕, ๖, ๗.๕, ๗.๖ และ ๗.๘

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบ

  ผบ.หน่วยทกุขนาด มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการป้องกนัอคัคภียัและ
การปฏบิตัเิมือ่เกดิอคัคภียัขึน้ในอาคาร สถานที ่ซ่ึงอยูใ่นความรบัผิดชอบ
ของหน่วยนั้น ๆ

  ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหาร 
ขึ้น ๑ นาย เป็นผู้อ�านวยการดับเพลิง มีหน้าที่อ�านวยการดับเพลิง 
 ซึ่งเกิดภายในหน่วย ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย และเป็นผู้
เสนอแนะการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่ 
ผบ.หน่วย นั้น ๆ

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

   ให้หน่วยระดบักองพนัหรอืเทียบเท่าขึน้ไป ก�าหนดเจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ 
ตามความเหมาะสม เช่น

  ๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้ 

   ๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยดับเพลิง 

   ๖.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งอุปกรณ์การดับเพลิง และตรวจสิ่งซึ่งจะ
เป็นต้นเหตุเพลิงไหม้ 

  ๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น 
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  ๖.๕ เจ้าหน้าท่ีขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณเพลิงไหม้ และ
ควบคุมสิ่งของ

  ๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่าน และกีดขวางการดับเพลิง

  ๖.๗ เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุแทรกแซงอื่น ๆ เช่น การขโมย  
การก่อวินาศกรรม ฯลฯ

  ๖.๘  เจ้าหน้าท่ีแสงสว่าง จัดขึ้นเพื่อสะดวกในการเฝ้ารักษา
สิ่งของในเวลากลางคืน หลังจากเกิดเพลิงไหม้ให้พ้นจากการโจรกรรม 
และเพือ่สะดวกแก่เจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ  ซึง่จะต้องปฏบิตังิานในเวลากลางคนื
ด้วย

  เจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีค�าสั่งก�าหนดหน้าที่และ 
การปฏิบัติไว้โดยแน่นอน

 ข้อ ๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของทุกหน่วยจะต้องจัดเตรียมแผนการ
ขนย้ายสิ่งของภายในอาคารสถานที่ของ หน่วยนั้น ๆ ไว้แต่เนิ่น ๆ 
แผนการน้ีควรมีช่องทางออกทุกช่องท่ีติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ในการ 
ดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนของอาคาร 
สถานที่นั้น ๆ ล�าดับความส�าคัญของการขนย้ายก่อนหลัง ตลอดจน  
เจ้าหน้าที่ในการขนย้าย เป็นต้น แผนการขนย้ายนี้ควรติดตั้ง ไว้แต่ละ
อาคารสถานที่ ณ ที่ซึ่งสามารถเห็นได้โดยทั่วกัน 

 ข้อ ๗.๖ แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

  ทุกหน่วยจะต้องมีแผนป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยตามความเหมาะสมกับสภาพและส่ิงแวดล้อมของหน่วยน้ัน ๆ 
ก่อนการวางแผนป้องกันอัคคีภัย ควรจะได้มีการส�ารวจอาคารสถานที่
และสิ่งต่าง ๆ ใน บริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยการส�ารวจ 
ก็เพ่ือหารายละเอียดในเร่ืองปริมาตรของอาคาร เพื่อจัดหาเครื่องดับ
เพลงิให้พอเพียงต�าบลส�าคญั ๆ  ทีจ่ะต้องป้องกนัสิง่ทีก่่อให้เกิดเพลงิไหม้ 
ฯลฯ เป็นต้น เมื่อส�ารวจแล้วก็ก�าหนดเป็นแผนป้องกันอัคคีภัยและการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในแผนนี้ควรจะมีหัวข้อดังนี้
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 การก�าหนดเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ประจ�าวัน เพื่อ ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
แผนการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ การก�าหนดสัญญาณอัคคีภัย  ใช้ในการ
ดับเพลิง ทิศทางลม ตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น

   แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเม่ือเกิด อัคคีภัยน้ี  
นายทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการ เพื่อท�าการดับเพลิงของ
หน่วย เป็นผู้กระท�า 

 ข้อ ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย

       ๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน. หรือ เทียบเท่า จะต้อง
ท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายใน หน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง ส�าหรับ
หน่วยกองร้อยหรือเทียบเท่า จะต้องท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัย
ภายในหน่วยอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง ส�าหรับหน่วยตั้งแต่กรมหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป ให้ ผบ.หน่วยน้ัน ๆ ท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัย 
ของหน่วยตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

       ๗.๘.๒ ผู้อ�านวยการดับเพลิงของกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป จะต้องท�าการตรวจการป้องกนัอคัคภียัภายในหน่วยอย่างน้อยเดอืน
ละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยนั้น ๆ พร้อม
ด้วยข้อคดิเหน็ต่าง ๆ  ตามตวัอย่างรายการตรวจสอบในผนวก ข. ซึง่แนบ
ท้ายระเบียบน้ี เสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาด�าเนินการ และ
สมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ และแผนน้ีควรจะได้มีการ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะ และส่วนราชการข้าง
เคียงอย่างใกล้ชิด เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อหน่วยจัดท�าแผน
ป้องกันอัคคีภัยของหน่วยแล้ว ให้หน่วยส�าเนาส่งหน่วยเหนือทราบด้วย 
ตวัอย่าง หวัข้อในการท�าแผนป้องกันอคัคภียั และการปฏบิติัเมือ่เกดิอคัคี
ภัย ปรากฏตามผนวก ก. ซึ่งแนบท้ายระเบียบนี้
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♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการ ปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค. ๓๘ ข้อ ๗.๔ และ ๗.๗ 

   ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง

    เครื่องมือและเครื่องใช้ที่หน่วยสมควรจัดหาไว้โดยใช้งบ
ประมาณของหน่วยเอง ได้แก่

  - เครื่องดับเพลิงชนิด ยาเคมี
  -  ถังทรายและพลั่วตักทราย
  - ขวานขนาดใหญ่
  - ถัง  แหล่งเก็บ ที่มีน�้าขังอยู่ตลอดเวลา
  - บันได
  - ไฟฉาย
  -  ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 
  ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

   ให ้ ทุกหน ่วยท�าการฝ ึกเจ ้าหน ้าที่ที่ ได ้ก�าหนดขึ้น  
เพือ่ปฏบิตัเิมือ่เกิดอคัคภียัตามแผนทีจ่ดัวางไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเลง็การ
ฝึกนอกเวลาราชการและในเวลากลางคืนเป็นพิเศษ โดยให้ด�าเนินการ
ฝึกในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.) และสามารถ
ใช้เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมีอยู่จริงได้จ�านวน ๑๐% (เศษให้ ปัดเป็น ๑ 
เครื่อง) ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระเบยีบไม่ตืน่ตกใจ และปฏบิตักิารได้ผลโดยแน่นอน เมือ่เกดิอคัคภียัขึน้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  เครื่องมือดับเพลิงไม่ครบถ้วน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  ไม่มีหลักฐานรายงานผลการตรวจการป้องกัน
อัคคีภัยของผู้อ�านวยการดับเพลิง

• ตรวจดูการเก็บวัสดุไวไฟในอาคารหรือคลัง

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการป้องกนัอคัคภียัและการปฏบิตัเิมือ่เกดิ
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๗.๑.๔, ๗.๒.๔ และ ๗.๒.๖

 ๕.๒ การเก็บ 
วัตถุอันตราย
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  ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามน�าวัตถุไวไฟไปเก็บไว้ในที่ท�างานโดยไม่จ�าเป็น

  ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บส่ิงของต่าง ๆ ควรจัดวางให้เป็น
ระเบียบ ให้อากาศถ่ายเทได้ วัตถุไวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหาก ควรจัด
ให้มีปรอทวัดอุณหภูมิของห้องหรือคลังต่าง ๆ

   ข้อ ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลลูลอยด์  น�้ามันยาง ผ้าหรือ
ด้ายชุบ น�้ามัน วัตถุเหล่านี้หากเก็บรวมกันไว้เป็นจ�านวนมากในที่อับ  
เมื่อได้รับความร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้

• ตรวจดูเวรยามที่คลังหรือสถานที่เก็บรักษา

• ตรวจดูหลอดไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างเวลากลางคืน

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ท่ี ๔๖๑ /๒๕๑๗ เรื่อง ให้กวดขันการควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ของทางราชการ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ ข้อ ๓

ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษา หรือคลัง ให้จัด
เวรยามเฝ้าตรวจและระมัดระวังการโจรกรรม และการก่อวินาศกรรม
ตลอดเวลา ๒๔ ชม.

♦	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๗ (๓) 

หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ข้อ ๓๗ มาตรการรกัษาความปลอดภัยเกีย่วกบัสถานทีใ่ห้หน่วยงานของ
รัฐพิจารณาด�าเนินการดังต่อไปนี้

   (๓) ให้แสงสว่างเพื่อปกป้องพื้นที่ที่มีความส�าคัญ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นที่ 

• ตรวจดูการป้องกันสนิม, เชื้อราและความสะอาดของสิ่งอุปกรณ์

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๓.๑๑

 ๕.๓ เวรยามและ 
แสงสว่าง

๖. การปรนนิบัติ
บ�ารุงและการซ่อม
บ�ารุง

 ๖.๑ การปรนนิบัติ 
บ�ารุง
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  ข้อ ๓.๑๑ การปรนนิบัติบ�ารุง (Preventive Maintenance) 
หมายถึง การดูแลและการให้บริการโดยหน้าที่เพื่อมุ่งประสงค์ที่รักษา
ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี โดยจัด 
ให้มีระบบการตรวจสภาพการตรวจค้น และการแก้ไขข้อบกพร่องก่อน
ที่จะเกิดขึ้น หรือที่จะช�ารุดมากขึ้น

♦	ค�าสั่งกองทัพบก (ค�าชี้แจง) ที่ ๕๖/๕๓๗๕ ลง ๑๐ มี.ค. ๙๘ เรื่อง 
การป้องกันสนิมรา ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๕ 

ข้อ ๑ ประเทศทีม่ลีมฟ้าอากาศร้อนขึน้ ถ้าหากไม่ท�าการ ระมดัระวงัและ
บ�ารุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องแล้ว อุปกรณ์เหล่าน้ันก็
อาจจะช�ารุดทรุดโทรม จนใช้ราชการไม่ได้ในเวลาเท่าที่ควร เพราะเป็น
ที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าดินฟ้าอากาศเช่นนี้ท�าให้โลหะ หนัง ผ้าใบ และไม้ 
ส่วนทีไ่ม่ได้ทาสไีว้นัน้ช�ารดุในเวลาอนัรวดเรว็ ฉะนัน้ให้ผู้บงัคบับญัชาทกุ
คนได้ด�าเนินการในเรื่องการปรนนิบัติบ�ารุงอยู่เสมอเป็นเนืองนิตย์ เพื่อ
ให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  อยู่ในสภาพที่ใช้ราชการได้ตลอดเวลา วิธีที่ดี
ท่ีสุดของ ผู้บังคับบัญชาท่ีจะขจัดสนิมสีที่ลอกพองและการเป็นราก็คือ  
ต้องมแีผนการทีจ่ะป้องกนัสิง่เหล่านัน้เพือ่เป็นการช่วยจดัให้มแีผนนีข้ึน้ 
จึงได้เสนอวิธีหน่ึงที่ง่ายและสะดวกซ่ึงสามารถกระท�าได้เพ่ือป้องกัน 
อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มิให้ช�ารุดเสียหายได้ 

ข้อ ๒ การป้องกันสนิม

  ก. สนิมเกิดจากปฏิกิริยาของออกซิเจนกับเหล็กที่ทิ้งไว้ให้ถูก
อากาศโดยลักษณะของปฏิกิริยานี้สามารถให้วิธีป้องกันได้ทันที คือ  
ให้ปิดพืน้ผวิของโลหะทีถ่กูอากาศเสยี วธิที�าคือ ประการแรกต้องขดัสนมิ
ออกเสียก่อน โดยธรรมดาแล้วสนิมบาง ๆ นั้น ใช้ผ้าชุบน�้ามันใส หรือ 
น�้ามันช�าระล้าง กล้องเช็ดถูขัดออกได้ ถ้ายังขัดไม่ออกให้ใช้ผ้าขัดหรือ 
ผ้าทรายละเอียดขัดออก ในขณะท�าการขัดนั้นต้องระวัง อย่าขัดให้กิน
เนื้อโลหะจนพื้นผิวเปลี่ยนรูปร่างไป แต่อย่างไรก็ดี จะต้องขัดเอาสนิม
ออกให้หมดแล้วก็ใช้สีทาให้ท่ัวหรือจะใช้น�้ามันทาก็ได้ก่อนที่จะทาสีนั้น
จะต้องลงสีพื้นเสียก่อน
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  ข. ความช้ืนจะเข้าผสมกับน�้ามันและเป็นตัวท�าลายคุณภาพใน 
การป้องกันสนิม ปริมาณของความชื้นนั้นจะบ่งถึงอัตราการสูญเสีย
คุณภาพของน�้ามันป้องกันสนิม ความชื้นยิ่งมีมากในบรรยากาศเท่าใด 
อัตราของการเข้าผสมกับน�้ามันก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นในฤดูฝน 
จะต้องท�าการตรวจรักษาความสะอาด, ทาสี หรือทาน�้ามัน เสียใหม ่
บ่อย ๆ ครั้ง โดยไม่ประมาท

  ค. อุณหภูมิเป็นเหตุให้การกล่ันตัวของความชื้นในอากาศ
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งท�าให้โลหะเป็นสนิมได้ ฉะน้ัน ต้องตรวจปืนและ 
ล�ากล้อง และส่วนที่เป็นโลหะอื่น ๆ ทุกวัน กับจะต้องตรวจรางปืน, 
 เลือ่นปืน, แคร่ปืน ฯลฯ เพือ่ตรวจหาความชืน้แล้วเชด็ให้แห้ง แล้วชโลม
ด้วย น�้ามันใสทาปืนบาง ๆ เพื่อป้องกันสนิม

  ง. ในระยะเวลาท่ีไม่ได้ใช้ปฏิบัติงานอันใดนั้น ส่วนที่เป็นโลหะ 
ท่ีต้องท�าการทาน�้ามันให้ใช้น�้ามันกันสนิมชโลมทาให้หนา ๆ ให้ทั่ว  
เพื่อให้สามารถป้องกันต่อปฏิกิริยาของความชื้นได้มากที่สุด

ข้อ ๓ การป้องกันรา

  ก. สรรพสิง่ทีเ่ป็นผ้าใบและหนงัทีใ่ช้อยูใ่นประเทศอากาศร้อนชุม่
ชื้นเช่นนี้มักเป็นอาหารอันโอชะของ รา, แมลงและสัตว์เล็ก ๆ ต่าง ๆ 
บริเวณพืน้ท่ีคลงัควรจะ ท�าให้แห้ง มแีสงสว่างเพยีงพอ (แสงแดด) อากาศ
พดัผ่านได้สะดวก และสามารถป้องกนัสตัว์เลก็ ๆ  ได้ รานัน้ สามารถเชด็
ถูให้ออกได้ด้วยแปรงแข็ง แปรงตรงบริเวณที่เป็นรานั้นหรือจะใช้ผ้าเช็ด
ให้สะอาดก็ได้ ส�าหรับผ้าใบ หรือหนังที่เปียกหรือชื้นนั้น จะต้องตาก 
ให้แห้งเสียก่อนเก็บเข้าคลัง

  ข. ผ้าใบที่แมลงหรือสัตว์เล็ก ๆ เจาะไว้เป็นรูขาด หรือบริเวณที่
ผุเปื่อยนั้นจะต้องเปิดหรือท�าการปะโดยทันที

  ค. ให้ใช้เศษไม้ขดูเอาผงฝุน่หรอืโคลนออกจาก ส่ิงทีเ่ป็นหนงั อย่า
ใช้มีดหรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่คมเป็นอันขาด แล้วท�าความสะอาดด้วยสบู่
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ฟอกหนังกับน�้าอุ่น (อย่าใช้น�้าร้อน) ใช้แปรงอ่อน ๆ หรือผ้าถู เสร็จแล้ว
ทิ้งไว้ให้ หนังแห้งใช้ผ้าชุบ น�้ามันทาหนัง ทาบาง ๆ อย่าให้โชก ( น�้ามัน
ทาหนังเป็นรายการของที่เบิกได้จาก พธ.ทบ.) ขัดหนังจนให้ขึ้นเงา

ข้อ ๕ การปรนนิบัติบ�ารุงนั้น ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ 
ไร้ความส�าคัญน้ันไม่ได้ แผนการปรนนิบัติบ�ารุงโดยทั่วถึงนั้นเป็นการ
ประกันท่ีดีท่ีสุดส�าหรับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  
ใช้งานได้แล้ว ทหารก็จะได้รับการฝึกเป็นอย่างดี

• ตรวจดูหลักฐานการซ่อมบ�ารุง (ทะเบียนคุมใบส่งซ่อม ทบ.๔๐๐-
๐๐๒, ใบส่งซ่อมและรับของ ทบ.๔๖๘-๓๑๑)

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๓.๒, ๔.๓, ๖ และ ข้อ ๑๐

  ข้อ ๓.๒ การซ่อมบ�ารุง (Maintenance) หมายถึง การกระท�า
ใดๆ ท่ีมุง่หมายจะรกัษายทุโธปกรณ์ต่างๆ ให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้การได้ หรือ
มุ่งหมายท่ีจะท�าให้ยุทโธปกรณ์ ท่ีช�ารุดกลับคืนมาอยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ และให้หมายรวมถึงการตรวจสภาพ การทดสอบ การบริการ  
การซ่อมแก้ การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดดัแปลง และ การซ่อมคนื
สภาพ 

ข้อ ๔ หลักการซ่อมบ�ารุง

  ๔.๓ ยุทโธปกรณ์ท่ีช�ารุดเกินขีดความสามารถของหน่วยที่จะ
ท�าการซ่อมบ�ารุงให้ส่งซ่อมที่หน่วยซ่อมบ�ารุงประเภทสูงกว่า หรือขอให้
หน่วยซ่อมบ�ารุงที่สูงกว่า มาท�าการซ่อมให้

ข้อ ๖ การซ่อมบ�ารุงระดับหน่วย คือ การซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยที่ใช้ยุทโธปกรณ์นั้น โดยผู้ใช้หรือพลประจ�า
ยุทโธปกรณ์ และช่างซ่อมของหน่วยการซ่อมบ�ารุงประเภทนี้ ประกอบ
ด้วย การตรวจสภาพ การท�าความสะอาด การบริการ การรักษา  

๖.๒ การซ่อมบ�ารุง
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การหล่อลื่น การปรับตามความจ�าเป็น การเปลี่ยน ชิ้นส่วนซ่อมเล็ก ๆ 
น้อย ๆ การซ่อมบ�ารุงระดับหน่วยจะกระท�าอย่างจ�ากัดตามคู่มือหรือ 
ค�าสั่ง หรือผังการซ่อมบ�ารุง (Maintenance Allocation Chart) ท่ี
อนุญาตให้กระท�าได้ในระดับนี้

ข้อ ๗ การซ่อมบ�ารุงสนับสนุนโดยตรง คือการซ่อมบ�ารุงที่อนุมัติให้
กระท�าต่อยุทโธปกรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบการซ่อมบ�ารุงของหน่วย
สนับสนุนโดยตรง ซึ่งเป็นหน่วยที่ก�าหนดขึ้นตามอัตราการจัดและ
ยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรือ อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) และบ่งถึงภารกิจ 
ของการซ่อมบ�ารุงดังกล่าว

  การซ่อมบ�ารุงสนับสนุนโดยตรง เป็นการซ่อมแก้ อย่างจ�ากัด 
ต่อยุทโธปกรณ์ครบชุดหรือซ่อมแก้ส ่วนประกอบที่ใช ้งานไม่ได ้  
เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ประกอบ ด้วยการซ่อมและการเปล่ียนส่วนท่ี 
ใช้งานไม่ได้ รวมทั้ง การซ่อมและการเปล่ียนส่วนประกอบย่อย  
(Subassemblies) และส่วนประกอบธรรมดา (Assemblies)

ข้อ ๘ การซ่อมบ�ารุงสนับสนุนทั่วไป คือ การซ่อมแก้ ยุทโธปกรณ์ที่ใช้
งานไม่ได้ที่เกินขีดความสามารถของการซ่อมบ�ารุงสนับสนุนโดยตรง  
เพ่ือส่งกลับเข้าสายการส่งก�าลังหรือเพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียน
โดยตรง (Direct Exchange) รวมทัง้ท�าการซ่อมส่วนประกอบใหญ่ และ
ส่วนประกอบย่อย เพื่อส่งเข้าสายการส่งก�าลัง 

ข้อ ๙ การซ่อมบ�ารุงระดับคลัง คือ การซ่อมบ�ารุงโดยหน่วยซ่อมขั้น 
คลงัของกรมฝ่ายยทุธบรกิาร ซ่ึงจะท�าการ ซ่อมใหญ่ยทุโธปกรณ์ทีใ่ช้งาน
ไม่ได้ ให้กลบัคนือยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้อย่างสมบรูณ์ตามคูม่อืทางเทคนคิ
หรอืท�าการซ่อมสร้างยทุโธปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพเหมอืนของใหม่ ระเบยีบ
กองทัพบก ว ่าด ้วยการซ ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔  
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๑๐, ๑๐.๙ และ ๑๓.๒ 

ข้อ ๑๐ การซ่อมบ�ารุงระดับหน่วย เป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับ
หน่วยใช้ยุทโธปกรณ์นั้น จะต้องจัดให้มีการด�าเนินการดังนี้.-
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  ๑๐.๑ ท�าการปรนนิบัติบ�ารุงยุทโธปกรณ์ตามคู่มือการปรนนิบัติ
บ�ารุง หรือค�าสั่งการหล่อลื่นส�าหรับยุทโธปกรณ์ชนิดนั้นโดยเคร่งครัด

  ๑๐.๒ ท�าการซ่อมบ�ารุงระดับหน่วยตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือทาง
เทคนิค หรือตามที่สายยุทธบริการ ก�าหนดให้กระท�า

  ๑๐.๓ ถ้ายุทโธปกรณ์ช�ารุด หรือจ�าเป็นต้องปรนนิบัติบ�ารุงเกิน
กว่าที่ก�าหนดไว้ ให้ส่งไปรับการซ่อม หรือรับการปรนนิบัติบ�ารุงที่หน่วย
สนับสนุนโดยตรง

  ๑๐.๔  ก ่อนส ่งยุทโธปกรณ์ไปด�าเนินการตามข ้อ ๑๐.๓  
ให้หน่วยใช้แจ้งให้หน่วยสนบัสนนุโดยตรงทราบก่อน เมือ่ได้รบัแจ้งให้ส่ง
ยุทโธปกรณ์ไปท�าการซ่อมแล้วจึงจัดส่งไป

  ในกรณีท่ีหน่วยสนับสนุนโดยตรง สามารถส่งชุดซ่อมมาซ่อมยัง
หน่วยใช้ได้ ก็อาจจะส่งชุดซ่อมมาท�าการซ่อมให้ ทั้งนี้หน่วยสนับสนุน
โดยตรงจะต้องพิจารณาถึงการประหยัด และสถานการณ์ด้วย

  ๑๐.๕ ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง 
หน่วยใช้จะต้องท�าการปรนนิบัติบ�ารุง และท�าการซ่อมบ�ารุงในชั้นของ
ตนให้เรียบร้อยก่อน

  ๑๐.๖ ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ท�าการเบิก
ทดแทนไปยงัหน่วยสนบัสนนุโดยตรงทนัท ีการเบกิให้ปฏบิตัติามระเบยีบ
กองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔

   ๑๐.๗ การส่งยทุโธปกรณ์ไปซ่อม ให้ปฏิบตัติามระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๐ (ยกเลิกและให้ใช้ระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วย การส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แทน)

  ๑๐.๘ ในการซ่อมบ�ารุงหรือการปรนนิบัติ บ�ารุงชั้นหน่วยนั้น 
พลประจ�ายุทโธปกรณ์มีหน้าที่ช่วยเหลือ ช่างซ่อมของหน่วย
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  ๑๐.๙ ขอบเขตของการซ่อมบ�ารุง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ ค�าส่ัง  
หรือระเบียบที่ก�าหนดไว้เป็นรายยุทโธปกรณ์

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด   สิ่งอุปกรณ์ช�ารุดไม่ด�าเนินการส่งซ่อม

• ตรวจหลักฐานการติดตามการซ่อม

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ท่ี ๓๗๖/๒๕๑๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เพื่อการ
ประหยัดของกองทัพบก ลง ๑๑ ส.ค. ๑๔ ข้อ ๕.๓

  ข้อ ๕.๓ การซ่อมบ�ารงุผูท้ีจ่ะท�าให้ทรพัย์สนิของกองทพับก ด�ารง
สภาพอยู่ได้เป็นอย่างดี ได้นานที่สุด คือ ตัวผู้ใช้นั่นเอง ผู้ใช้นอกจากจะ
ต้องใส่ใจที่จะดูแลรักษาให้คงสภาพด้วย การปรนนิบัติบ�ารุงเป็นอย่าง
ดแีล้ว ยงัต้องส่งซ่อมเมือ่ถงึก�าหนดเวลาหรอืช�ารดุถงึขัน้จะส่งซ่อม อย่าง
หวงเอาไว้ใช้ จนช�ารดุต่อไปและในทีสุ่ดทรพัย์สินนัน่อยูใ่นสภาพการซ่อม
ไม่คุ้มค่าจนถึงขั้นต้องซ่อมใหญ่และจ�าหน่ายไปในที่สุด ฯลฯ 

  ให้ผูบ้งัคบับัญชาตรวจตราดแูลทรพัย์ทีม่อียูแ่ล้ว รายงานการซ่อม
ไปยงัหน่วยซ่อมบ�ารงุตามสายงาน และถ้าหากพบเหน็ทรพัย์สินของทาง
ราชการช�ารุดใช้การไม่ได้ แต่ไม่มีการรายงานหรือติดตามผลการซ่อม  
ให้พิจารณา ลงโทษทุกรายเช่นเดียวกัน

♦	ค�าสัง่กองทพับก ที ่๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรือ่ง การตรวจเยีย่ม
การส่งก�าลังของผู้บังคับบัญชาและก�ากับดูแล ของฝ่ายอ�านวยการการ
ส่งก�าลังบ�ารุง ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔ 

ข้อ ๑๐ การติดตามและเร่งรัดผลงานของฝ่ายอ�านวยการ การส่งก�าลัง
บ�ารุงปฏิบัติ ดังนี้

๖.๓ การติดตาม  
ผลการซ่อม
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  ข้อ ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�าดับ

        ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วยตนเอง (การเยี่ยม
เพื่อก�ากับดูแลด้านการส่งก�าลังบ�ารุง)

        ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบประสานงาน 

         ๑๐.๔.๓ ตดิต่อโดยตรงด้วยโทรศพัท์ และวิทยโุทรทศัน์

        ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

• ตรวจดูหลักฐานการรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายของ หน่วยขนาด 
กองร้อยหรือเทียบเท่า 

♦	ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ ข้อ ๑๗, ๑๗.๑ และ ๑๗.๒ 

ข้อ ๑๗ การรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย

  ข้อ ๑๗.๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่ม
รายงานโดย รายงานไปตามสายการบังคับบัญชา

  ข้อ ๑๗.๒ รายงานทันที เมื่อทราบว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพ
ทีต้่องจ�าหน่ายเผ่ือตดัยอดออกจากบญัชคีมุ เว้นแต่การรายงานขออนุมตัิ
ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ เนื่องจาก การปฏิบัติราชการสนาม ถ้าจ�าเป็นให้
รายงานเป็นคราว ๆ  ไป การรายงานและคราวนัน้ ให้รายงานเมือ่จบการ
ปฏิบัติ เรื่องหนึ่งๆภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน ๓ เดือน

• ตรวจดหูลกัฐานการรายงานขออนมุตัจิ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ ของหน่วย
บังคับบัญชา ขั้นตอนการรายงาน, การต้ังคณะกรรมการสอบสวนหา
สาเหตุ, แบบพิมพ์ ทบ. ที่ใช้รายงาน, สายการรายงาน, การขออนุมัติตัด
ยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจาก บัญชีคุม และอ�านาจในการอนุมัติจ�าหน่ายสิ่ง
อุปกรณ์

๗. การจ�าหน่าย

 ๗.๑ การรายงาน 
อนุมัติจ�าหน่ายสิ่ง 
อุปกรณ์ของหน่วย
ใช้

 ๗.๒ การขออนุมัติ 
จ�าหน่ายของหน่วย 
บังคับบัญชา
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♦	ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ ข้อ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๗ และ ๒๗.๓

ข้อ ๑๑ ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ ผูบ้งัคบับญัชากองพล หรอืเทยีบเท่า มอี�านาจ
อนมุตัใิห้จ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ออก จากบญัชคีมุของหน่วยในอตัราของตน

   เฉพาะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ให้มีอ�านาจอนุมัติ
จ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ออกจากบญัชคีมุ ของหน่วยอืน่ๆ ซึง่รบัการสนบัสนนุ
สิ่งอุปกรณ์ จากกองบัญชาการช่วยรบ

  ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�านาจ อนุมัติโดย
ถอืจ�านวนเงนิตามราคาซือ้ หรอืได้มาของสิง่อปุกรณ์ทีร่ายงานขออนมุตัิ
จ�าหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้ 

   ๑๑.๑ สิง่อปุกรณ์ใช้สิน้เปลอืง สิง่อุปกรณ์ถาวร ส่ิงอปุกรณ์
มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

   ๑๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๑.๑ กรณีจ�าหน่ายเป็นสูญ
วงเงินต้องไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เว้นส่ิงอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือ
ทางการทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๒ ผู้บังคับบัญชาช้ันแม่ทัพหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�าลังในอัตรามีอ�านาจอนุมัติให้จ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ออกจาก
บัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตน และหน่วยในพื้นที่ซ่ึงได้รับการ
สนับสนุนจากที่ตั้งทางการส่งก�าลังของตน

  ส�าหรับผู ้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่าที่ไม่มีหน่วย
สนับสนุนในอัตรามีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
เฉพาะหน่วยในอัตราของตน

  ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�านาจอนุมัติโดย 
ให้ถือจ�านวนเงินตามราคาซ้ือหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติ
จ�าหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้
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  ๑๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง ส่ิงอุปกรณ์ถาวร ส่ิงอุปกรณ์ที่มี
ชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

  ๑๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๒.๑ กรณีจ�าหน่ายเป็นสูญ วงเงิน 
ต้องไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก
ทางการทหารในระหว่างภาวะไม่ปกต ิวงเงนิต้องไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๓ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ มีอ�านาจ
อนุมัติให้จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานออก
จากบัญชีคุม ดังนี้

  ๑๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีชีวิต และช้ินส่วน
ซ่อม ให้ถือจ�านวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติ
จ�าหน่ายในคราวหนึ่งรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับส่ิง
อุปกรณ์ที่มีชีวิต หากวงเงินเกินที่ก�าหนดให้ลงนามอนุมัติโดยรับค�าสั่ง  
ผู้บัญชาการทหารบก และรายงานให้กองทัพบกทราบด้วย 

  ๑๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๓.๑ กรณีจ�าหน่ายเป็นสูญ วงเงิน 
ตามราคาซ้ือ หรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่จ�าหน่ายเป็นสูญ  
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ หรือ ข้อ ๑๒.๒ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๔ ผู้บัญชาการทหารบก มีอ�านาจอนุมัติให้จ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ 
ทุกประเภทออกจากบัญชีคุมได้ ทุกกรณีโดยไม่จ�ากัดวงเงิน เว้นแต่การ
จ�าหน่ายเป็นสูญ มีอ�านาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของ 
สิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๘ หน่วยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นหน่วย
รายงานทั้งนี้เมื่อได้รับรายงานข้อ ๑๗ แล้ว ปฏิบัติตามล�าดับดังต่อไปนี้

  ๑๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

  ๑๘.๒ รายงานขออนุมัติจ�าหน่าย 
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ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

  ๑๙.๑ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีที่ได้รับ
รายงาน

  ๑๙.๒ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 
ข้าราชการชัน้สญัญาบตัรอย่างน้อย ๓ นาย เว้นแต่หน่วยในต่างประเทศ 
ถ้ามข้ีาราชการสญัญาบตัรไม่เพียงพอให้แต่งตัง้ข้าราชการต�า่กว่าสัญญา
บัตรหรือ ข้าราชการจากหน่วยราชการอื่นร่วมเป็นกรรมการได้ ๑ นาย

  ๑๙.๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ เพือ่หารายละเอยีด
และสาเหตขุองการจ�าหน่าย โดยให้พจิารณาให้ได้ความว่าการดแูลรกัษา
สิ่งอุปกรณ์ของเจ้าหน้าท่ีหรือพลประจ�าด้วย ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
ตามค�าแนะน�าหรือคู่มือหรือไม่

  การสอบสวนนัน้ ให้คณะกรรมการด�าเนนิการ สอบสวนตามความ
ส�าคัญของเรื่องในกรณีเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มีราคาต�่า หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยว
เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม ให้คณะกรรมการรายงานผลการ
สอบสวน โดยสรุป และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
กรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย เพื่อประกอบการ
พิจารณาสั่งการของผู้มีอ�านาจอนุมัติก็เป็นการเพียงพอ ข้อส�าคัญต้อง
สอบสวนให้ได้ความจรงิว่า สาเหตุเกดิจากเหตุใด อาทเิช่น จากการทจุรติ 
หรือการจงใจท�าให้เสียหาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอัน
เป็นการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือ  
เกดิข้ึนตามสภาพการใช้งานปกต ิหรอืจากการกระท�าของข้าศกึ เป็นต้น 
รวมทัง้ต้องให้ปรากฏหลกัฐานเกีย่วกบั ประเภท ชนดิ ราคา จ�านวนความ
เสียหาย ปีท่ีได้รับการแจกจ่าย และประเภทงบประมาณที่จัดหาส่ิง
อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายว่า จัดหามาจากงบประมาณประเภทใด 
และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้หรือไม่ ถ้าหากผล
การสอบสวนส ่อไปในทางเป ็นความผิดในทางอาญาด ้วยให  ้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแยกส�านวนการสอบสวนด�าเนินคดี
อาญาต่อไป
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  เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้ง
แนบส�านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้าม)ี ส่งถงึผูส้ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการให้เสรจ็สิน้ภายใน ๓๐ วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีประธานกรรมการ
ได้รับทราบค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการ แต่ถ้าการสอบสวนยังไม่เสร็จ จะขอ
อนุญาตผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวน ต่อไปอีกคราวละ
ไม่เกิน ๑๕ วนั แต่รวมระยะเวลาในการด�าเนนิการทัง้ส้ินแล้วไม่เกิน ๙๐ วนั

  ๑๙.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย หรือขาดบัญชี ซึ่งต้อง
พจิารณาหาตวัผูร้บัผดิทางละเมดิ ให้หน่วยปฏบิตัติามข้อบังคบักระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการอันเน่ืองจากการกระท�าละเมิดของเจ้าหน้าที่
ทีม่ผีลบงัคบัใช้ในปัจจบุนั โดยให้รายงานตามสายการบงัคบับญัชาไปยงั
กองทัพบก (ผ่านส�านักงานพระธรรมนูญทหารบก)

ข้อ ๒๐ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย

     ๒๐.๑   ใช้แบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐- ๐๖๕ (ผนวก ก.แบบ
รายงานขออนุมัติจ�าหน่าย) และแนบหลักฐาน ต่าง ๆ ไปพร้อมกับ
รายงานด้วย

    ๒๐.๒  ส่งรายงานไปตามสายการส่งก�าลัง (ผนวก ข. ทางเดิน
เอกสาร)

    ๒๐.๓  ส�าเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ

    ๒๐.๔   หน่วยปฏิบตัริาชการสนาม รายงานไปยงักองบงัคบัการ
ควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกความเห็นก่อน จึงส่ง
รายงานไปตามข้อ ๒๐.๒ 

ข้อ ๒๑ หลักฐานต่าง ๆ ที่แนบไปพร้อมกับรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย

     ๒๑.๑   ค�าสั่งหรือส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง
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    ๒๑.๒   รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง

  ๒๑.๓  ค�าให้การของบุคคลที่เป็นต้นเหตุและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์

  ๒๑.๔  ส�านวนการสอบสวน เว้นกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงโดยสรุปตามข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒ 

  ๒๑.๕  รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ สอบสวนข้อเทจ็
จรงิความรบัผดิทางละเมดิในกรณทีีไ่ด้ขออนมุตักิองทพับกและกองทพับก
ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด

  ๒๑.๖ เอกสารแสดงความยนิยอมชดใช้ส่ิงอปุกรณ์ของผู้รบัผิดชอบ
ชดใช้ในกรณีที่ต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ หรือในกรณีที่ผู้รับผิดชอบชดใช้
ไม่ยินยอมชดใช้ ให้หน่วยรายงานระบุในรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายของ
หน่วยด้วย

  ๒๑.๗ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่นๆที่จ�าเป็น 

ข้อ ๒๔ เม่ือหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์แล้ว
ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์น้ันออกจากบัญชีคุมของหน่วย และแจ้งผลการ
อนมุตัน้ัินให้หน่วยบงัคบับญัชาโดยตรงทราบ แต่ถ้าในระหว่างการด�าเนนิ
กรรมวิธีขออนุมัติจ�าหน่าย หน่วยรายงานมีความจ�าเป็น ต้องใช้ส่ิง
อปุกรณ์ประเภทนัน้ ให้หน่วยรายงานท�าเบกิทดแทนไปได้ เว้นสิง่อปุกรณ์
ประเภท ๔ โดยในการเบกิทดแทน ให้แนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสิง่อปุกรณ์
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการกรรมวิธีขออนุมัติจ�าหน่าย เช่น 
เอกสารจากหน่วยซ่อมบ�ารุง หรือรายงานการสูญหาย เป็นต้น

ข้อ ๒๗ การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระท�าได้ ๓ วิธี คือ การแก้ไขให้คงสภาพ
เดิม การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ และ การชดใช้ด้วยเงิน
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  ๒๗.๓ การชดใช้ด้วยเงิน ให้ชดใช้เป็นเงิน ตามหลักเกณฑ ์
ทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนดรวมทัง้ปฏบิตั ิตามระเบยีบแบบแผนของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง

♦	ค�าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มี.ค. ๕๐ เรื่อง 
การพัสดุ ข้อ ๑๓ และผนวก ค. ท้ายค�าสั่ง อ�านาจ และวงเงินอนุมัติ
จ�าหน่ายกรณีเป็นสูญ

  ผูบ้ญัชาการกองพลหรือเทยีบเท่า มอี�านาจอนมุตั ิจ�าหน่ายคราว
หนึ่ง ดังนี้

  สิ่งอุปกรณ์ที่ยกเว้นภาษีไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

  สิ่งอุปกรณ์นอกงบประมาณ ประเภท ๒ และสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ (ระหว่างภาวะปกติ) ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

  สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือ (ระหว่างภาวะไม่ปกติ) ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท แม่ทัพภาคหรือเทียบเท่า มีอ�านาจ อนุมัติจ�าหน่ายคราว
หนึ่ง ดังนี้

  สิ่งอุปกรณ์ที่ยกเว้นภาษีไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

  สิ่งอุปกรณ์นอกงบประมาณ ประเภท ๒ และ สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ (ระหว่างภาวะปกติ) ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท

  สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือ (ระหว่างภาวะไม่ปกติ) ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท

  ผูบ้งัคบับญัชาส่วนราชการทีม่อีตัราชัน้ยศ พลเอก มอี�านาจอนมุตัิ
จ�าหน่ายคราวหนึ่ง ดังนี้

  สิ่งอุปกรณ์ที่ยกเว้นภาษี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  สิ่งอุปกรณ์นอกงบประมาณ ประเภท ๒ และสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ (ระหว่างภาวะปกติ) ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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  สิ่งอุปกรณ์ท่ีได้รับการช่วยเหลือ (ระหว่างภาวะไม่ปกติ) ไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้บัญชาการทหารบก มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายคราว
หนึ่ง (สิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท) ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม มอี�านาจอนมุตั ิจ�าหน่ายคราว
หนึ่ง (เฉพาะสิ่งอุปกรณ์นอกงบประมาณ ประเภท ๒ และสิ่งอุปกรณ์ที่
ได้รบัการช่วยเหลอืระหว่างภาวะปกต ิและไม่ปกต)ิ เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยขนาดกองร้อยไม่รายงานขออนุมัติ
จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ หลกัฐานการขออนมุตัจิ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์มไีม่ครบ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ข้ันตอน/กรรมวิธีในการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ ์
ของหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปล่าช้า

• ตรวจดูหลักฐานการติดตามผลการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์

♦	ค�าสัง่กองทพับก ที ่๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรือ่ง การตรวจเยีย่ม
การส่งก�าลังของผู้บังคับบัญชาและการก�ากับดูแลของฝ่ายอ�านวยการ  
ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔ 

ข้อ ๑๐ การตดิตามและเร่งรดัผลงานของฝ่ายอ�านวยการทางการส่งก�าลงั
บ�ารุงปฏิบัติ ดังนี้

  ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�าดับ

   ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วยตนเอง (การเยี่ยมเพื่อ
ก�ากับดูแลด้านการส่งก�าลังบ�ารุง)

   ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบปะประสานงาน 

   ๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์และวิทยุโทรศัพท์

   ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

 ๗.๓ การติดตาม 
ผลการจ�าหน่าย
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• ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนซากสิ่งอุปกรณ์ 

♦	ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�าหน่าย สป. พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ 
ตอนที่ ๖ ข้อ ๓๐, ๓๐.๑, ๓๐.๒, ๓๐.๓, ๓๐.๔, ๓๒, ๓๓, ๓๓.๑, ๓๓.๒ 
ข้อ ๓๔, ๓๔.๑, ๓๔.๒, ๓๔.๒.๑ และ๓๔.๒.๒

ตอนที่ ๖ การปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้
จ�าหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้ว 

ข้อ ๓๐ ผู้บังคับบัญชานั้น ผู้บัญชาการกองพลหรือ เทียบเท่า ผู้บังคับ
บญัชาชัน้แม่ทพัหรอืเทยีบเท่า เจ้ากรม ฝ่ายยทุธบริการ หรอืเจ้ากรมฝ่าย
กิจการพิเศษหากไม่มีข้อก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ในการอนุมัติ
จ�าหน่ายและสั่งการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ตาม  
ข้อ ๒๓.๒ นั้น ให้พิจารณาสั่งการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  ๓๐.๑ มอบให้แก่ผู้ชดใช้ในกรณีที่มิใช่ส่ิงอุปกรณ์ หลัก หรือส่ิง
อุปกรณ์ส�าคัญ

  ๓๐.๒ ส่งให้ต�าบลรวบรวมสิง่อปุกรณ์จ�าหน่ายหรอื ปฏบิตัติามที่
กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบส่ิงอุปกรณ์
นั้นก�าหนด

  ๓๐.๓ ให้หน่วยน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

  ๓๐.๔ ท�าลาย

ข้อ ๓๒ สิ่งอุปกรณ์ และซากสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางในข้อ ๒๓.๔ ของระเบียบนี้ 

  ข้อ ๒๓.๔ เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ 

       ๒๓.๔.๑ ให้รายงานขออนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์  
ในโครงการทีอ่ยูใ่นครอบครองของหน่วยตามปกตจินถงึผูม้อี�านาจอนมุตัิ
ให้จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม 

๗.๔ การปฏิบัติต่อ 
สิ่งอุปกรณ์และซาก 
สิ่งอุปกรณ์
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   ๒๓.๔.๒ ส�าเนารายงานขออนมุตัจิ�าหน่ายตามข้อ ๒๓.๔.๑ 
เสนอกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการ พิเศษที่รับผิดชอบ 
ในสิ่งอุปกรณ์นั้น เพื่อจารณาด�าเนินการต่อไป

   ๒๓.๔.๓ กรมฝ่ายยทุธบรกิาร หรอืกรม ฝ่ายกจิการพเิศษ
เมื่อได้รับรายงานแล้วให้รายงานถึงกองทัพบกเพื่อแจ้งให้ประเทศ 
ผู้มอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ์ทราบ และท�าข้อตกลงหรือก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวต่อไป

   ๒๓.๔.๔ ห้ามด�าเนินการใด ๆ  หรือปฏิบัติต่อ สิ่งอุปกรณ์
ในโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้จ�าหน่ายก่อน ทีจ่ะได้ข้อยติุจากผลการด�าเนนิ
การตามข้อ ๒๓.๔.๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๓๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ห้ามมอบให้แก่ ผู้ชดใช้

    ๓๓.๑   สิ่งอุปกรณ์หลัก 

    ๓๓.๒   สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ

ข้อ ๓๔ การส่งให้ต�าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�าหน่าย

     ๓๔.๑   ส่งให้แก่ต�าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�าหน่ายที่สะดวกใน
การขนส่ง และเสยีค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ดุ โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

     ๓๔.๒   หลักฐานประกอบการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 

    ๓๔.๒.๑ ส�าเนารายงานขออนมุติัจ�าหน่าย ทบ.๔๐๐-๐๖๕ 
ที่อนุมัติแล้ว

   ๓๔.๒.๒ หลักฐานการส่งคืนใช้ใบส่งคืน ทบ.๔๐๐-๐๑๓ 
หรือใบส่งคืนและส่งสิ่งอุปกรณ์ ทบ.๔๐๐- ๐๑๔ หรือใบเบิกหรือใบส่ง
คืนสิ่งอุปกรณ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี
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  ๓๔.๓  สิง่อปุกรณ์หรอืซากสิง่อปุกรณ์ต่อไปนี ้ห้ามส่งให้แก่ต�าบล
รวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�าหน่าย 

   ๓๔.๓.๑ สัตว์

   ๓๔.๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ที่มีค�าสั่งให้ปฏิบัติด้วยวิธีอื่นแล้ว

   ๓๔.๓.๓  กระสุนและวัตถุระเบิด 

   ๓๔.๓.๔ เชื้อเพลิง, สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นพิษ และท�าให้ 
ระคายเคือง

   ๓๔.๓.๕  ยารักษาโรค สารเคมี ชีวะรังสี และยาเสพติด
ให้โทษ

    ๓๔.๓.๖ สิ่งอุปกรณ์และซากส่ิงอุปกรณ์ที่เห็นว่าไม่มีค่า
ในการชื้อขาย

•  ผนวก จ. (ประกอบค�าสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๑๘๘/๔๓ ลง  
๑๓ พ.ย. ๔๓) รายการสิ่งอุปกรณ์สาย พธ. ที่หน่วยจะต้องส่งคืนและไม่
ต้องส่งคืนซาก 

๑. รายการสิง่อปุกรณ์สายพลาธกิารทีห่น่วยต้องส่งคนืซากต�าบลรวบรวม 
สิ่งอุปกรณ์จ�าหน่าย (หน่วยต่าง ๆ)

  ๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.

   ๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ตาม อสอ. ยกเว้น ชุดเครื่องนอน และเครื่อง
ประกอบห้องเวร ๙ รายการ 

         ๑.๒.๑ ที่นอน

          ๑.๒.๒ ผ้าห่มนอน 

          ๑.๒.๓ ผ้าขาวปูนอน 

          ๑.๒.๔ หมอนหนุน
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   ๑.๒.๕ ปลอกหมอน 

   ๑.๒.๖ มุ้งสีกากีแกมเขียว 

   ๑.๒.๗ คนโทน�้าเย็น แก้วพร้อม 

   ๑.๒.๘ กระโถนปากแตร 

   ๑.๒.๙ ที่เขี่ยบุหรี่

  ๑.๓ สิ่งอุปกรณ์ประจ�าหน่วย ยกเว้น ประเภทเครื่องนอนและ
เครื่องแต่งกาย (ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๒๖๓/๒๕๑๔ ลง ๑๑ มิ.ย. ๑๔)

  ๑.๔ สิ่งอุปกรณ์ประจ�าอาคาร 

๒. รายการสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการที่หน่วยต้องส่งซากคืน พธ.ทบ.

  ๒.๑ ร่มบุคคล, ร่มทิ้งของ 

  ๒.๒ หมวกนักบิน

  ๒.๓ หมวกกันสะเทือน (พลประจ�ารถกัง)

  ๒.๔ เสื้อเกราะ

  ๒.๕ หมวกสนาม

  ๒.๖ เครื่องสนามทุกรายการ

  ๒.๗ รถห้องเย็น

  ๒.๘ รถยกขน

  ๒.๙ รถหัวลากประจ�าคลัง

  ๒.๑๐ รถพ่วงซ่อมสิ่งทอ

  ๒.๑๑ รถพ่วงซ่อมรองเท้า

   ๒.๑๒ รถพ่วงซ่อมเสื้อผ้า

   ๒.๑๓ รถพ่วงเติม น�้ามันอากาศยาน
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• ตรวจดูหลักฐานการตรวจสิ่งอุปกรณ์สาย พธ.ประจ�าสัปดาห์ และ
ประจ�าเดือน

• ดูหลักฐานการรายงานผลการตรวจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงทราบ

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยอาวุธและส่ิงของที่จ่ายประจ�าตัวทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ลง ๘ มิ.ย. ๙๗ ข้อ ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๕, ๑๙ และข้อ ๒๐

ข้อ ๕ การตรวจประจ�าสัปดาห์ เป็นการตรวจประจ�า สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
โดยท�าการตรวจในวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ โดยบุคคล
ต่อไปน้ีท�าหน้าท่ีตรวจ คือหน่วย กองร้อยหรือเทียบเท่ากองร้อย เป็น
หน้าที่ของ ผบ.ร้อย. หรือผู้แทน ส�าหรับหน่วยทหารที่มีลักษณะการจัด
หน่วยอย่างอื่น ให้ปฏิบัติโดยอนุโลม

ข้อ ๖ การตรวจประจ�าเดือน เป็นการตรวจประจ�าเดือนละ ๑ ครั้ง การ
ตรวจอาจกระท�าได้ ๒ วิธี คือ

  ๑. การตรวจปกติ คือ ท�าการตรวจบนโรงที่อยู่ของทหาร

  ๒. การตรวจในสนาม คือการตรวจในสนามฝึกในลักษณะ 
การปฏบิตักิารในสนามการตรวจประจ�าเดอืน กระท�าในวนัเสาร์สปัดาห์
สุดท้ายของเดือนระหว่าง ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ โดยบุคคลต่อไปนี้ท�าการ
ตรวจ คือ หน่วยกองพัน หรือเทียบเท่า เป็นหน้าที่ของ ผบ.พัน.หรือ 
ผู้แทน 

  ส�าหรับหน่วยทหารท่ีมีลักษณะการจัดหน่วยอย่างอื่น เช่น  
นขต.กรม ร., นขต.กองพล ให้ปฏิบัติโดยอนุโลม

ข้อ ๗ การตรวจตามข้อ ๕ มุ่งหมายให้ท�าการตรวจสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้

  (๑) อาวุธประจ�ากาย ท�าความสะอาดแล้ววางรับตรวจ

   (๒) สิ่งของประจ�ากายของทหาร เพื่อทราบความช�ารุดสูญหาย 
ความสะอาด และการซ่อมแซมบูรณะ 

๘. การตรวจและ
การ รายงาน
สถานภาพ

 ๘.๑ การตรวจ
สิ่ง อุปกรณ์ สาย 
พธ. โดย ผบ.หน่วย 
ประจ�า สัปดาห์ 
และประจ�าเดือน
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  (๓) ความสะอาดของร่างกายทหาร 

  (๔) โรงที่อยู่ของทหาร

  การวางสิ่งของหลวงเพื่อรับตรวจตาม (๑) และ (๒) ส�าหรับการ
ตรวจให้ปฏิบัติตามแผนผังที่ ๑, ๒, ๓ 

ข้อ ๘ การตรวจตามปกติที่กล่าวในข้อ ๖ โดยทั่วไป ท�าการตรวจสิ่งของ
ต่าง ๆ ดังนี้

  (๑) อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้ประจ�ากายประจ�าหน่วยตลอด
จนสถานที่เก็บ

  (๒) คลังของหน่วย และของในคลังของหน่วย 

  (๓) สัตว์และยานพาหนะของหน่วย 

  (๔) สถานที่ท�างาน ฯลฯ

ข้อ ๑๕ การตรวจอาวธุ ยานพาหนะ และเครือ่งมอืส่ือสาร เครือ่งใช้อืน่ ๆ  
จะต้องตรวจรายละเอยีดการระวงัรกัษาความสะอาด การปรนนบิตับิ�ารงุ
ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการก�าหนด การช�ารุดหรือสูญหายของ
แต่ละชนิดนั้น ๆ มีการด�าเนินการตามระเบียบของกองทัพบกเพียงใด 
เพือ่ประโยชน์ทีจ่ะให้สิง่เหล่านีอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ช้การได้ตามอตัราอยูเ่สมอ

ข้อ ๑๙ การรายงานผลการตรวจ ตามข้อ ๕ ให้รายงานผลให้ผู้บังคับ
บัญชาของหน่วยทราบ ส่วนการตรวจตาม ข้อ ๖ ให้บันทึกผลการตรวจ
ขึ้น ๓ ฉบับ ส่งให้หน่วยที่รับการตรวจ ๑ ฉบับ ผู้ตรวจเก็บไว้ ๑ ฉบับ 
อีก ๑ ฉบับ รายงานตามล�าดับถึงกองพลหรือเทียบเท่า ภายใน ๑๕ วัน 
โดยแยกเป็นรายการตามล�าดบัสิง่ของ ของประจ�าตวัทหาร, อาวธุประจ�า
หน่วย, อาวธุประจ�ากาย, คลงั, สถานทีท่�างาน และโรงทีอ่ยู ่ฯลฯ เป็นต้น 
พร้อมทัง้ผลเปรียบเทยีบ ความยิง่หย่อนเป็นหน่วย ๆ  ทัง้นี ้ผูบ้งัคบับญัชา
จะได้ ทราบข้อบกพร่อง, ความพร้อมเพรยีง แล้วพจิารณาแก้ไข ให้หน่วย
นั้นมีอาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์ตามอัตราต่อไป 
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ข้อ ๒๐ รายละเอียดปลีกย่อย เพื่อให้การตรวจได้ผลสมความมุ่งหมาย 
ให้หน่วยมีสภาพพร้อมอยู่เสมอ ให้แต่ละกองพลหรือเทียบเท่าพิจารณา
ก�าหนดขึ้นได้ และให้กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้รักษาระเบียบ นี้

• ตรวจดูหลักฐานการรายงาน

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการส่งก�าลงัสิง่อุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕.๒๔

 ข้อ ๕.๒๔ สิ่งอุปกรณ์งดใช้การ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ส�าเร็จรูปซึ่งอยู่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๒๔.๑ ไม่ท�างานตามหน้าที่ 

  ๕.๒๔.๒ ไม่ปลอดภัยในการใช้ 

  ๕.๒๔.๓ ถ้าใช้ต่อไปจะเสียหายมากขึ้น 

♦	ค�าสัง่กองทพับก ที ่๔๖๒/๒๕๔๓ เรือ่ง การรายงานสิง่อุปกรณ์ส�าคัญ 
และสิ่งอุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�าเดือน ลง ๑๔ ก.ย. ๔๓ ข้อ ๒, ๒.๑, 
๒.๒, ๓, ๔, ๔.๑ และ ข้อ ๔.๒

ข้อ ๒ การรายงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบ สถานภาพ 
สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ และสิ่งอุปกรณ์หลัก งดใช้งาน ประจ�าเดือน ของทุก
สายยุทธบริการได้อย่างถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
รายการช�ารุดและการซ่อมบ�ารุง สิ่งอุปกรณ์ที่งดใช้งานของหน่วย

   ๒.๑ หน่วยรายงาน หน่วยใช้ หน่วยซ่อมบ�ารุง และกรมฝ่ายยุทธ
บริการ มีหน้าที่รายงาน

  ๒.๒ ห้วงระยะเวลารายงาน ให้รายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปิด
รายงานทุกสิ้นเดือน โดยกรมฝ่ายยุทธบริการ รวบรวมรายงาน และจัด
ท�าบัญชีรายการยุทโธปกรณ์งดใช้งาน ที่งดใช้งานเพิ่มขึ้น ในวงรอบการ
รายงาน (เปิดงานซ่อม) และรายการที่ซ่อมเสร็จแล้ว (ปิดงานซ่อม) 
รายงานให้กองทพับกทราบตามแบบรายงานทีก่�าหนด (ผนวก ก.) ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

 ๘.๒ การรายงาน 
ย อ ด สิ่ ง อุ ป ก ร ณ์
ส� า คั ญ  แ ล ะ สิ่ ง
อุปกรณ์หลัก งดใช้
งานประจ�าเดือน
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ข้อ ๓ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน คือ สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ และสิ่ง
อปุกรณ์หลัก ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ใน ระเบียบ/ค�าสัง่ฯ ทีเ่กีย่วข้อง 

ข้อ ๔ เอกสารการรายงาน

   ๔.๑ บัญชีสรุปรายงานสิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ และ สิ่งอุปกรณ์หลัก  
งดใช้งาน (ผนวก ก.)

   ๔.๒ ส�าเนาใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘-๓๑๑)

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๕/๒๕๓๗ เรื่อง ก�าหนดรายการสิ่งอุปกรณ์
ส�าคัญ ลง ๒๑ มิ.ย. ๓๗ ผนวก ก. บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ

  - อนุผนวก ๕ สิ่งอุปกรณ์สาย พธ. จ�านวน ๓ รายการ
   (๑) รถห้องเย็น
   (๒) เครื่องสูบจ่ายน�้ามันทั้งชนิดเครื่องยนต์และไฟฟ้า
   (๓) เสื้อเกราะ
♦	ประกาศกรมพลาธกิารทหารบก ลง ๒๑ ธ.ค. ๓๘ เรือ่ง ก�าหนดรายการ
สิ่งอุปกรณ์หลักสายพลาธิการ

 ๑. รถยกขน
 ๒. รถพ่วงซ่อมสิ่งของ
  ๓. รถพ่วงซ่อมรองเท้า
  ๔. รถพ่วงซ่อมเสื้อผ้า
  ๕. รถพ่วงเติม น�้ามันอากาศยาน

• ตรวจดูหลักฐานการรายงานสถานภาพรอบ ๓ เดือน (ม.ค. - มี.ค.)

• ตรวจดูอัตรา อจย., อสอ. ของหน่วย

• ดูการบันทึกข้อมูลในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖

• ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔ และ ข้อ 
๕๕

 ๘.๓ การรายงาน 
สถานภาพส่ิงอุปกรณ์ 
รอบ ๓ เดือน
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ข้อ ๕๐ ความมุง่หมาย เพือ่ให้ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยส่งก�าลงับ�ารงุชัน้
เหนือทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ หน่วยใช้ และหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�าลังตามห้วง ระยะเวลา

ข้อ ๕๑ หน่วยรายงาน

     ๕๑.๑ หน่วยใช้ ได้แก่ หน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าหรือ
หน่วยอิสระที่กองทัพบกอนุมัติขึ้นไป 

ข้อ ๕๒ ห้วงระยะเวลารายงาน

     ๕๒.๑ หน่วยใช้รายงานในรอบ ๓ เดือน ปิด รายงานในส้ิน
มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม 

ข้อ ๕๓ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน

     ๕๓.๑ หน่วยใช้ ให้รายงานสถานภาพ ส่ิงอปุกรณ์ตาม อจย.  
ทกุรายการ ส่วนสิง่อุปกรณ์ตาม อสอ. นัน้ ให้รายงานเฉพาะทีก่องทพับก
ก�าหนด

    ๕.๓.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลังให้รายงานสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์ที่สะสมเฉพาะรายการที่กองทัพบกก�าหนด 

ข้อ ๕๔ การด�าเนินการรายงาน

     ๕๔.๑ รายงานของหน่วยใช้

    ๕๔.๑.๑ หน่วยใช้ท�ารายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใช ้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จ�านวน ๓ ชุด แยกส่ิงอุปกรณ์ตาม 
ความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ หน่วยรายงานเก็บไว้ ๑ ชุด  
ส่งรายงานตามสายการบังคับบัญชา ๒ ชุด ส�าหรับสิ้นมีนาคม  
ให้รายงานสถานภาพส่ิงอปุกรณ์ ทกุรายการตามทีก่�าหนด ในข้อ ๕๓.๑ 
ส่วนสิ้นมิถุนายน กันยายน และธันวาคม ให้รายงานเฉพาะรายการ 
ที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ
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   ๕๔.๑.๒ หน่วยบงัคบับญัชาช้ันเหนอื ของหน่วยรายงาน
รับทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ แล้วส่ง รายงานจ�านวน ๒ ชุด ไปตาม
สายการบังคับบัญชา จนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่งรายงานให ้
กรมฝ่ายยุทธบริการ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ จ�านวน ๒ ชุด ภายใน 
๓๐ วัน นับจากวันปิดรายงาน

   ๕๔.๒ รายงานของหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง ๕๔.๒.๑ 
หน่วยสนับสนุน ทางการส่งก�าลัง ท�ารายการในรอบ ๖ เดือนโดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๗ จ�านวน ๓ ชุด ส่งรายงานตามสายส่งก�าลัง 
๒ ชุด ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการ ตามที่ก�าหนดในข้อ 
๕๓.๒ ทั้งสิ้นมีนาคม และกันยายน

   ๕๔.๒.๒ หน่วยสนับสนุน ทางการส่งก�าลัง ชั้นเหนือตาม
ล�าดับรับทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่งรายงาน จ�านวน ๒ ชุด  
ให้กรมฝ่ายยุทธบริการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันปิดรายงาน 

ข้อ ๕๕ ประเภทของเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการรายงาน
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ให้ถือเป็นเอกสาร “ลับ”

♦	หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห. ๐๔๐๔/๑๑๗๐๒ ลง ๖ ก.ย. ๔๓ 
เรือ่ง บชร.๒ หารอืแนวทางการปฏบิตัใินเรือ่งการส่งก�าลงับ�ารงุ ข้อ ๒.๒

 ข้อ ๒.๒ ปัญหาตามข้อ ๑.๒ ตามอ้างถึง ๕ มาตรา ๑๖๑ ก�าหนดไว้ว่า 
ถ้าวนัสดุท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวนัหยดุ ซึง่ตามประเพณงีดเว้นการงาน 
ท่านให้นับวันที่เริ่มท�างานใหม่เข้าด้วย ฉะนั้นในการรายงานสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ รอบ ๓ เดือน หากในวันปิดรายงาน เป็น
วันหยุดราชการหน่วยสามารถรายงานในวันท�าการในวันถัดไปได้

• ตรวจดูหลักฐานการรายงานและบัญชีคุมยุทโธปกรณ์ที่ หน่วยจัดหา
มาเองหรือได้รับมอบหรือได้รับบริจาค

 ๘.๔ การด�าเนิน 
การต่อสิ่งอุปกรณ์
ที่ หน่วยจัดหาเอง
หรือ ได้รับมอบ
หรือได้รับ บริจาค
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♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๖๕๓/๒๕๒๗ ลง ๔ ก.ย. ๒๗ เรื่อง การควบคุม
ยุทโธปกรณ์ที่หน่วยต่าง ๆ จัดหาหรือได้มา หรือจากการได้รับมอบหรือ
บริจาค ข้อ ๑

ข้อ ๑ ให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบกที่ได้รับยุทโธปกรณ์ รายงาน
ยุทโธปกรณ์ฯ ตามแบบฟอร์ม ผนวก ก. ตามสาย

การบังคับบัญชาต่อกองทัพบกผ่านกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่าย
กิจการพิเศษที่มีความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วนัทีไ่ด้จดัหาหรอืได้มา หรอืจาก การได้รบัมอบหรอืบรจิาค เพือ่ขึน้บญัชี
คุมและ/หรือ ทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน โดยด�าเนินการตามหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ต่อไป ส่วนยุทโธปกรณ์ซึ่งกรมฝ่าย ยุทธบริการ
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ดังกล่าวจัดหาหรือ ได้มาเองนั้นคงถือปฏิบัติ
ในการควบคุมตามระเบียบแบบ ธรรมเนียมที่กองทัพบกก�าหนดไว้ 

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๖๗/๒๕๓๗ ลง ๘ ก.พ. ๓๗ เรื่อง การด�าเนินการ
ต่อยุทโธปกรณ์ซึ่งไม่ทราบที่มาของหน่วยต่าง ๆ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒

ข้อ ๑ ให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ตรวจสอบว่ามี ยุทโธปกรณ์ซึ่ง 
ไม่ทราบที่มาอยู่ในความครอบครองหรือไม่ หากมีให้กรอกรายละเอียด
ลงในผนวก ก. ที่แนบท้ายค�าสั่ง นี้ แล้วรายงานตามสายการส่งก�าลังถึง
กองทัพบกภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่-วันที่ค�าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เพื่อให้
กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นบัญชีคุมไว้เป็น  
หลักฐานต่อไป และหลังจากที่หน่วยได้ด�าเนินการแล้ว จะถือว่าหน่วย
ไม่มียุทโธปกรณ์ซึ่งไม่ทราบที่มาเหลืออยู่ต่อไป

ข้อ ๒  หากตรวจพบว่าการรายงานยุทโธปกรณ์ตามข้อ ๑ ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง จะถือเป็นความบกพร่องของ ผบ.หน่วยนั้น



การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย

พลาธิการ (หน่วยใช้)
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•  ตรวจดคู�าสัง่ปรบัย้าย, หลกัฐานการรบั-ส่ง หน้าทีข่อง ผบ.หน่วย และ
เจ้าหน้าทีเ่มือ่มกีารย้าย เลือ่น ลด ปลด บรรจ ุหน่วยได้จัดให้มกีารรบั-ส่ง
หน้าที่หรือไม่

• ตรวจดูบัญชี และการลงนาม

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ 

ข้อ ๗ และ ๑๑

ข้อ ๗ เมื่อมีค�าสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ 
ผูบ้งัคับบญัชาจดัให้มกีารรบั-ส่งหน้าทีก่นัโดยเร็วโดยให้เริม่ออกเดนิทาง
ไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่ง
อย่างเป็นทางการ ต่อจากน้ันให้ท�าการรับ-ส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จ
ตามก�าหนดเวลา ดังนี้

  ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวด หรือ เทียบเท่าลงไป 
ภายใน ๒ วัน

  ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อย หรือ เทียบเท่า 
ภายใน ๓ วัน

  ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้งัคับกองพนั ผู้บงัคับการกรมหรอื
เทียบเท่า ภายใน ๕ วัน

  ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งต้ังแต่ผูบ้ญัชาการกองพล ขึน้ไปหรอืเทยีบ
เท่า ภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้ครองต�าแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลัง  
ซ่ึงรับผิดชอบบัญชีพัสดุ และพัสดุในคลังโดยตรงจึงให้ยืดเวลาในการ
รับ-ส่งหน้าที่ออก ไปใด้ไม่เกิน ๑๕ วัน ถ้ารายใดมีความจ�าเป็นจะต้องใช้
เวลา ในการรับ-ส่งหน้าที่เกินก�าหนดในข้อนี้ก็ให้รายงานขออนุมัต ิ
ผู้สั่งย้ายเป็นราย ๆ ไป...

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. (หน่วยใช้)

๑. การรับ-ส่งหน้าท่ี 

๑.๑ หลักฐานการ 
รับ-ส่งหน้าที่
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 ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหน้าที่ 

   ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังกับการหรือ
เฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีก�าลังพล บัญชีอาวุธ 
บญัชกีารเงนิ บญัชีสิง่อปุกรณ์ ตามสายยทุธบรกิารต่าง ๆ และบญัชอีืน่ ๆ 
เฉพาะที่จ�าเป็นตามจ�านวนซึ่งเป็นจริงในวันท่ีรับ-ส่งหน้าที่ ส�าหรับเงิน  
ผู้ส่งที่มีอ�านาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงิน ต้องท�าบัญชี
รับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย

  ๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่ง และผู้รับบันทึกไว้ท้าย
บัญชีส่งหน้าท่ีว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว และลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้นและลงนามผู้รับ ผู้ส่งกับ 
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเก่ียวข้อง แล้วรับส่งกันให้เสร็จไปข้ันหน่ึงก่อน ต่อจากนั้น 
ผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว 

■ สิง่ท่ีหน่วยปฏบิตัผิดิ  ไม่พบหลกัฐานการรับ-ส่งหน้าที ่ของเจ้าหน้าที่
ส่งก�าลัง และเจ้าหน้าที่คลัง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่จัดท�าบัญชีสป. ๓ รับ-ส่ง หน้าที่กัน

• ตรวจดูหนังสือการรายงานรับส่งหน้าที่ตามสายการส่งบังคับบัญชา

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท�าการเป็นหลัก
ฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�าเสนอผู้บังคับบัญชา
โดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ

  การรบั-ส่งหน้าทีใ่นระดับหน่วยขึน้ตรงกองทพับก เมือ่ผูร้บัได้รบั
หน้าท่ีใหม่แล้ว ให้รายงานถึงกองทัพบก ผ่านกรมก�าลังพลทหารบก
ภายใน ๗ วนั พร้อมทัง้แนบบญัชีก�าลงัพล บญัชเีงนิ บญัชส่ิีงอปุกรณ์สาย
ต่าง ๆ หรือ บัญชีอื่น ๆ ที่จ�าเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้ว  

๑.๒ รายงานการ 
รับ-ส่งหน้าที่
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ให้แยกบัญชีต่าง ๆ ให้หน่วยท่ีเก่ียวข้อง คือ กรมสารบรรณทหารบก  
กรมการเงินทหารบก และกรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก ตรวจสอบความ
ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐาน ต่อไป

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ให้ผู้ส่งเป็นผู้รายงานหรือผู้ส่ง และผู้รับร่วมกัน
เป็นผู้รายงาน 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด รายงานผู้บังคับบัญชาโดยตรงล่าช้ากว่าที่
ก�าหนด

•  ตรวจหลักฐานการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก และผู้รับสิ่ง
อุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ ๕

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป ของหน่วยที่
มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ส่งลายมือชื่อของตน และ บุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งก�าลังที่สนับสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด 
เฉพาะ สพ.ทป. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ
ถ้าผู้มีสิทธิเบิก สิ่งอุปกรณ์ที่ต�าแหน่งต�่ากว่าบังคับบัญชาชั้น ผบ.พล. ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ 

ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซ่ึงได้ส่งลายมือช่ือไปแล้วตาม  
ข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ให้ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้ 
เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษา และการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทน
ก็ให้ส่งลายมือช่ือของผู้รับสิ่งอุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�าลังที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคล
ให้ปฏิบัติท�านองเดียว กับ ข้อ ๔

๒. การเบิก-รับและ 
ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์

 ๒.๑ การส่งลายมือ 
ชื่อผู้มีสิทธิเบิก
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  หน่วยเบิกส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิ เบิกและผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ  หน่วยเบกิไม่ส่งลายมอืชือ่ผู้มสิีทธเิบกิและผู้รบั
สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยชุดใหม่ เมื่อเปลี่ยน ตัวผู้รับรองลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิก, ผบ.หน่วยคนใหม่ และ เจ้าหน้าที่

• ตรวจดูหลักฐานใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๖, หรือ 
ทบ.๔๖๕-๓๒๐ แล้วแต่กรณี

♦	ระเบียบกองทัพ ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔.๔๑, ๒๐, ๒๐.๑, ๓๓, ๓๓.๔, ๓๓.๔.๑, ๓๔, ๓๔.๑, 
๓๔.๒, ๓๔.๓ และ ๓๔.๗

  ข้อ ๔.๔๑ หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยที่ได้รับประโยชน์ จากการใช้
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ โดยเฉพาะหมายถึงหน่วยที่ได้รับ
อัตราหรือเครดิตที่มีสิทธิในการเบิกรับไปใช้ราชการได้ 

ข้อ ๒๐ การเบิก

  ข้อ ๒๐.๑ การเบิกของหน่วยใช้

       ๒๐.๑.๑ หน่วยใช้ที่เป็นหน่วยในการเบิก คือ หน่วยที่
มีอัตราน�้าน�้ามันประเภท ๑ หรือได้รับอนุมัติ เครดิตน�้าน�้ามันประเภท 
๒ หรือมี น�้ามันตามอัตราพิกัด

       ๒๐.๑.๒ การเบิกน�้าน�้ามันเชื้อเพลิงตามอัตราหรือ 
เครดิตเพื่อเติมยานพาหนะให้น�ายานพาหนะนั้น ๆ ไปขอเติมน�้ามัน 
 ณ สถานีจ่ายน�้ามันของหน่วยสนับสนุนโดยตรง โดยใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๐ 
ตามผนวก ค. เป็นหลักฐานการเบิก 

       ๒๐.๑.๓ การเบกิน�า้มนัเชือ้เพลงิตามอตัรา หรอื เครดติ
เพื่อเดิมยานพาหนะ หรือยุทโธปกรณ์ ซึ่งไม่สามารถน�าพาหนะมาเติม 
น�า้มนัได้ ให้ใช้ภาชนะบรรจขุองอตัราของหน่วยไปขอรบัน�า้มนั ณ สถานี

๒.๒ การเบิก
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จ่าย น�า้มันของหน่วยสนบัสนนุโดยตรงโดยใช้ทบ.๔๖๕-๓๒๐ ตามผนวก 
ค. เป็นหลักฐานการเบิก

       ๒๐.๑.๔ การเบิกน�้ามันอุปกรณ์ให้ท�าการเบิกรับจาก
หน่วยสนับสนุนโดยตรงเป็นคราว ๆ ไป ไม่เกินอัตราหรือเกณฑ์จ่ายที่
ก�าหนด โดยใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ตามผนวก ง.

       ๒๐.๑.๕ การเบิก น�้ามันตามอัตราพิกัด ให้เบิกในกรณี
ที่ได้รับยานพาหนะมาใหม่ โดยใช้หลักฐาน ทบ.๔๐๐-๐๐๖ จากหน่วย
สนับสนุนโดยตรง

       ๒๐.๑.๖ หน่วยใช้ที่ไม่สามารถน�าพาหนะมาเติม หรือ
ไม่สามารถน�าภาชนะบรรจุน�้ามันมารับน�้ามัน ณ สถานีจ่ายน�้ามันของ
หน่วยสนับสนุนโดยตรงได้ เน่ืองจากระยะทางห่างไกลหรือสาเหตุอื่นที่
หน่วยสนับสนุนโดยตรงเห็นว่าเป็นเหตุสมควร รวมทั้งหน่วยใช้ที่อยู่ใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงท่ีรับการสนับสนุนโดยตรงจากกรม
พลาธิการทหารบก ให้เบิกรับสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย

  พลาธิการตามอัตราและเครดิตของตน ไปท�าการเก็บรักษา และ
แจกจ่าย ณ ที่ตั้งหน่วย โดยใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ และให้
เบิกได้ไม่เกินขีดความสามารถในการเก็บรักษาของหน่วย มิให้ฝากไว้ที่
หน่วยจ่าย 

ข้อ ๓๓ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายน�้าน�้ามัน

  ๓๓.๑ น�้ามันประเภท ๑ ให้เบิกจ่ายตามอัตราท่ี กองทัพบก
ก�าหนด

   ๓๓.๒  น�า้มนัประเภท ๒ ให้เบกิจ่ายได้ตาม เครดติ ทีก่องทพับก
ก�าหนด หรือตามที่ได้รับอนุมัติความต้องการของแต่ละงาน หรือตามที่
ได้รับอนุมัติความต้องการจากกองทัพบก

   ๓๓.๓ การเบกิน�า้มนัประเภท ๒ ของหน่วยใช้ ในกรณฉีกุเฉินโดย
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ใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ให้ แนบบัญชีแสดงรายละเอียด
ประกอบหลักฐานการเบิกโดยอนุโลม

  ๓๓.๔ น�้ามันประเภท ๓

    ๓๓.๔.๑ น�้ามันตามอัตราพิกัดในยามปกติให้เบิกจ่ายได้
เฉพาะส�าหรบัเตมิเตม็ถงัยานยนต์ทกุคัน และยทุโธปกรณ์ทีม่อียูใ่นหน่วย
เท่านั้น โดยให้แจ้งชนิด จ�านวน ขนาด หมายเลขทะเบียน ความจุของ
ถังน�้ามัน เชื้อเพลิงประจ�า ยานยนต์ และยุทโธปกรณ์นั้น ๆ เว้นน�้ามัน 
ตามอัตราพิกัดส�าหรับเติมเต็มถังอะไหล่ตามอัตรายานยนต์ของหน่วย 
และภาชนะบรรจ ุน�า้มนัในอตัราของหน่วยในระดบักองพลขึน้ไป ให้เบกิ
ได้เมื่อมีค�าสั่งยุทธการ หรือค�าสั่งกองทัพบก

ข้อ ๓๔ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย น�้ามันบางประเภท

   ๓๔.๑  น�้ามันส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าตามอัตราของหน่วย
ก�าลงัรบทีก่องทพับกมไิด้ออกค�าสัง่ใช้งาน เป็นการประจ�า แต่ต้องใช้เพือ่
ท�าการฝึกให้ใช้น�้ามันส�าหรับงานฝึกศึกษา

   ๓๔.๒ น�า้มนัลองเครือ่ง ให้เบกิจ่ายท�าการลอง เครือ่งเป็นประจ�า
สัปดาห์ตามเครดิตที่ได้รับ เว้นกรณี ยานยนต์หรือเครื่องจักรกลที่อยู่ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ในสัปดาห์นั้นให้ งดเบิก คือ

   ๓๔.๒.๑ ได้น�าออกใช้งานเป็นระยะทางต้ังแต่ ๔๐ กม. 
ขึ้นไป

   ๓๔.๒.๒ ได้ใช้งานอยูก่บัทีเ่ป็นระยะ เวลาตัง้แต่ ๑ ชม.ข้ึนไป

    ๓๔.๒.๓ ได้ท�าการซ่อมตั้งแต่ขั้น ๓ ขึ้นไป

   ๓๔.๓ น�้ามันอุปกรณ์ส�าหรับการปรนนิบัติบ�ารุงประจ�าวัน และ
ประจ�าสัปดาห์ ให้เบิกจ่ายตามส่วนสัมพันธ์ของ น�้ามันเช้ือเพลิง  
ตามเกณฑ์จ่ายที่กองทัพบก ก�าหนด
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   ๓๔.๗  น�้ามันฝึก-ศึกษา

     ๓๔.๗.๑ ให้เบกิจ่ายเป็นครัง้คราวเพือ่ท�าการฝึก หรอืเปิด
การศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ

   ๓๔.๗.๒ เบิกจ่ายได้ไม่เกินเครดิต ที่กองทัพบกก�าหนด 
ถ้าไม่พอให้รายงานเสนอความต้องการตามสายการบงัคับบญัชาตามข้อ ๑๔

   ๓๔.๗.๓ การเบิกจ่ายให้แนบส�าเนาค�าส่ัง และผนวก
ประกอบค�าสั่งการฝึกในครั้งนั้น ๆ ด้วย 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ใช้แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง

• ตรวจดูหลักฐานการติดตามใบเบิกตามห้วงระยะเวลา โดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ แบบ ก หรือ แบบ ข แล้ว แต่กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘.๓

  ข้อ ๓๘.๓ การติดตามหลักฐานการเบิก

    ๓๘.๓.๑  เม่ือได้เบิกน�้ามันไปแล้วเป็นระยะเวลาครบ
ก�าหนดตามเวลาในการเบิก และส่งแล้วยังไม่ได้รับของติดตามหลักฐาน
การเบิกโดยใช้ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ โดยอนุโลม

    ๓๘.๓.๒ หน่วยจ่ายเมื่อได้รับการติดตามหลักฐานการ
เบิกจากหน่วยเบกิแล้วให้บนัทกึผลแจ้งให้หน่วยเบกิทราบโดยด่วน และ
ให้ก�าหนดเวลาโดยประมาณด้วยว่าน�้ามันตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ  
จะส่งให้หน่วยเบิกได้เมื่อใด

    ๓๘.๓.๓ เมือ่ถงึก�าหนดเวลาทีห่น่วยจ่ายแจ้งให้ทราบแล้ว
ว่าจะส่งน�้ามันตามหลักฐานการเบิกนั้นให้เมื่อใด แต่หน่วยเบิกยังไม่ได้
รบัน�า้มนัให้หน่วยท�าการตดิตามหลกัฐานการเบกิต่อไปเป็นคร้ังที ่๒ และ
ครั้งต่อ ๆ ไปในลักษณะเดียวกันนี้ จนกว่าจะได้รับน�้ามัน

 ๒.๓ การติดตาม 
หลักฐานการเบิก
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   ๓๘.๓.๔ เม่ือหน่วยเบิก ได้ติดตามหลักฐานการเบิกไป
แล้วและยงัไม่ได้รบัค�าตอบจากหน่วยจ่าย ภายในเวลา ๗ วนั ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือ ของหน่วยจ่ายทราบ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบหลักฐานการติดตามใบเบิก

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิกไม่ถูกต้อง

• ตรวจดูรายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒, ๒๒.๑, ๒๒.๑.๑, ๒๒.๒, ๒๒.๓ และ ๔๙.๑.๕

ข้อ ๒๒ การยืม

  ๒๒.๑ ในกรณทีีห่น่วยมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ น�า้มนัเพือ่ปฏบัิตงิาน
อย่างใดอย่างหนึ่งตามอนุมัติหลักการจากกองทัพบก และได้รายงาน
เสนอความต้องการ น�า้มนัตามสายการบงัคบับญัชาไปแล้วแต่ยงัไม่ได้รบั
อนุมัติให้ยืมน�้ามันจากหน่วยสนับสนุนโดยตรงไปใช้ราชการ ตามความ
จ�าเป็นก่อน โดยปฏิบัติดังนี้

   ๒๒.๑.๑ ท�ารายงานขออนุมัติยืมต่อผู ้บังคับหน่วย
สนับสนุนโดยตรงน้ันโดยแนบส�าเนาอนุมัติ หลักการจากกองทัพบก 
ส�าเนาแผนการใช้ ส�าเนาการรายงานเสนอความต้องการพร้อมด้วยบญัชี
แสดงรายละเอยีดการเสนอความต้องการน�า้มนัทีไ่ด้เสนอความต้องการ
ไปแล้ว

  ๒๒.๒ ในกรณีท่ีหน่วยสนับสนุนโดยตรงเกิดขาดแคลนน�้ามันใน
ระดับ เน่ืองจากการส่งก�าลังจากหน่วย สนับสนุนเกิดขัดข้องไม่ได้รับ
น�้ามันตามท่ีก�าหนดหรือเกิดสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความต้องการใช้
น�า้มนัเพิม่ขึน้อย่างผดิปกต ิหน่วยสนับสนนุโดยตรงอาจขอยมืน�า้มนัจาก
หน่วยสนับสนุนโดยตรงอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อน�ามาแจกจ่ายแก่
หน่วยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรรมวิธีในการยืมให้ปฏิบัติดังนี้

 ๒.๔ การยืม
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   ๒.๒.๒.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยท�าหนังสือขอยืมถึงหน่วยให้
ยมืเพือ่พจิารณาอนมุตั ิเมือ่อนมุตัแิล้วกถ็อืหนงัสอืฉบบันัน้เป็นหลกัฐาน
ในการยืมต่อไป

   ๒.๒.๒.๒ เจ้าหนา้ที่ น�้ามันของหน่วยยืมและหน่วยให้ยืม
ควรตกลงกันในเรื่องการรับส่งน�้ามันในทางเหมาะสมตามควรแก่กรณี

   ๒.๒.๒.๓ เมื่อหน่วยยืมท�าการเบิกน�้ามันทดแทนระดับ 
ในงวดต่อไป ให้แยกหลักฐานการเบิก เป็น ๒ ชุด ชุดหนึ่งเบิกเพื่อใช้หนี้
การยมืโดยบ่งไว้ในหลกัฐาน การเบกิว่าให้หน่วยจ่ายส่งน�า้มนัให้แก่หน่วย
ให้ยืม ส่วนหลักฐานการเบิกอีกชุดหนึ่งเป็นการเบิกน�้ามันส่วนที่เหลือ 
ของหน่วย

  ๒.๒.๓ การยืมน�้ามันระหว่างหน่วยราชการ ในกองทัพบกกับ
หน่วยราชการนอกกองทพับก ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกองทพับก
กับหน่วยราชการนั้น ๆ

  ข้อ ๔๙.๑.๕ ท�าบญัชีแสดงยอดยมื ใช้หนีแ้ละ คงเหลอืของน�า้มนั 
ที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจากหน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ 
ผนวก ท.

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การยืมสิ่งอุปกรณ์ไม่ได้ก�าหนด วันส่งคืน

■ สิง่ท่ีหน่วยปฏิบตัผิดิ ไม่ส่งคนืส่ิงอปุกรณ์ตามห้วง เวลาในข้อก�าหนด

• ตรวจหลักฐานการโอนในบัญชีคุมแบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๓

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๘.๒ และ ๔๘.๒.๒

 ข้อ ๔๘.๒ กรณีแผนการปฏิบัติภารกิจของหน่วย ข้ามปีงบประมาณ 
ให้หน่วยโอนหรือหน่วยเจ้าของเครดิต ด�าเนินการดังนี้

  ๔๘.๒.๒ รายงานขออนมุตัแิผนการโอน ตามสายการบงัคบับญัชา

๒.๕ การโอน
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จนถึงผู้บังคับบัญชาระดับกองพล หรือเทียบเท่า เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมก่อนเสนอให้ กรมพลาธิการทหารบก ด�าเนินการภายในเดือน
สิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด โอนสิ่งอุปกรณ์ไม่ครบรายการตามที่ก�าหนดไว้
ในแผนการโอน

• ตรวจดูหลักฐานการเบิก, การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ,ลายมือชื่อผู้
มีสิทธิรับและรายงานผลการตรวจรับ

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ข้อ ๓๗.๑.๔., ๓๗.๑.๔.๑, ๓๗.๑.๔.๒, ๓๗.๑.๔.๓ และ ๓๗.๑.๕

 ข้อ ๓๗.๑.๔ หน่วยรับ

   ๓๗.๑.๔.๑ ตั้งกรรมการตรวจรับเพื่อเตรียมรับน�้ามัน  
และเมื่อได้รับแจ้งจากส่วนเก็บรักษาของ หน่วยจ่าย ให้จัดเจ้าหน้าที่ที่มี
สทิธรัิบน�า้มนัพร้อมด้วยยานพาหนะไปรบัน�า้มนัทีห่น่วยจ่ายตามวนัเวลา
ที่นัดหมาย โดยให้น�าหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบด้วย เมื่อ
ได้ตรวจสอบเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ให้ผูร้บัลงนามในหลักฐาน การเบกิฉบบั
ที่ ๑ และ ๒ คืนหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ให้ หน่วยจ่ายและน�าน�้ามัน
ที่ได้รับพร้อมด้วยหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๒ กลับมายังหน่วย

   ๓๗.๑.๔.๒ ผู้บังคับหน่วยรับน�้ามัน ตั้งกรรมการตรวจรับ
ขึ้นอย่างน้อย ๓ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย และ
ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาโดยตรง เม่ือท�าการ
ตรวจรบั แล้วให้กรรมการรายงานการตรวจรบัต่อผูส้ัง่ตัง้กรรมการ และ
มอบน�้ามันให้กับเจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ต่อไป ในการตรวจรับจะต้องน�า
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ มาตรวจสอบ กับฉบับที่ ๒ ด้วย หากจ�านวน 
ไม่ตรงกันให้บันทึกไว้ใน หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ แล้วใช้หลักฐานการ
เบิกฉบับที่ ๔ ประกอบรายงานผลการตรวจรับ

๒.๖ การรับ
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   ๓๗.๑.๔.๓ ส�าเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่าย จาก
หลกัฐานการเบกิฉบบัที ่๒ ซึง่รบัมาจากหน่วยจ่ายลงในหลกัฐานการเบกิ
ฉบับที่ ๔ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้นทราบ

  ข้อ ๓๗.๑.๕ การจ่ายด้วยวิธีนี้ ใช้ส�าหรับหน่วย ที่ตั้งอยู่ห่างไกล
จากหน่วยจ่ายไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
เฉพาะราย

• ตรวจหลกัฐานการฝาก ทบ.๔๖๕-๓๑๑ และการถอน ทบ.๔๖๕-๓๒๓ 
และ ทบ. ๔๖๕-๓๒๙ ยอดน�้ามันฝาก, ถอน และคงเหลือ

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๕, ๒๕.๑, ๒๕.๒, ๒๕.๓, ๕๐.๔, ๕๐.๔.๑ และ 
๕๐.๔.๒

ข้อ ๒๕ การฝากและการถอนน�้ามัน

  ๒๕.๑ การฝากระหว่างหน่วยของกองทัพบก

    ๒๕.๑.๑ หน่วยท่ีจะฝากน�้ามันได้จะต้องเป็นหน่วยที่ 
กองทัพบกก�าหนดให้มีน�้ามันเกณฑ์สะสมเท่านั้น 

    ๒๕.๑.๒ ผู้บังคับหน่วยฝ่ายฝากท�าใบฝาก ทบ.๔๖๕- 
๓๑๑ ตามผนวก ช. เสนอหน่วยรับฝาก เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงให้น�า 
น�้ามันไปฝากได้

    ๒๕.๑.๓ หน่วยรับฝากต้องรับผิดชอบ ในการเก็บรักษา 
น�้ามันที่รับฝากนั้นและถือเป็นน�้ามันนอกเกณฑ์สะสมของหน่วย

   ๒๕.๑.๔ หน่วยฝากรับผิดชอบในการแจกจ่ายหรือ 
การถอนและถือเป็น น�้ามันเกณฑ์สะสมของหน่วยฝาก

   ๒๕.๑.๕ รายละเอยีดในการฝาก การสัง่จ่ายและการถอน 
ให้หน่วยฝากและหน่วยรับฝาก ท�าความตกลงกันตามที่เห็นสมควร

 ๒.๗ การฝากและ 
ถอน
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  ๒.๕.๒ การฝากหน่วยนอกกองทัพบก ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง
ระหว่างกองทัพบกกับหน่วยหรือ องค์การนั้น ๆ แล้วแต่กรณี  น�้ามันที่
ฝากนั้นให้ถือเป็นน�้ามันเกณฑ์สะสมของหน่วยฝาก

  ๒๕.๓ การถอนน�้ามันฝาก เมื่อหน่วยฝากต้องการถอน น�้ามันที่
ฝากไว้ให้ท�าใบถอน ทบ.๔๖๕-๓๒๓ ตามผนวก ซ. เสนอหน่วยรับฝาก
เพื่อขอรับ น�้ามัน

 ข้อ ๕๐.๔ เอกสารเฉพาะการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย
พลาธิการ นอกจากที่ได้กล่าวไว้แล้ว ให้ใช้เอกสารตามรายการต่อไปนี้

         ข้อ ๕๐.๔.๑ ใบฝาก น�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๑๑ ผนวก ช. ใช้
ส�าหรบัการฝาก น�า้มนัไว้กบัหน่วยอืน่ซึง่ได้ท�าความตกลงกนัไว้แล้วและ
ใช้เป็นเอกสารจ่าย

             ข้อ ๕๐.๔.๒ ใบถอน น�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๒๓ ผนวก ซ.  
ใช้ส�าหรับแจ้งความจ�านงขอรับน�้ามันที่ฝากไว้กับหน่วยอื่น และใช้เป็น
เอกสารรับ 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  หน่วยใช้ไม่มีสิทธิฝาก

•  ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนน�้ามันการส่งคืนอัตราหรือ เครดิต

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๔ และ ๔๕

ข้อ ๔๔ การส่งคืน น�้ามัน  น�้ามันเสื่อมคุณภาพที่ได้รับอนุมัติให้จ�าหน่าย
แล้ว  น�้ามันล้าสมัยหรือ น�้ามันเกินความต้องการ หรือ น�้ามันที่ได้รับค�า
สั่งให้ส่งคืน ให้ท�าการส่งคืนต่อหน่วยสนับสนุนในสายการส่งก�าลัง โดย
ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้
บังคับอยู่ในเวลานั้น

ข้อ ๔๕ การส่งคนือตัราหรอืเครดติ กรณทีีห่น่วยตรวจสอบแล้ว ม ีน�า้มนั
ตามอตัราหรอืเครดติคงเหลอื เนือ่งจากจบภารกจิหรอืหมดความจ�าเป็น

๒.๘ การส่งคืน
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หรือเกินความต้องการให้หน่วยใช้รายงานส่งคืนตามสายการส่งก�าลัง 
ภายในเดือน สิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ส่งคืนส่ิงอุปกรณ์เกินอัตรา หรือเกินระดับ
สะสม หรือสิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  ไม่ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์เมื่อครบ ก�าหนดเวลาที่ได้
รับอนุมัติ

• ตรวจเอกสารการลงทะเบียนเบิกจ่ายน�้ามัน

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๗, ๓๗.๑, ๓๗.๑.๑, ๓๗.๑.๒, ๓๗.๑.๓, ๓๗.๒, 
๓๗.๒.๑, ๓๗.๒.๒ และ ๓๗.๒.๓

ข้อ ๓๗ กรรมวิธีในการปฏิบัติต่อหลักฐานการเบิก 

  ๓๗.๑ การจ่าย ณ ต�าบลส่งก�าลัง

   ๓๗.๑.๑ หน่วยเบิกจัดท�าหลักฐานการ เบิก ทบ.๔๐๐-
๐๐๖ ขึ้น ๔ ฉบับ เสนอฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ (สีชมพู, สีฟ้า และสีเขียว) 
ให้หน่วยจ่ายและเก็บฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง

   ๓๗.๑.๒ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย

    ๓๗.๑.๒.๑ รบัหลกัฐานการ เบกิ แล้วลงทะเบยีน
เอกสารจ่าย

    ๓๗.๑.๒.๒ ตรวจสอบความ ถกูต้องสมบรูณ์ของ
หลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็นผู้มีสิทธิเบิก

     ๓๗.๑.๒.๓ ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยเบิก

     ๓๗.๑.๒.๔ หากปรากฏความ บกพร่องของหลัก
ฐานการเบกิทีห่น่วยจ่ายสามารถแก้ไขได้ ให้จัดการแก้ไขให้ถกูต้อง หาก

 ๒.๙ การปฏิบัติต่อ 
หลักฐานการเบิก
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ความบกพร่องนัน้เป็นสาระ ทีส่�าคญัมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถทีจ่ะแก้ไข

ได้ให้ยกเลิกฐาน การเบิกและแจ้งให้หน่วยเบิกทราบโดยทางเครื่องมือ

สื่อสาร ที่เร็วที่สุด เพื่อให้หน่วยเบิกส่งหลักฐานการเบิกใหม่ให้ถูกต้อง

     ๓๗.๑.๒.๕ เมื่อด�าเนินการ อนุมัติจ่ายแล้ว ให้

ส่งหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ไปให้ส่วนเก็บรักษาและเก็บฉบับ

ที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง แล้ว แจ้งให้หน่วยเบิกทราบ การปฏิบัติโดยทาง

เครื่องมือสื่อสาร ที่เร็วที่สุด

     ๓๗.๑.๒.๖ ส่วนบัญชีคุม ของหน่วยจ่าย เมื่อได้

รับหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๑ คืน จากส่วนเก็บรักษาหลังจากได้จ่าย 

น�า้มนัให้หน่วยรบัไปแล้ว ให้ส�าเนารายละเอยีดเกีย่วกบัการรบั-จ่ายจาก

หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ลงในฉบับที่ ๓ แล้วส่งฉบับที่ ๓ ไปให้ส่วน

เก็บรักษา และเก็บฉบับที่ ๑ ไว้เป็นเอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย

   ๓๗.๑.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย  

             ๓๗.๑.๓.๑ แจ้งข่าวสารนัดหมายวันเวลา 

ให้หน่วยรับมารับน�้ามันตามหลักฐานการเบิกที่ได้รับจากส่วนบัญชีคุม

โดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด

    ๓๗.๑.๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับมารับ

น�้ามัน ให้ตรวจสอบลายเซ็นผู้มีสิทธิรับมอบฉันทะให้รับสิ่งของตาม 

หลักฐานการเบิกนั้น ๆ เมื่อถูกต้องแล้วจึงให้ผู้รับลงนามรับในหลักฐาน

การเบกิฉบบัท่ี ๑ และ ๒ แล้วมอบฉบบัที ่๒ ให้ผู้รบัน�าไปพร้อมกบัน�า้มนั

และ ส่งฉบับที่ ๑ คืนให้ส่วนบัญชีคุมเพื่อแลกเอาฉบับที่ ๓ มา เก็บไว้

เป็นหลักฐาน
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  ข้อ ๓๗.๒ การจ่ายถึงหน่วย

   ๓๗.๒.๑ หน่วยเบิกจัดท�าหลักฐานการ เบิก ทบ.๔๐๐-

๐๐๗ ขึ้น ๔ ฉบับ ส่งฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ (สีชมพู, สีฟ้า และสีเขียว) 

ไปให้หน่วยจ่าย และเก็บฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง

   ๓๗.๒.๒ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย

    ๓๗.๒.๒.๑ รบัหลักฐานการ เบกิแล้วลงทะเบยีน

เอกสารจ่าย

    ๓๗.๒.๒.๒ ตรวจสอบความ ถูกต้องสมบูรณ์ 

ของหลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็นของ ผู้มีสิทธิเบิก

    ๓๗.๒.๒.๓ ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของ

หน่วยเบิก

    ๓๗.๒.๒.๔ หากปรากฏความ บกพร่องของ 

หลกัฐานการเบกิทีห่น่วยจ่ายสามารถแก้ไขได้ ให้จดัการแก้ไขให้ถกูต้อง 

ความบกพร่องนั้นเป็นสาระที่ส�าคัญมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถที่ 

จะแก้ไขได้ให้ยกเลิกหลักฐานการเบิกนั้น แล้วแจ้งให้หน่วยเบิกทราบ 

โดยทางเครื่องมือสื่อสาร ท่ีเร็วท่ีสุดเพื่อให้หน่วยส่งหลักฐานการเบิก

ใหม่ให้ถูกต้อง
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   ๓๗.๒.๒.๕ เม่ือด�าเนินการ อนุมัติแล้วให้ส่งหลักฐาน 
การเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ไปให้ส่วนเก็บรักษา และเก็บฉบับที่ ๓ ไว้ใน
แฟ้มรอเรื่อง แล้วแจ้งให้หน่วยเบิกทราบการปฏิบัติโดยทางเครื่องมือ
สื่อสารที่เร็วที่สุด

            ๓๗.๒.๒.๖ เมื่อได้รับหลักฐาน การเบิกฉบับที่ ๑ คืน 
จากหน่วยรับ หลังจากท่ีหน่วยได้รับ น�้ามันเรียบร้อยแล้วให้ส�าเนา 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่าย ลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๓ แล้ว
ลงไปให้ส่วนเกบ็รกัษา และส่วนควบคุมทางบญัชีคงเกบ็ฉบบัที ่๑ ไว้เป็น
เอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย

  ข้อ ๓๗.๒.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย

          ๓๗.๒.๓.๑ ด�าเนินการจัดส่งน�้ามันตาม หลักฐานการ
เบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ที่ได้รับมาจากส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย  
โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ ์
ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น

    ๓๗.๒.๓.๒ การจัดส่งผ่านทางบริษัทหรือ องค์การทาง
พาณิชย์ท่ีเป็นคู่สัญญาซ้ือขายน�้ามันกับกองทัพบก หรือการใช้บริการ
ขนส่งของบริษัทหรือองค์การทางพาณิชย์นั้น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง
ในสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นครั้งคราวระหว่างกองทัพบก กับพวกหรือ 
องค์การทางพาณิชย์นั้น ๆ

        ๓๗.๒.๓.๓ เมื่อได้ส่งมอบน�้ามันให้ส�านักงาน ขนส่ง
ต้นทางตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับ สิ่งอุปกรณ์ หรือ
ได้มอบหมายให้บริษัทหรือองค์การทาง พาณิชย์ท�าการจ่ายหรือขนส่ง
ให้แล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยรับ ทราบถึงการปฏิบัติน้ันโดยทางเครื่องมือ
สื่อสารที่เร็วที่สุด
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• ตรวจบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่กองทัพบกก�าหนด ให้หน่วย
แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๒๘

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๑.๓

 ข้อ ๔๙.๑.๓ ท�าบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่ ก�าหนดให้,  
ยอดรับ และคงเหลือของอัตราหรือเครดิต ตาม ห้วงเวลาที่ก�าหนด 
เพื่อเป็นหลักฐานควบคุมการรับ โดยใช้ บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน�้ามัน 
ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ต.

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่บันทึกจ�านวนน�้ามัน ตามอัตราหรือ
เครดิตที่ก�าหนดให้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่บันทึกค�าสั่ง วัน เดือน ปี ที่ก�าหนด
อัตราหรือเครดิตให้ในบรรทัดแรกของบัญชีคุม

• ตรวจดูบัญชีแสดงยอดรับ-จ่ายและคงเหลือในความ ครอบครอง 
ของหน่วย แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๐๕

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลัง 
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๑.๒

 ข้อ ๔๙.๑.๒ ท�าบัญชีแสดงยอดรับจ่าย และคงเหลือ ของน�้ามันใน
ครอบครองซ่ึงเป็นบัญชีแยกประเภทตาม ชนิดของน�้ามันและประเภท
ของงานโดยใช้ ทบ.๔๖๕-๓๐๕ ผนวก ด.

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕

• ตรวจดูบัญชีจ่ายน�้ามันประจ�าวัน ทบ.๔๖๕-๓๒๗

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๕.๒, ๓๕.๓, ๓๕.๔ และ ๔๙.๑.๑

๓. การควบคุม
ทางบัญชี 

๓.๑ บัญชีแสดง 
ยอดอัตราหรือ
เครดิต

๓.๒ บัญชีแสดง 
ยอดรับ-จ่ายและคง
เหลือ น�้ามันใน
ครอบครอง

๓.๓ บัญชีจ่าย
น�้ามัน ประจ�าวัน 
พ.ศ. ๒๕๕๑
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 ข้อ ๓๕.๒ พลขบัหรอืเจ้าหน้าทีป่ระจ�ายทุโธปกรณ์น�ารถ หรอืภาชนะ
บรรจนุ�า้มนัไปเตมิน�า้มัน ณ สถานจ่ีายน�า้มนัโดย ใช้ใบรบัน�า้มนัทีผู่บ้งัคบั
หน่วยใช้หรอืผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจ เป็นผูส้ัง่จ่ายน�า้มนัตามอตัราหรอืเครดติ 
เป็นหลักฐานในการขอเติม โดยให้ระบุประเภทของอัตราหรือเครดิต 
ลงไปในใบรับน�้ามันนั้นให้ชัดเจน และให้ผู้รับลงนามรับไว้เป็น หลักฐาน
ที่ด้านหลังของใบรับน�้ามันนั้น ๆ และในบัญชีจ่าย น�้ามันประจ�าวันของ
สถานีจ่ายน�้ามัน

 ข้อ ๓๕.๓ เจ้าหน้าทีป่ระจ�าสถานจ่ีายน�า้มนัตรวจสอบ ความสมบูรณ์
และถูกต้องของใบรับน�้ามันนั้น แล้วจ่ายน�้ามันเพื่อเติมยานพาหนะหรือ
ยุทโธปกรณ์หรือภาชนะบรรจุที่มาขอรับและเก็บใบรับน�้ามันนั้นไว้เป็น
หลักฐาน 

 ข้อ ๓๕.๔ ก่อนหมดเวลาท�างานของแต่ละวนั เจ้าหน้าที ่ประจ�าสถานี
จ่ายน�า้มนัรวบรวมใบรบัน�า้มนัซ่ึงเป็นหลกัฐาน การจ่ายเหล่านัน้ ส่งมอบ
ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมทางบัญชี เพื่อด�าเนินการทางบัญชีต่อไป

  ข้อ ๔๙.๑.๑ ท�าบัญชีแสดงยอดจ่ายน�้ามัน เติมยานพาหนะ และ
เครื่องจักรกลเพื่อใช้งาน ณ สถานีจ่ายน�้ามันที่หน่วยเป็นผู้ด�าเนินการ 
โดยน�ารายการในใบรับน�้ามัน แต่ละใบมาบันทึกในบัญชีจ่ายน�้ามัน
ประจ�าวัน เพื่อสรุปเป็นหลักฐานการจ่ายประจ�าวัน โดยใช้ ทบ.๔๖๕- 
๓๒๗ ผนวก ณ.

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่ขีดข้อความ “ให้เติมถังอะไหล่ได้...
ลิตร” ออก

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เจ้าหน้าที่ผู้รับน�้ามัน ลงนามรับ ในใบรับน�้ามัน
และบัญชีจ่ายน�้ามันประจ�าวัน ลายมือชื่อไม่ตรงกัน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เจ้าหน้าที่น�้ามันไม่บันทึกชนิด ของรถยนต์
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 • ตรวจดบูญัชแีสดงยอดน�า้มนัตามอัตราพกิดัของหน่วย แบบพมิพ์ ทบ.
๔๖๕-๓๒๘

♦	 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๑.๔

 ข้อ ๔๙.๑.๔ ท�าบัญชีแสดงยอดน�้ามันตามอัตราพิกัด ที่ได้รับจาก
หน่วยสนับสนุน และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้บัญชีคุม
อัตราหรือเครดิตน�้ามัน ทบ.๔๖๕- ๓๒๘ ผนวก ต.

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยมีหลักฐานการเบิกน�้ามัน อัตราพิกัด 
ไม่ครบถ้วน

•  ตรวจดูบัญชีแสดงยอดยืมใช้หน้ีและคงเหลือ แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-
๓๑๐

♦	 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๑.๕

 ข้อ ๔๙.๑.๕ ท�าบัญชีแสดงยอดยืม ใช้หนี้และคงเหลือ ของน�้ามัน ที่
ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจากหน่วยอ่ืน โดยใช้ บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ 
ผนวก ท.

• ตรวจปรมิาณน�า้มนัตามอตัราปกติตามปรมิาณทีก่�าหนด ไว้ในถงัเชือ้
เพลงิ ถงัอะไหล่ และในภาชนะบรรจอุตัราพกิดั น�า้มนัในอตัราของหน่วย

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๔.๘, ๒๔.๙ และ ๒๔.๙.๑

 ข้อ ๒๔.๘ หน่วยซึ่งมีน�้ามันตามอัตราพิกัดต้องเก็บ น�้ามันตามอัตรา
พิกัดตามปริมาณที่ก�าหนดไว้ในถังเชื้อเพลิงของ ยานยนต์ทุกคันและ
ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในหน่วย รวมทั้งถังอะไหล่ ตามอัตราของยานยนต์ 
และในภาชนะ บรรจุน�้ามันในอัตราของหน่วย เพื่อให้ยานพาหนะและ 

๓.๔ บญัชแีสดงยอด 
น�้ า มั นตามอั ต รา
พิกัด

 ๓.๕ บัญชีแสดง  
ยอดยืม

๔. การเก็บรักษา 

๔.๑ การเก็บ รักษา
น�้ามันตามอัตรา
พิกัด
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ยุทโธปกรณ์นั้น ๆ พร้อมที่จะ ออกปฏิบัติการได้ทันทีเม่ือ ได้รับค�าส่ัง 
เม่ือได้ใช้น�้ามันตามอัตราพิกัดน้ันไปในงานใด แล้ว ให้เบิกน�้ามันตาม
อัตราหรือเครดิตส�าหรับงานนั้น ๆ มาเดิมให้เต็มตามเดิม

 ข้อ ๒๔.๙ ในกรณีท่ีหน่วยใช้ใต้เบิกรับน�้ามันตามอัตรา หรือเครดิต 
ไปเพือ่ท�าการจ่าย ณ ทีท่ัง้ของหน่วย หากปรากฏว่ามนี�า้มนัเหลอืใช้หลงั
จากสิน้สดุระยะเวลาตามอตัรา หรอืส้ินสุดงานตามเครดติแล้ว ให้ปฏิบตัิ
ดังนี้

        ๒๔.๙.๑ หน่วยใช้ น�าน�้ามันส่วนที่เหลือทั้งหมดส่งคืนหน่วย
สนับสนุนทันที ห้ามน�าฝากไว้ที่หน่วยสนับสนุน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  หน่วยเก็บน�้ามันตามอัตราพิกัด ไว้ในถังบรรจุ
ขนาด ๒๐๐ ลิตร

 • ตรวจดรูะเบยีบ/ค�าสัง่การป้องกันอคัคีภยัและการปฏบิตัเิมือ่เกดิอคัคี
ภยั, แผนการขนย้ายเมือ่เกดิอัคคภัีย, แผนการป้องกนัอคัคภียั, การตรวจ
การป้องกันอัคคีภัย โดยผู้บังคับบัญชาและการรายงานผล, เครื่องมือ 
ดับเพลิง และการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลัง สป. ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๕๔ การระวังป้องกันอันตรายและอัคคีภัย ให้ทุกหน่วยที่มี สป.๓  
อยู่ในความรับผิดชอบออกระเบียบปลักย่อยเกี่ยวกับการระวังป้องกัน
อันตรายและอัคคีภัย โดยให้ทุกหน่วยจัดให้มีเครื่องมือดับเพลิงไว้ให้
พร้อมและท�าการฝึกเจ้าหน้าที่ให้ช�านาญ

♦	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัย 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๔ (๑) 

๕. การรักษาความ 
ปลอดภัย

   ๕.๑ การป้องกัน
อัคคี ภัยและการ
ปฏิบัติ เมื่อเกิดอัคคี
ภัย
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หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ 
สถานที่ให้หน่วยงานของรัฐค�านึงถึงภยันตรายดังต่อไปนี้

  (๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอุบัติเหตุ 
เช่น พายุ น�้าท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและ การปฏิบัต ิ
เมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๕, ๖, ๗.๕ และ ๗.๘    

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบ

   ผบ.หน่วยทุกขนาด มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอัคคีภัย
และการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคาร สถานที่ ซึ่งอยู่ในความ 
รับผิดชอบของหน่วยนั้น ๆ

  ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป แต่งตั้งนายทหาร
ข้ึน ๑ นาย เป็นผู้อ�านวยการดับเพลิง มีหน้าท่ี อ�านวยการดับเพลิง    
ซึ่งเกิดภายในหน่วย ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย และเป็น  
ผู้เสนอแนะการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่     
ผบ.หน่วย นั้น ๆ

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

  ให้หน่วยระดบักองพนัหรือเทยีบเท่าขึน้ไป ก�าหนดเจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ 
ตามความเหมาะสม เช่น

  ๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้ 

  ๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยดับเพลิง

  ๖.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งอุปกรณ์การดับเพลิง และ ตรวจสิ่งซึ่ง
จะเป็นต้นเหตุเพลิงไหม้ 
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  ๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น 

   ๖.๕ เจ้าหน้าที่ขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณเพลิงไหม้ และ
ควบคุมสิ่งของ

  ๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่าน และกีดขวางการดับเพลิง

  ๖.๗ เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุแทรกแซงอื่น ๆ เช่น การขโมย   
การก่อวินาศกรรม ฯลฯ

  ๖.๘ เจ้าหน้าท่ีแสงสว่าง จัดขึ้นเพื่อสะดวกในการเฝ้ารักษา
สิ่งของในเวลากลางคืน หลังจากเกิดเพลิงไหม้ให้พ้นจากการโจรกรรม 
และเพ่ือสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานในเวลา 
กลางคืนด้วยเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีค�าสั่งก�าหนดหน้าที่และ
การปฏิบัติไว้โดยแน่นอน

 ข้อ ๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของ

   ทกุหน่วยจะต้องจดัเตรยีมแผนการขนย้าย สิง่ของภายในอาคาร
สถานท่ีของหน่วยน้ัน ๆ ไว้แต่เน่ิน ๆ แผนการนี้ควรมีช่องทางออก 
ทุกช่องท่ีติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ ในการดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉิน 
ของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนของอาคารสถานที่นั้น ๆ ล�าดับความส�าคัญ
ของการขนย้ายก่อนหลังตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย เป็นต้น

 ข้อ ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย

    ๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน. หรือ เทียบเท่า จะ
ต้องท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายใน หน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง 
ส�าหรับหน่วยกองร้อยหรือเทียบเท่า จะต้องท�าการตรวจการป้องกัน
อัคคีภัยภายในหน่วย อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง ส�าหรับหน่วยตั้งแต่
กรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ ผบ.หน่วยนั้น ๆ ท�าการตรวจการป้องกัน
อัคคีภัยของหน่วยตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
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            ๗.๘.๒ ผูอ้�านวยการดบัเพลิงของกองพัน หรอื เทยีบเท่า
ขึ้นไป จะต้องท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัย ภายในหน่วยอย่างน้อย
เดือนละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วย นั้น ๆ 
พร้อมด้วยข้อคดิเหน็ ต่าง ๆ ตามตัวอย่างรายการตรวจสอบในผนวก ข.  
ซ่ึงแนบท้ายระเบียบน้ีเสนอต่อ ผู้บังคับหน่วยเพ่ือพิจารณาด�าเนินการ 
และสมควรแกัไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ และแผนนี้ ควรจะได้มี
การประสานการปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะ และส่วนราชการ
ข้างเคียงอย่างใกล้ชิด เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อหน่วยจัดท�า
แผนป้องกนัอคัคภีัยของหน่วยแลว้ ให้หน่วยส�าเนาส่งหน่วยเหนอืทราบ
ด้วย ตัวอย่าง หัวข้อในการท�าแผนป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย ปรากฏตามผนวก ก. ซึ่งแนบท้าย ระเบียบนี้

♦	ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการป้องกนัอคัคภัียและการปฏิบตัเิมือ่เกดิ
อัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค. ๓๘ ข้อ ๗.๔ และ ๗.๗

  ข้อ ๗.๔ เครือ่งมอืดบัเพลงิ เครือ่งมอืและเคร่ืองใช้ทีห่น่วยสมควร
จัดหาไว้โดยใช้งบประมาณของหน่วยเองได้แก่

  - เครื่องดับเพลิงชนิดน�้ายาเคมี

  - ถังทรายและพลั่วตักทราย

  - ขวานขนาดใหญ่

  - ถังน�้า แหล่งเก็บน�้าที่มีน�้าขังอยู่ตลอดเวลา

  - บันได

  - ไฟฉาย

  - ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน

 ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

  ให้ทุกหน่วยท�าการติเกเจ้าหน้าที่ที่ได้ก�าหนดขึ้น  เพื่อปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัยตามแผนที่จัดวางไว้ โดยเฉพาะ ให้เพ่งเล็งการฝึกนอกเวลา
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ราชการ และในเวลากลางคืน เป็นพิเศษ โดยให้ด�าเนินการฝึกในงวดที่ 
๒ ของ ปีงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.) และสามารถใช้เครื่องดับ
เพลิงที่หน่วยมีอยู่จริงได้จ�านวน ๑๐% (เศษให้ ปัดเป็น ๑ เครื่อง) ทั้งนี้ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระเบียบ ไม่ตื่น
ตกใจ และปฏิบัติการได้ผลโดยแน่นอน เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ออกระเบียบ/ค�าส่ังป้องกันอัคคีภัย ไม่ได้ 
ส่งส�าเนาแผนป้องกันอคัคภียัและการปฏบิตั ิเมือ่เกดิอคัคีภยัให้หน่วยเหนอื
ทราบ, แต่งตั้งผู้อ�านวยการดับเพลิงไม่ถูกต้อง, ไม่ได้ด�าเนินการฝึก 
เจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏบัิตเิมือ่เกิดอคัคภียัตามแผนในงวดที ่๒ ของงบประมาณ 
(ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.) และเครื่องมือดับเพลิงไม่ครบถ้วน

• ตรวจดูการเก็บวัสดุไวไฟในอาคารหรือคลัง

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการ ปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๗.๑.๔, ๗.๒.๔ และ ๗.๒.๖

 ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามน�าวัตถุไวไฟไปเก็บไว้ในที่ท�างานโดยไม่จ�าเป็น

 ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บสิ่งของต่าง ๆ  ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ 
ให้อากาศถ่ายเทได้ วัตถุไวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหาก ควรจัดให้มี 
ปรอทวัดอุณหภูมิของห้อง หรือคลัง ต่าง ๆ

 ข้อ ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลลูลอยด์ น�้ามันยาง ผ้าหรือด้ายชุบ
น�้ามัน วัตถุเหล่าน้ีหากเก็บรวมกันไว้เป็นจ�านวนมากในที่อับ เมื่อได้รับ
ความร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เก็บน�้ามันเชื้อเพลิง (แก๊สโซลีน) สีน�้ามัน,  
ทินเนอร์ ไว้ภายในคลัง

• ตรวจดูเวรยามที่คลังหรือสถานที่เก็บรักษา หลอดไฟ หรือเครื่อง 
ให้แสงสว่างเวลากลางคืน

๕.๒ การเก็บวัตถุ 
อันตราย

๕.๓ เวรยามและ 
แสงสว่าง
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♦	ค�าสั่งกองทัพบก ท่ี ๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ เรื่อง การให้
กวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการข้อ ๓ 

 ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บ รักษา หรือ คลังให้
จดัเวรยามเฝ้าตรวจและระมดัระวงัการโจรกรรมและ การก่อวนิาศกรรม
ตลอดเวลา ๒๔ ชม.

♦	ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ี ว่าด้วยการรกัษาความ ปลอดภยัแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๗ (๓) 

หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ข้อ ๓๗ มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาด�าเนินการดังต่อไปนี้

  (๓) ให้แสงสว่างเพื่อปกป้องพื้นท่ีที่มีความส�าคัญ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นที่

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์

ประเภท ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๔ 

ข้อ ๕๔ การระวังป้องกันอันตรายและอัคคีภัย ให้ทุกหน่วยที่มี  
สิง่อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธกิาร อยูใ่นความรบัผดิชอบออกระเบยีบ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับการระวัง ป้องกันอันตรายและอัคคีภัย เช่น การห้าม
น�าเชื้อเพลิง เข้าไปในบริเวณคลัง การห้ามสูบบุหรี่ในเขตที่ก�าหนด  
การก�าหนดวธีิการดับเพลงิ และการใช้เครือ่งมือดบัเพลงิ การจดัเวรยาม 
เป็นต้น ให้ทุกหน่วยจัดให้มีเครื่องมือดับเพลิง ไว้ให้พร้อม และท�าการ
ฝึกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มีความ ช�านาญด้วย

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด บริเวณหน้าคลังของหน่วยไม่มี แสงสว่างของ
หลอดไฟฟ้าในเวลากลางคืน
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• ตรวจดูลายมือชื่อผู้มีอ�านาจในการสั่งจ่าย

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒.๑

 ข้อ ๓๒.๑ ผู้บังคับหน่วยใช้ มีอ�านาจสั่งจ่ายน�้ามัน ประเภท ๑ และ
น�้ามันประเภท ๒ ตามอัตราหรือเครดิต ของหน่วยเพื่อใช้ราชการ 
ภายในหน่วย

♦	ข้อบังคบักระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการส่ังการและ การประชาสมัพนัธ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อ ๑๖ และ ๑๗

ข้อ ๑๖ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผูบั้ญชาการทหารเรือ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ มอี�านาจหน้าที่
ท�าการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ผู้ด�ารงต�าแหน่ง รองผู้ช่วยเสนาธิการ รอง
เสนาธิการ หรอืผูช่้วยเสนาธกิาร ของส่วนราชการ หรือหน่วยใด มอี�านาจ
หน้าทีท่�าการแทน และสัง่การในนามของผูบ้งัคบับญัชาส่วนราชการนัน้ ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมายได้ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวง
กลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ หรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงต่อส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  
ท่ีเทียบเท่าต�าแหน่งชั้นแม่ทัพ จะมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ข้าราชการต�าแหน่ง ใดในสงักดั มอี�านาจหน้าทีท่�าการแทนและสัง่การ
ในนามของหวัหน้าส่วนราชการหรอืหวัหน้าหน่วยนัน้ ๆ  ในบางกรณกีไ็ด้

  การสัง่การในนามของผูบ้งับญัชาให้ใช้ค�าว่า “รบัค�าสัง่...” ลงท้าย
เรื่องที่สั่งนั้น

๖. การเบิกจ่าย

๖.๑ การสั่งจ่าย
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ข้อ ๑๗ ถ้าต�าแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดว่างลง หรือผู้ด�ารง
ต�าแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น 
ครั้งคราว และยังมิได้แต่งตั้งข้าราชการ ผู้ใดรักษาราชการ หรือรักษา
ราชการแทน ให้รองผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ท�าการแทนเป็นการชั่วคราว

  ในกรณีที่ต�าแหน่งนั้นไม่มี รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ หรือม ี
แต่ว่า รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้ง
คราว ให้ผู้มีต�าแหน่งยศหรืออาวุโสในยศรองจากต�าแหน่งที่ว่างลงนั้น
เป็นการช่ัวคราว เว้นแต่ส่วนราชการหรอืหน่วยใดจดัก�าลงัประกอบด้วย
หน่วย ก�าลังรบและหน่วยบริการ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่เป็น 
ผู ้บังคับบัญชาหน่วยก�าลังรบ ซึ่งเป็นก�าลังหลักและมีต�าแหน่งยศ  
หรืออาวุโสในยศสูงเป็นผู้ท�าการแทนเป็นการชั่วคราว และถ้าส่วน
ราชการหรือหน่วยใดเป็นส่วนราชการหรือหน่วยส�าหรับด�าเนินการใน
หน้าท่ีทางเทคนิค โดยเฉพาะ หรือจัดกิจกรรมรวมหลายเทคนิคก็ให้
ข้าราชการชัน้สญัญาบตัรซึง่มตี�าแหน่ง ยศ หรืออาวโุสสูง ในเทคนคิหลัก 
เป็นผู้ท�าการแทน เป็นการชั่วคราว

• ตรวจหลักฐานใบรับน�้ามัน แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๒๐ และ 
บัญชีจ่ายน�้ามันประจ�าวัน แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๒๗ (การลงบันทึก 
ยอดน�้ามัน, ชนิดและหมายเลขยานพาหนะ และประเภทนน�้ามัน)

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๕ และ ๔๙.๑.๑ 

ข้อ ๓๕ การเติมน�้ามันเชื้อเพลิง ณ สถานีจ่ายน�้ามัน

 ข้อ ๓๕.๑ หน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือหน่วยใช้ที่เบิกรับน�้ามันไป
ท�าการจัดตั้งสถานีจ่าย น�้ามันขึ้น เพื่อเติมน�้ามันให้แก่ยานพาหนะ หรือ
ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ น�้ามันของหน่วยใช้ในที่ตั้งนั้น

 ข้อ ๓๕.๒ พลขบัหรอืเจ้าหน้าทีป่ระจ�ายทุโธปกรณ์ น�ารถหรอืภาชนะ
บรรจุ น�้ามันไปเติมน�้ามัน ณ สถานีจ่ายน�้ามัน โดยใช้ใบรับน�้ามัน 

 ๖.๒ ใบรับ
น�้ามัน และบัญชี
จ่ายน�้ามัน ประจ�า
วัน
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ที่ผู้บังคับหน่วยใช้หรือ ผู้ได้รับมอบอ�านาจเป็นผู้สั่งจ่ายน�้ามันตามอัตรา
หรอืเครดติเป็นหลกัฐานในการขอเตมิ โดยให้ระบุประเภทของอัตรา หรอื
เครดิตลงไปในใบรับน�้ามันน้ันให้ชัดเจน และให้ผู้รับลงนามรับไว้ เป็น
หลกัฐานทีด้่านหลงัของใบรบัน�า้มนันัน้ ๆ  และในบญัชจ่ีายน�า้มนัประจ�า
วันของสถานีจ่ายน�้ามัน

 ข้อ ๓๕.๓ เจ้าหน้าที่ประจ�าสถานีจ่ายน�้ามันตรวจสอบความสมบูรณ์
และถูกต้องของใบรับน�้ามันนั้นแล้วจ่ายน�้ามัน เพื่อเติมยานพาหนะหรือ
ยุทโธปกรณ์หรือภาชนะบรรจุที่มาขอรับและเก็บใบรับน�้ามันนั้นไว้เป็น
หลักฐาน

 ข้อ ๓๕.๔ ก่อนหมดเวลาท�างานของแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ประจ�า 
สถานีจ่ายน�้ามันรวบรวมใบรับน�้ามันผนวก ณ. เป็นหลักฐานการจ่าย 
เหล่านัน้ ส่งมอบให้เจ้าหน้าทีค่วบคมุทางบัญช ีเพือ่ด�าเนนิการทางบัญชี
ต่อไป

   ข้อ ๔๙.๑.๑ ท�าบัญชีแสดงยอดจ่ายน�้ามันเติมยานพาหนะ และ
เครื่องจักรกลเพื่อใช้งาน ณ สถานีจ่ายน�้ามันที่หน่วยใช้เป็นผู้ด�าเนินการ 
โดยน�ารายการในใบรับน�้ามันแต่ละใบมาบันทึกในบัญชีจ่ายน�้ามัน 
ประจ�าวนั เพือ่สรปุเป็นหลกัฐานการจ่ายประจ�าวนัโดยใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๗

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่ขีดข้อความ “ให้เติมถังอะไหล่ 
ได้...ลิตร”

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เจ้าหน้าที่ผู้รับน�้ามัน ลงนามรับ ในใบรับน�้ามัน
และบัญชีจ่ายน�้ามันประจ�าวัน ลายมือชื่อไม่ตรงกัน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เจ้าหน้าที่ น�้ามันไม่บันทึกชนิด ของรถยนต์

• ตรวจดูหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการรายงานของ 
คณะกรรมการ

๗. การตรวจและ
การรายงาน

 ๗.๑ การตรวจ
โดย ผู้บังคับบัญชา
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♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๒

ข้อ ๕๒ การตรวจของผู้บังคับบัญชา

 ข้อ ๕๒.๑ ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยทีมี่สิง่อปุกรณ์ประเภท ๓ สาย
พลาธกิารอยูใ่นความครอบครอง ต้องตัง้กรรมการตรวจ น�า้มนัประกอบ
ด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย ขึ้นท�าการตรวจกิจการ 
ส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการของหน่วยอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง

  ข้อ ๕๒.๒ ความมุง่หมายของการตรวจเพือ่ให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือค�าสั่งของทางราชการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ 
ส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สายพลาธิการ อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
หรือ ไม่เพียงใด

  ข้อ ๕๒.๓ เมื่อท�าการตรวจแล้วให้คณะกรรมการ รายงานผล 
การตรวจต่อผู้สั่งตั้งกรรมการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ได้รับทราบค�าสั่ง

   ข้อ ๕๒.๔ ให้ผู้มีอ�านาจตั้งกรรมการตรวจน�้าน�้ามัน ก�าหนด 
รายละเอียดปลีกย่อยในการตรวจเป็นแบบ “รายการตรวจสอบ”  
ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการตรวจนี้ 

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่แยกการตั้งกรรมการตรวจกิจการ 
ส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. ของหน่วยและการตั้งกรรมการ
ตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์ และไม่แยกรายงาน

• ตรวจดูหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและการรายงานของ 
คณะกรรมการ (จ�านวนยอดสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ ที่ได้รับ, การใช้และ
จ�านวนคงเหลือ)

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๘

๗.๒ การตรวจนับ
สอบบัญชีแบบ
สมบูรณ์
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ข้อ ๒๘ น�า้มนัทีบ่รรจุภาชนะส�าหรับหน่วยส่งก�าลงั ต้องจดัให้มกีารตรวจ
นับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์ป ีละ ๑ ครั้งโดยตัดยอดในสิ้นเดือน 
กันยายน และรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี ตามสายการ 
ส่งก�าลังจนถึงกองทัพบก โดยให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่มีสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๓ สายพลาธิการอยู่ในความครอบครองของการตั้งกรรมการ 
ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย ระเบียบปฏิบัติใน
การตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามกรมพลาธิการทหารบกก�าหนด  
ส่วนน�า้มนัทีเ่กบ็รกัษาในถงัขนาดใหญ่ให้ปฏบิตัติามการจดัปรมิาณน�า้มนั
ในถังขนาดใหญ่เพื่อปรับบัญชีประจ�าเดือน 

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่แยกการตั้งกรรมการตรวจนับสอบ
บญัชแีบบสมบรูณ์และการตัง้กรรมการตรวจกจิฯ ของหน่วย และไม่แยก
รายงาน

• ตรวจดูหลักฐานการรายงานการตั้งยอดอัตรา และเครดิต และการ
จ่ายของเจ้าหน้าที่

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๗ และ ๔๗.๓ 

ข้อ ๔๗ การควบคุมอัตราและเครดิต

  ข้อ ๔๗.๓ ผู้บังคับหน่วยที่มีอัตราและเครดิตรับผิดชอบในการ 
ตรวจสอบความถูกต้องในการตัง้ยอดอตัรา และเครดติ โดยตัง้กรรมการ
ตรวจสอบขึน้ ๓ นาย เป็น นายทหารสญัญาบตัรอย่างน้อย ๑ นาย ท�าการ
ตรวจสอบ การตัง้ยอดอตัราและเครดติ และการตรวจจ่ายของเจ้าหน้าที่
ส่วนบัญชีคุมทุกรอบ ๑ เดือน และให้คณะกรรมการ รายงานผลต่อผู้สั่ง
ตั้งกรรมการภายใน ๕ วันท�าการของเดือนถัดไป

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่ตั้งกรรมการตรวจสอบ การตั้งยอด
อัตราและเครดิต

 ๗.๓ การรายงาน 
การตรวจสอบการ
ตั้งยอดอัตรา และ
เครดิต
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 ๗.๔ การรายงาน 
การใช้น�้ามัน
ประจ�าเดือน

๗.๕ การรายงาน 
สถานภาพน�้ า มัน
ตามอัตราพิกัด

• ตรวจดูหลักฐานการรายงานอัตราและเครดิต, น�้ามันในความ 
ครอบครอง

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ค. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๑.๑

 ข้อ ๕๑.๑ หน่วยใช้เสนอรายงานการใช้น�้ามันตามอัตรา และเครดิต
ต่อหน่วยสนบัสนนุโดยตรงเป็นประจ�าทกุเดอืน ภายในวนัที ่๕ ของเดอืน
ถัดไป การรายงานใช้ ทบ.๔๖๕- ๓๒๕ ผนวก ฑ.

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่ส่งคืนน�้ามันที่เหลือ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยรายงานล่าช้า

• ตรวจดูหลักฐานการรายงานน�้ามันตามอัตราพิกัด

♦	อนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๔/๒๐๐๓ ลง ๒ ก.ค. 
๓๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักการการเบิก-จ่าย- เรียกคืนและการรายงานการ
ควบคุมน�้ามันตามอัตราพิกัดข้อ ๒.๓.๕ และ ๓.๓.๔

  ข้อ ๒.๓.๕ พธ.ทบ.ให้รวบรวมสถานภาพน�้ามัน ตามอัตราพิกัด
ของทกุหน่วยตามข้อ ๒.๓.๑, ๒.๓.๔ แล้วรายงานให้ ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) 
ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. และ ๓๐ เม.ย.ของทุก ๆ ปี และให้เริ่ม
ปฏิบัติหลังจากได้รับอนุมัติฉบับนี้ โดยเริ่มรายงานครั้งแรกภายใน  
๓๑ ต.ค. เป็นต้นไป

  ข้อ ๓.๓.๔ การรายงานให้หน่วยที่ได้รับแจกจ่ายยานพาหนะ  
(เว้นรถจักรยานยนต์) ไปจาก ทบ. ท�าผนวก ก. (บัญชีสถานภาพน�้ามัน
ตามอัตราพิกัด) รายงานไปยังหน่วยสนับสนุนทั่วไป (บชร.ของทัพภาค) 
ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทกุ ๆ  ปี ส่วนกลางและหน่วยของ ทภ.๑ ให้รายงาน
ตรงไปยัง พธ.ทบ. ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทุก ๆ ปี เช่นกัน และให้ ทภ.๒, 
๓ และ ๔ รวบรวมรายงานของหน่วยทุกหน่วยเสนอ พธ.ทบ. ภายใน  
๓๐ ก.ย. ของทกุ ๆ  ปี เพือ่ให้ พธ.ทบ. สรุปน�าเรยีน ผบ.ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) 
เพือ่ทราบตาม ผนวก ก. ทีส่่งมาด้วยก่อน ๓๑ ม.ค. ของแต่ละปี 
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยรายงานล่าช้า

• ตรวจดูการออกระเบียบของหน่วย

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ และ ๗.๖

ข้อ ๗ หน่วยใช้ให้ผูบ้งัคบัหน่วยรบัผดิชอบโดยมเีจ้าหน้าทีส่่งก�าลงัน�า้มนั
ของหน่วยเป็นผู้ด�าเนินการดังนี้

 ข้อ ๗.๖ ก�าหนดระเบียบปลีกย่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติการส่งก�าลังสิ่ง
อปุกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธกิารของหน่วยภายในขอบเขตแห่งระเบยีบนี้

• ตรวจดูการออกระเบียบของหน่วย

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๕.๖

  ข้อ ๓๕.๖ ให้ผูบ้งัคบัหน่วยทีจ่ดัตัง้สถานจ่ีายน�า้มนั ออกระเบยีบ
ปฏิบัติประจ�าของสถานีจ่าย น�้ามันให้รัดกุมและเหมาะสม

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่ออกระเบียบปฏิบัติประจ�าของสถานี
จ่ายน�้ามันให้รัดกุมและเหมาะสม

• ตรวจดูการออกระเบียบของหน่วย

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๕

ข้อ ๕๕ การประหยัดการส่งก�าลังให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกวดขัน
การใช้ น�้ามันให้เป็นไปอย่างประหยัด และเพื่อการปฏิบัติราชการอย่าง
แท้จรงิโดยให้วางระเบยีบ หรอื ออกค�าสัง่ปลกีย่อยของหน่วยตามความ
เหมาะสม

 ๘.๒ ระเ บียบ 
ปฏิบัติประจ�าของ
สถานีจ่ายน�้ามัน

๘. เบ็ดเตล็ด

 ๘.๑ ระเบียบปลกี 
ย่อยเกี่ยวกับการส่ง
ก� าลั งสิ่ งอุปกรณ ์ 
ประเภท ๓ สาย พธ.

 ๘.๓   ระเบียบ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับ
การ ประหยัดการ
ส่งก�าลัง
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♦	ค�าสั่งกองทัพบกที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ เรื่อง มาตรการ
ประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒ ถึง ๒.๑

ข้อ ๒ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการประหยัดในกองทัพบก ดังนี้

  ข้อ ๒.๑ มาตรการประหยดั น�า้มนัเช้ือเพลิงให้ นขต.ทบ.ใช้น�า้มนั
เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพตามที่

   ๒.๑.๑ ควบคมุการใช้รถยนต์ของทางราชการและการใช้
น�้ามันเช้ือเพลิง โดยให้ใช้เท่าท่ีจ�าเป็นและเลือกใช้รถให้เหมาะสมกับ
สภาพการเดินทางในการส่งเอกสารให้ใช้วิธีรวบรวมแล้วส่งพร้อมกัน  
การเดินทางไปในสถานท่ีเดียวกันให้ไปด้วยกันหรือให้ใช้วิธีการติดต่อ
สื่อสารแทนการเดินทาง อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ E-mail 

   ๒.๑.๒ การน�าสารภายในหน่วย ให้พิจารณาใช้จักรยาน
หรือจักรยานยนต์เป็นหลัก หรือจัดให้มีการรับส่งเอกสารและพัสดุ 
ส่วนกลาง

   ๒.๑.๓  รถราชการให้มกีารพจิารณาใช้พลงังานทางเลอืก
แทนการใช้น�า้มนัเบนซนิ และดเีซล (โดยตรวจสอบจากคูม่อืประจ�ารถ)  
อาทิ น�้ามันแก๊สโซออล์ NGV และใบโอดีเซล เป็นต้น

   ๒.๑.๔ ก่อนใช้รถราชการปฏิบัติงาน ควรมีการวางแผน
ก่อนการเดินทางน�าส่ิงของบรรทุกที่ไม่จ�าเป็นออกจากรถ และเตรียม
สภาพรถให้พร้อมใช้งานที่ส�าคัญ ได้แก่

    ๒.๑.๔.๑ ตรวจดลูมยางรถยนต์ ให้มคีวามพอ
เหมาะกับการใช้งาน ถ้าอ่อนเกินไปจะมีผลให้สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง
เพิ่มขึ้น

      ๒.๑.๔.๒ เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องเคร่งครัด
โดยเฉพาะในเรื่องการก�าหนดอัตราความเร็ว ของรถยนต์ (ควรใช้
ความเร็วที่ ๘๐ - ๙๐ กม./ชม.)
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   ๒.๑.๖ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ให้มีการดูแลบ�ารุงรักษา
เคร่ืองยนต์ของรถราชการให้อยู ่ในสภาพดีอยู ่เสมอภายหลังใช้งาน  
โดยการตรวจสอบ ท�าความสะอาด และเปลี่ยนอุปกรณ์ตามก�าหนด

   ๒.๑.๗ การสนับสนุนยานพาหนะให้ กับส่วนราชการอื่น 
ให้กระท�าเท่าท่ีจ�าเป็น ทัง้นี ้ให้ค�านงึถงึภาพพจน์ของกองทพับกโดยรวม

   ๒.๑.๘ การจัดรถราชการน�าขบวนยานพาหนะรับรอง 
ผูบ้งัคบับญัชา บคุคลพเิศษ หรอื สนบัสนนุการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการ 
ให้พิจารณาจัด แบบรวมการโดยค�านึงถึงความประหยัด



การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ.  

(หน่วยสนับสนุน)
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	 รำยกำร	 กำรปฏิบัติ/หลักฐำนอ้ำงอิง

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. (หน่วยสนับสนุน)

๑. การรับ-ส่ง
หน้าที่ 

 ๑.๑ หลักฐานการ 
รับ-ส่งหน้าที่

• ตรวจดคู�าสัง่ปรบัย้าย, หลกัฐานการรบั-ส่งหน้าทีข่อง ผบ.หน่วย และ
เจ้าหน้าทีเ่มือ่มกีารย้าย เลือ่น ลด ปลด บรรจ ุหน่วยได้จดัให้มกีารรบั-ส่ง
หน้าที่หรือไม่

• ตรวจดูบัญชี และการลงนาม

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๗ และ ๑๑

ข้อ ๗ เมื่อมีค�าสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ  
ผูบ้งัคบับญัชาจดัให้มกีารรบั-ส่งหน้าทีกั่นโดยเรว็ โดยให้เริม่ออกเดนิทาง
ไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่ง
อย่างเป็นทางการ ต่อจากน้ันให้ท�าการรับ-ส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จ
ตามก�าหนดเวลา ดังนี้

  ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวดหรือเทียบเท่าลงไป 
ภายใน ๒ วัน

  ข้าราชการที่มีต�าแหน่งต้ังแต่ผู ้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่า 
ภายใน ๓ วัน

  ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผู้บงัคับกองพนั ผู้บงักบัการกรมหรอื
เทียบเท่า ภายใน ๕ วัน

  ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งต้ังแต่ผูบ้ญัชาการกองพล ขึน้ไปหรอืเทยีบ
เท่า ภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้ครองต�าแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลัง  
ซ่ึงรับผิดชอบบัญชีพัสดุ และพัสดุในคลังโดยตรงจึงให้ยืดเวลาในการ
รับ-ส่งหน้าที่ออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ถ้ารายใดมีความจ�าเป็นจะต้องใช้
เวลา ในการรับ-ส่งหน้าที่เกินก�าหนดในข้อนี้ก็ให้รายงานขออนุมัต ิ
ผู้สั่งย้ายเป็นราย ๆ ไป...



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก198

	 รำยกำร	 กำรปฏิบัติ/หลักฐำนอ้ำงอิง

 ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหน้าที่ 

   ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�าบัญชีส่งหน้าท่ีเฉพาะในกองบังคับการ
หรอืเฉพาะในส่วนทีต่นรบัผดิชอบโดยตรง เช่น บญัชีก�าลังพล บญัชีอาวธุ 
บญัชกีารเงนิ บญัชสีิง่อปุกรณ์ ตามสายยทุธบริการต่าง ๆ และบญัชอีืน่ ๆ 
เฉพาะที่จ�าเป็น ตามจ�านวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส�าหรับเงิน 
ผู้ส่งที่มีอ�านาจสงการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงิน ต้องท�าบัญชี
รับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย

    ๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและ ผู้รับบันทึกไว้
ท้ายบัญชีส่งหน้าท่ีว่าไต้ตรวจรับถูกต้องแล้ว และลงซื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามี
การคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้ บันทึกไว้ในบัญชีนั้นและลงนามผู้รับ ผู้ส่ง
กับเจ้าหน้าที่ซึ่ง เกี่ยวข้อง แล้วรับส่งกันให้เสร็จไปขึ้นหนึ่งก่อน ต่อจาก
นั้น ผู้รับต้องริบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว 

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิิด ไม่พบหลกัฐานการรบั-ส่งหน้าที ่ของเจ้าหน้าที่
ส่งก�าลัง และเจ้าหน้าที่คลัง

• ตรวจดูหนังสือการรายงานรับ-ส่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท�าการเป็น 
หลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�าเสนอผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ

  การรบั-ส่งหน้าทีใ่นระดบัหน่วยขึน้ตรงกองทัพบก เมือ่ผูร้บัได้รบั
หน้าท่ีใหม่แล้ว ให้รายงานถึงกองทัพบก ผ่านกรมก�าลังพลทหารบก 
ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งแนบ บัญชีก�าลังพล บัญชีเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์
สายต่าง ๆ หรือ บัญชีอื่น ๆ ที่จ�าเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบ
แล้ว ให้แยกบญัชต่ีาง ๆ ให้หน่วยทีเ่กีย่วข้อง คอื กรมสารบรรณ ทหารบก 
กรมการเงินทหารบก และกรมส่งก�าลังบ�ารุง ทหารบก ตรวจสอบความ
ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐาน ต่อไป

๑.๒ รายงานการ 
รับ-หน้าที่
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ให้ผู้ส่งเป็นผู้รายงานหรือผู้ส่ง และผู้รับร่วมกัน
เป็นผู้รายงาน

• ตรวจหลักฐานการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกและผู้รับ สิ่งอุปกรณ์

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือช่ือผู้มีสิทธิ์เบิกและผู้รับส่ิง
อุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ ๕

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้น ไปของหน่วยที่
มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ส่งลายมือชื่อชองตน และบุคคลอ่ืนซ่ึงต้องการ 
ให้เบิกสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถาน การส่งก�าลังที่สนับสนุนแห่งละ ๑๐ 
ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือ
ชื่อ ถ้าผู้มีสิทธิ์เบิกสิ่งอุปกรณ์ที่ต�าแหน่งต�่ากว่าบังคับบัญชาชั้น ผบ.พล. 
ให้ผู้บังคับบัญชาชองผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ 

ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือชื่อ ไปแล้วตาม ข้อ ๓ 
จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ให้ส่งลายมือ ชื่อใหม่ตั้งชุดไปแทน ดังนี้ เพื่อ
สะดวกแก่การเก็บรักษา และการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทน
ก็ให้ส่งลายมือช่ือชองผู้รับสิ่งอุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�าลังที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ ลพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคล
ให้ปฏิบัติท�านองเดียวกับข้อ ๔

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยเบิกส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิ เบิกและผู้รับ 
สิ่งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยเบิกไม่ส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและ 
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยชุดใหม่ เมื่อเปลี่ยน ตัวผู้รับรองลายมือชื่อผู้มี
สิทธิเบิก, ผบ.หน่วยคนใหม่ และ เจ้าหน้าที่

• ตรวจดูหลักฐานใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๖, ทบ.
๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๖๕-๓๒๒ แล้วแต่กรณี

๒. การเบิก-รับและ 
ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 
๒.๑ การส่งลายมือ 
ชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกและ
รับ สิ่งอุปกรณ์

  ๒.๒ การเบิก
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♦	ระเบียบกองทัพ ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พธ. 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔.๔๒, ๔.๔๓, ๔.๔๔, ๒๐.๒, ๒๐.๓, ๒๐.๔,๓๓ ๓๔ 
๓๘ , ๓๘.๒, ๓๘.๒.๑ และ ๓๘.๒.๒

  ข้อ ๔.๔๒ หน่วยสนับสนุนโดยตรง หมายถึง หน่วยที่มีเจ้าหน้าที่
แจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ สนับสนุนให้แก่หน่วย 
ใช้ หรือผู้ใช้โดยตรง

  ข้อ ๔.๔๓ หน่วยสนับสนุนทั่วไป หมายถึง หน่วยที่มีหน้าที่แจก
จ่ายสิง่อปุกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธกิาร สนบัสนนุให้แก่หน่วยสนบัสนนุ
โดยตรงอีกต่อหนึ่ง และท�า หน้าที่สนับสนุนโดยตรงให้แก่หน่วยใช้ในที่
ตั้งเดียวกัน

  ข้อ ๔.๔๔ กรมพลาธิการทหารบก หมายถึง กรมฝ่ายยุทธบริการ 
ซึ่งรับผิดชอบในการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สายพลาธิการ และ
มีหน้าที่แจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการให้แก่หน่วย
สนับสนุนทั่วไป หน่วยสนับสนุนโดยตรงและหน่วยใช้ โดยมีเจ้ากรม 
พลาธิการทหารบกเป็นหัวหน้าสายงานฝ่ายยุทธบริการ 

  ข้อ ๒๐.๒ การเบิกของหน่วยสนับสนุนโดยตรง

   ๒๐.๒.๑ หน่วยสนับสนุนโดยตรงต้องสอบ ทานระดับ 
น�้ามันในความรับผิดชอบเป็นประจ�าทุกรอบ ๑ เดือน เป็นอย่างน้อย  
ถ้าปรากฏว่ายอดสุทธิของ น�้ามันใน ระดับชนิดใดมีจ�านวนเท่ากับหรือ
ต�่ากว่าจุดเบิกจะต้องเบิก ทดแทนให้เต็มตามระดับทันที

   ๒๐.๒.๒ การจ่ายระหว่างหน่วยสนับสนุนทั่วไป หรือ 
กรมพลาธิการทหารบกกับหน่วยสนับสนุน โดยตรงนั้น ใช้วิธีการจ่ายถึง
หน่วยเป็นหลัก โดยใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ตาม ผนวก จ.

   ๒๐.๒.๓ การจ่ายระหว่างหน่วยสนบัสนนุทัว่ไป หรอืกรม
พลาธิการทหารบกกับหน่วยสนับสนุนโดยตรงนั้น ถ้าใช้วิธีการจ่าย ณ 
ต�าบลส่งก�าลัง ให้ใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖
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  ๒๐.๒.๔ ในการเบิกทดแทนให้เต็มตาม ระดับน้ันจะต้องแนบ
บัญชีแสดงรายการจ่ายน�้ามันในระดับ ทบ.๔๖๕-๓๒๒ ตามผนวก ฉ. 
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

 ข้อ ๒๐.๓ การเบิกของหน่วยสนับสนุนทั่วไป

   ๒๐.๓.๑ หน่วยสนบัสนนุทัว่ไปจะต้องท�าการสอบทานระดบั 
น�้ามันในความรับผิดชอบเป็นประจ�าทุกรอบหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อย  
ถ้าปรากฏว่ายอดสุทธิ ของน�้ามันในระดับชนิดใดมีจ�านวนเท่ากับหรือ 
ต�่ากว่าจุดเบิกจะต้องท�าการเบิกทดแทนให้เต็มตามระดับทันที

   ๒๐.๓.๒ ในกรณีท่ีได้รับหลักฐานการเบิก จากหน่วย
สนบัสนนุโดยตรงและพจิารณาเหน็ว่าไม่เป็นการเหมาะสมทีจ่ะจ่ายจาก
เกณฑ์สะสมในคลงั ให้รวบรวมความต้องการในการเบกิ โดยท�าหลกัฐาน
การเบิกขึ้นใหม่จากข้อมูลในหลักฐานการเบิกเดิม กับให้บ่งไว้ด้วยว่า 
ต้องการจะให้ส่งน�้ามันตามหลักฐานการเบิกนั้นไปยังหน่วยใด

   ๒๐.๓.๓ การจ่ายระหว่างกรมพลาธกิารทหารบก กบัหน่วย
สนับสนุนทั่วไปจะใช้วิธีจ่ายถึงหน่วยเป็นหลัก ดังนั้นในการเบิกจึงให้ใช้
หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗

 ข้อ ๒๐.๔ การเบิกเร่งด่วน ในกรณีฉุกเฉินมีความ จ�าเป็นต้องขอรับ 
น�า้มนัอย่างเร่งด่วนหรอืเป็น น�า้มนัส�าหรบั งานพเิศษทีไ่ม่สามารถใช้การ
เบิกตามวิธีธรรมดาได้ ให้หน่วยเบิกท�าการเบิกเร่งด่วน โดยเครื่องมือ
สื่อสารที่เร็ว ที่สุดต่อหน่วยจ่าย โดยแจ้งชนิด น�้ามัน จ�านวนที่ต้องการ 
สถานที่ต้องการให้จัดส่ง วัน เวลาที่ต้องการและข่าวสาร จ�าเป็นอื่น ๆ 
ให้หน่วยจ่ายทราบ 

ข้อ ๓๓ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย น�้ามัน

  ๓๓.๑ น�า้มนัประเภท ๑ ให้เบกิจ่ายตามอตัราทีก่องทพับกก�าหนด
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  ๓๓.๒ น�้ามันประเภท ๒ ให้เบิกจ่ายได้ตามเครดิตท่ีกองทัพบก
ก�าหนด หรือตามที่ได้รับอนุมัติความ ต้องการชองแต่ละงาน หรือตามที่
ได้รับอนุมัติความต้องการจากกองทัพบก

  ๓๓.๓ การเบิกน�้ามันประเภท ๒ ของหน่วยใช้ ในกรณีฉุกเฉิน 
โดยใช้หลกัฐานการเบกิ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ให้ แนบบญัชแีสดงรายละเอียด
ประกอบหลักฐานการเบิกโดย อนุโลม

  ๓๓.๔ น�้ามันประเภท ๓

    ๓๓.๔.๑  น�้ามันตามอัตราพิกัดในยามปกติให้เบิกจ่ายได้
เฉพาะส�าหรบัเดมิเตม็ถงัยานยนต์ทกุคนั และยทุโธปกรณ์ทีม่อียูใ่นหน่วย
เท่านั้น โดยให้แจ้งชนิด จ�านวน ขนาด หมายเลขทะเบียน ความจุของ
ถังน�้ามัน เชื้อเพลิงประจ�ายานยนต์ และยุทโธปกรณ์นั้น ๆ เว้น  น�้ามัน 
ตามอัตราพิกัดส�าหรับเติมเต็มถังอะไหล่ตามอัตรายานยนต์ของหน่วย 
และภาชนะบรรจุน�า้มนัในอตัราของหน่วยในระดบักองพลขึน้ไป ให้เบิก
ได้เมื่อมีค�าสั่งยุทธการ หรือค�าสั่งกองทัพบก

ข้อ ๓๔ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายน�้ามันบางประเภท

  ๓๔.๑ น�้ามันส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าตามอัตราของหน่วย 
ก�าลงัรบทีก่องทพับกมีได้ออกค�าสัง่ใช้งานเป็นการประจ�า แต่ต้องใช้เพือ่
ท�าการฝึกให้ใช้น�้ามันส�าหรับ งานฝึก-ศึกษา

  ๓๔.๒ น�้ามันลองเครื่อง ให้เบิกจ่ายท�าการลองเครื่องเป็นประจ�า
สัปดาห์ตามเครดิตที่ได้รับ เว้นกรณี ยานยนต์หรือเครื่องจักรกลที่อยู่ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ใน สัปดาห์นั้นให้งดเบิก คือ

   ๓๔.๒.๑ ได้น�าออกใช้งานเป็นระยะ ทางตัง้แต่ ๔๐ กม.ขึน้ไป

   ๓๔.๒.๒ ได้ใช้งานอยูก่บัทีเ่ป็นระยะ เวลาตัง้แต่ ๑ ชม.ขึน้ไป

   ๓๔.๒.๓ ได้ท�าการซ่อมตั้งแต่ขั้น ๓ ขึ้นไป
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   ๓๔.๓ น�้ามันอุปกรณ์ส�าหรับการปรนนิบัติ บ�ารุงประจ�าวัน และ
ประจ�าสัปดาห์ ให้เบิกจ่ายตามส่วนสัมพันธ์ของน�้ามันเชื้อเพลิง ตาม
เกณฑ์จ่ายที่กองทัพบก ก�าหนด

  ๓๔.๗  น�้ามันฝึก-ศึกษา

    ๓๔.๗.๑ ให้เบิกจ่ายเป็นครั้งคราวเพื่อ ท�าการฝึก หรือ
เปิดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ 

   ๓๔.๗.๒ เบิกจ่ายได้ไม่เดินเครดิตที่ กองทัพบกก�าหนด 
ถ้าไม่พอให้รายงานเสนอความต้องการ ตามสายการบงัคับบัญชาตามข้อ ๑๔

   ๓๔.๗.๓ การเบิกจ่ายให้แนบส�าเนา ค�าส่ัง และผนวก
ประกอบค�าสั่งการฝึกในครั้งนั้น ๆ ด้วย 

ข้อ ๓๘ ก�าหนดเวลาในการเบิกจ่าย

   ๓๘.๒ การเบิกจ่ายส�าหรับหน่วยสนับสนุน

    ๓๘.๒.๑ การเบกิทดแทนให้เตม็ตามระดบั เมือ่ถงึจดุเบิก
ครั้งแรกของปีงบประมาณใหม่จะต้องรวบรวมหลักฐานการจ่าย 
ในปีงบประมาณเก่าทั้งหมดท�าการเบิกให้เสร็จส้ินในคราวน้ัน จ�าน�าไป
เป็นหลกัฐานเบกิจ่ายเมือ่ถงึจดุเบกิในคราวต่อไปของปีงบประมาณใหม่ไม่ได้

   ๓๘.๒.๒ ให้หน่วยสนับสนุนที่มีหน้าที่จ่ายน�้ามันตาม 
หลักฐานการเบกิ ตรวจสอบการจ่าย น�า้มนัให้เป็นไปตามเวลาในการเบกิ
และส่งสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งได้ก�าหนดขึ้นตามข้อ ๒๔.๔

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ใช้แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง 

• ตรวจดูหลักฐานการติดตามใบเบิกตามห้วงระยะเวลา โดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ แบบ ก หรือ แบบ ข แล้ว แต่กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘.๓

 ๒.๓ การติดตาม 
หลักฐานการเบิก
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  ข้อ ๓๘.๓ การติดตามหลักฐานการเบิก

   ๓๘.๓.๑ เมื่อได้เบิกน�้ามันไปแล้วเป็นระยะเวลาครบ
ก�าหนดตามเวลาในการเบกิ และส่งแล้วยงัไม่ได้รบัของ ตดิตามหลกัฐาน
การเบิกโดยไข้ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ โดยอนุโลม

   ๓๘.๓.๒ หน่วยจ่ายเมือ่ได้รับการตดิตามหลกัฐานการเบกิ
จากหน่วยเบิกแล้วให้บันทึกผลแจ้งให้หน่วยเบิกทราบโดยด่วน และให้
ก�าหนดเวลาโดยประมาณ ด้วยว่าน�้ามันตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ จะ
ส่งให้หน่วย เบิกได้เมื่อใด

   ๓๘.๓.๓ เมือ่ถงึก�าหนดเวลาทีห่น่วยจ่ายแจ้งให้ทราบแล้ว
ว่าจะส่งน�้ามันตามหลักฐานการเบิกนั้น ให้เมื่อใด แต่หน่วยเบิกยังไม่ได้
รับ น�้ามัน ให้หน่วยท�าการ ติดตามหลักฐานการเบิกต่อไปเป็นครั้งที่ ๒ 
และครั้งต่อ ๆ ไปในลักษณะเดียวกันนี้ จนกว่าจะได้รับ น�้ามัน

   ๓๘.๓.๔ เม่ือหน่วยเบิกได้ติดตามหลักฐาน การเบิกไป
แล้ว และยงัไม่ได้รบัค�าตอบจากหน่วยจ่าย ภายในเวลา ๗ วนั ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือ ของหน่วยจ่ายทราบ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบหลักฐานการติดตามใบเบิก

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิกไม่ถูกต้อง

•  ตรวจดูรายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์และบัญชียืมแบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-
๓๑๐ (ยอดน�้ามันยืม, ส่งคืนหรือใช้หนี้และยอดคงเหลือ)

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๒, ๒๒.๒, ๒๒.๒.๑, ๒๒.๒.๒, ๒๒.๓, ๔๙.๒.๖, 
๔๙.๓.๖ และ ๔๙.๔.๖ 

 ๒.๔ การยืม
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ข้อ ๒๒ การยืม

   ๒๒.๑ ในกรณีที่หน่วยมีความจ�าเป็นตอ้งใช้น�้ามนัเพื่อปฏิบัตงิาน
อย่างใดอย่างหนึ่งตามอนุมัติหลักการจากกองทัพบก และได้รายงาน
เสนอความต้องการ น�้ามันตามสายการบังคับบัญชาไปแล้ว แต่ยังไม่ได้
รับอนุมัติให้ยืมน�้ามันจากหน่วยสนับสนุนโดยตรงไปใช้ราชการตาม 
ความจ�าเป็นก่อน โดยปฏิบัติดังนี้

    ๒๒.๑.๑ ท�ารายงานขออนุมัติยืมต่อผู ้บังคับหน่วย
สนับสนุนโดยตรงน้ัน โดยแนบส�าเนาอนุมัติหลักการจากกองทัพบก 
ส�าเนาแผนการใช้ส�าเนาการรายงานเสนอความต้องการพร้อมด้วยบญัชี
แสดงรายละเอยีดการเสนอความต้องการ น�า้มนัทีไ่ด้เสนอความต้องการ
ไปแล้ว

  ๒๒.๒ ในกรณทีีห่น่วยสนบัสนนุโดยตรงเกดิขาดแคลนในระดบั 
เนือ่งจากการส่งก�าลงัจากหน่วยสนบัสนนุเกดิขดัข้องไม่ได้รบัน�า้มนัตาม
ท่ีก�าหนดหรือเกิดสถานการณ์ท่ีท�าให้เกิดความต้องการใช้น�้ามันเพิ่มขึ้น
อย่างผิดปกติ หน่วยสนับสนุนโดยตรงอาจขอยืมน�้ามันจากหน่วย
สนับสนุนโดยตรงอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อน�ามาแจกจ่ายแก่หน่วย
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรรมวิธีในการยืมให้ปฏิบัติดังนี้

   ๒.๒.๒.๑ ให้ผู ้บังคับหน่วยท�าหนังสือขอยืมถึงหน่วย 
ให้ยืมเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วก็ถือหนังสือฉบับนั้นเป็นหลัก
ฐานในการยืมต่อไป

   ๒.๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่น�้ามันของหน่วยยืมและหน่วย 
ให้ยืมควรตกลงกันในเรื่องการรับส่งน�้ามันในทางเหมาะสมตามควร 
แก่กรณี

    ๒.๒.๒.๓  เมื่อหน่วยยืมท�าการเบิกน�้ามันทดแทนระดับ
ในงวดต่อไป ให้แยกหลักฐานการเบิกเป็น ๒ ชุดชุดหนึ่งเบิกเพื่อใช้หนี้
การยมืโดยบ่งไว้ในหลกัฐาน การเบกิว่าให้หน่วยจ่ายส่งน�า้มนัให้แก่หน่วย
ให้ยืม ส ่วนหลักฐานการเบิกอีกชุดหน่ึงเป็นการเบิกน�้ามันส่วน 
ที่เหลือของหน่วย
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   ๒.๒.๓ การยืมน�้ามันระหว่างหน่วยราชการในกองทัพบกกัน
หน่วยราชการนอกกองทพับก ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกองทพับก
กับหน่วยราชการนั้น ๆ

   ข้อ ๔๙.๒.๖ (หน่วยสนบัสนนุโดยตรง) ท�าบญัชแีสดงยอด
ยืมใช้หนี้และคงเหลือของน�้ามันที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจากหน่วยอื่น
โดยใช้บัญชียืมทบ.๔๖๕- ๓๑๐ ผนวก ท.

   ข้อ ๔๙.๓.๖ (หน่วยสนับสนุนทั่วไป) ข้อความ เช่นเดียว
กับข้อ ๔๙.๒.๖

   ข้อ ๔๙.๔.๖ (กรมพลาธิการทหารบก) ข้อความ เช่นเดยีว
กับข้อ ๔๙.๒.๖

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  การยืมสิ่งอุปกรณ์ไม่ได้ก�าหนด วันส่งคืน

■ สิง่ท่ีหน่วยปฏิบตัผิดิ  ไม่ส่งคนืสิง่อปุกรณ์ตามห้วงเวลา ในข้อก�าหนด

• ตรวจหลกัฐานการโอนในบญัชคีมุแบบพมิพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๘.๒, ๔๘.๒.๑ และ ๔๘.๒.๒

  ข ้อ ๔๘.๒ กรณีแผนการปฏิบัติภารกิจของหน ่วยข ้าม 
ปีงบประมาณ ให้หน่วยโอนหรือหน่วยเจ้าของเครดิตด�าเนินการดังนี้

    ๔.๘.๒.๑ ตรวจสอบว่าเป็นแผนงาน งาน หรือ
โครงการทีไ่ด้ก�าหนดเวลาสิน้สดุข้ามปีงบประมาณ หรอื ได้รบัอนมุตัจิาก
กองทัพบกให้ขยายเวลาด�าเนินงานข้ามปีงบประมาณแล้ว

    ๔๘.๒.๒ รายงานขออนุมัติแผนการโอนตามสาย
การบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับกองพลหรือเทียบเท่า เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมก่อนเสนอให้ กรมพลาธิการทหารบก ด�าเนิน
การภายในเดือนสิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ

 ๒.๕ การโอน
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด โอนสิ่งอุปกรณ์ไม่ครบรายการ หรือไม่ครบชุด

• ตรวจดูหลักฐานการเบิก, การแต่งตั้งกรรมการ ตรวจรับ, ลายมือชื่อผู้
มีสิทธิรับและรายงานผลการตรวจรับ

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๗.๑.๓, ๓๗.๑.๔, ๓๗.๑.๔.๑, ๓๗.๑.๔.๒, ๓๗.๑.๔.๓ 
และ ๓๗.๑.๕ 

 ข้อ ๓๗.๑.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย

   ๓๗.๑.๓.๑ แจ้งข่าวสารนดัหมายเวลาให้ หน่วยรบัมารบั 
น�้ามันตามหลักฐานการเบิกท่ีได้รับจาก ส่วนบัญชีคุมโดยทางเครื่องมือ
สื่อสารที่เร็วที่สุด

   ๓๗.๑.๓.๒ เม่ือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ มารับ น�้ามัน  
ให้ตรวจสอบลายเซ็นผู้มีสิทธิรับมอบฉันทะ ให้รับส่ิงของตามหลักฐาน
การเบิกนั้น ๆ เมื่อถูกต้องแล้ว จึงให้ผู้รับลงนามรับในหลักฐานการเบิก
ฉบับที่ ๑ และ ๒ แล้วมอบฉบับที่ ๒ ให้ผู้รับน�าไปพร้อมกับ น�้ามัน และ
ส่งฉบับท่ี ๑ คืนให้ส่วนบัญชีคุมเพื่อแลกเอาฉบับที่ ๓ มาเก็บไว้เป็น 
หลักฐาน

 ข้อ ๓๗.๑.๔ หน่วยรับ

   ๓๗.๑.๔.๑ ตัง้กรรมการตรวจรบัเพ่ือเตรยีมรบัน�า้มนัและ
เมื่อได้รับแจ้งจากส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ
รับน�้ามันพร้อมด้วยยานพาหนะไปรับน�้ามันที่หน่วยจ่ายตามวันเวลาที่
บัดหมายโดย ให้น่าหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบด้วย เมื่อได้ 
ตรวจสอบเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ให้ผูรั้บลงนามในหลักฐาน การเบิกฉบบัที ่๑ 
และ ๒ คืนหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ให้หน่วยจ่ายและน�าน�้ามันที่ได้รับ
พร้อมด้วยหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๒ กลับมายังหน่วย

 ๒.๖ การรับ
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   ๓๗.๑.๔.๒ ผู้บังคับหน่วยรับน�้ามัน ตั้งกรรมการตรวจรับ
ขึ้นอย่างน้อย ๓ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย และ
ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาโดยตรง เม่ือท�าการ
ตรวจรบั แล้วให้กรรมการรายงานการตรวจรบัต่อผูส้ัง่ตัง้กรรมการ และ
มอบน�้ามันให้กับเจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ต่อไป ในการตรวจรับจะ 
ต้องน�าหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ มาตรวจสอบกับฉบับที่ ๒ ด้วย  
หากจ�านวนไม่ตรงกันให้บันทึกไว้ใน หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ แล้วใช้
หลักฐานการเบิกฉบับ ที่ ๔ ประกอบรายงานผลการตรวจรับ

   ๓๗.๑.๔.๓ ส�าเนารายละเอียดเกี่ยวกับ การรับ-จ่าย  
จากหลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๒ ซ่ึงรับมาจาก หน่วยจ่ายลงในหลักฐาน
การเบิกฉบับท่ี ๔ เพื่อรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอีก  
๑ ชั้นทราบ

  ข้อ ๓๗.๑.๕ การจ่ายด้วยวิธีนี้ ใช้ส�าหรับหน่วยที่ตั้ง อยู่ห่างไกล
หน่วยจ่ายไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
เฉพาะราย

• ตรวจหลักฐานการฝาก ทบ.๔๖๕-๓๑๑ ทบ.๔๖๕-๓๒๓ และ ทบ.
๔๖๕-๓๒๙ (ยอด น�้ามันฝาก, ถอนและคงเหลือ)

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๕, ๔๙.๒.๕, ๔๙.๓.๕, ๔๙.๔.๕, ๕๐.๔, ๕๐.๔.๑ 
และ ๕๐.๔.๒

ข้อ ๒๕ การฝากและการถอนน�้ามัน

  ๒๕.๑ การฝากระหว่างหน่วยของกองทัพบก

 ๒.๗ การฝาก
และ ถอน
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   ๒๕.๑.๑ หน่วยท่ีจะฝากน�้ามันได้จะต้องเป็นหน่วยที่
กองทัพบกก�าหนดให้มี น�้ามันเกณฑ์สะสม เท่านั้น

   ๒๕.๑.๒ ผูบ้งัคบัหน่วยฝ่ายฝากท�าใบ ฝาก ทบ.๔๖๕-๓๑๑ 
ตามผนวก ช. เสนอหน่วยรับฝาก เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงให้น�าน�้ามันไป
ฝากได้

    ๒๕.๑.๓ หน่วยรับฝากต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษา
น�้ามันที่รับฝากนั้น และถือเป็นน�้ามันนอกเกณฑ์สะสมของหน่วย

    ๒๕.๑.๔ หน่วยฝากรับผิดชอบในการแจกจ่ายหรือ 
การถอนและถือเป็นน�้ามันเกณฑ์สะสมของหน่วยฝาก

    ๒๕.๑.๕ รายละเอียดในการฝาก การสั่งจ ่ายและ 
การถอนให้หน่วยฝากและหน่วยรับฝาก ท�าความตกลงกันตามที่เห็น
สมควร

   ๒.๕.๒ การฝากหน่วยนอกกองทัพบก ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง
ระหว่างกองทพับกกบัหน่วยหรอืองค์การนัน้ ๆ  แล้วแต่กรณนี�า้มนัทีฝ่าก
นั้นให้ถือเป็นน�้ามันเกณฑ์สะสมของหน่วยฝาก

  ๒๕.๓ การถอนน�้ามันฝาก เมื่อหน่วยฝากต้องการถอนน�้ามัน 
ที่ฝากไว้ให้ท�าใบถอน ทบ.๔๖๕-๓๒๓ ตามผนวก ซ. เสนอหน่วยรับฝาก
เพื่อขอรับน�้ามัน

   ข้อ ๔๙.๒.๕ (หน่วยสนบัสนนุโดยตรง) ท�าบญัชแีสดงยอด 
น�า้มนัฝาก ถอน และคงเหลอืน�า้มนัทีห่น่วยอืน่ฝากไว้หรือฝากไว้กับหน่วย
อื่น โดยใช้บัญชีฝาก ทบ.๔๖๕-๓๒๙ ผนวก ถ.

    ข้อ ๔๙.๓.๕ (หน่วยสนับสนุนทั่วไป) ข้อความเช่นเดียว
กับข้อ ๔๙.๒.๕

    ข้อ ๔๙.๔.๕ (กรมพลาธกิารทหารบก) ข้อความเช่นเดยีว
กับข้อ ๔๙.๒.๕
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   ข้อ ๕๐.๔  เอกสารเฉพาะการส่งก�าลังส่ิงอปุกรณ์ประเภท 
๓ สายพลาธิการ นอกจากท่ีได้กล่าวไว้แล้ว ให้ใช้เอกสารตามรายการ 
ต่อไปนี้

    ข้อ ๕๐.๔.๑ ใบฝากน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๑๑ 
ผนวก ช. ใช้ส�าหรับการฝากน�้ามันไว้กับหน่วยอื่นซึ่งได้ท�าความตกลง 
กันไว้แล้วและใช้เป็นเอกสารจ่าย 

     ข้อ ๕๐.๔.๒ ใบถอนน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๒๓ 
ผนวก ซ. ใช้ส�าหรับแจ้งความจ�านงขอรับน�้ามันที่ฝากไว้กับหน่วยอื่น  
และใช้เป็นเอกสารรับ

• ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนและจ�าหน่ายน�้ามัน

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔ และ ๔๕

ข้อ ๓๙ การจ�าหน่ายน�้ามัน เนื่องจากการระเหยหายใน การเก็บรักษา 
น�้ามันเชื้อเพลิงในถังขนาดใหญ่ ให้ถือปฏิบัติ ตามข้อ ๒๗ ส�าหรับวงเงิน
การขออนมุตัจิ�าหน่ายให้กระท�า เช่นเดยีวกบัสิง่อปุกรณ์ชนดิมซีากทัว่ไป

ข้อ ๔๐ การจ�าหน่ายน�้ามันที่รั่วไหลสูญหายเนื่องจาก การขนส่งน�้ามัน
ที่รั่วไหลสูญหายหรือระเหยในระหว่างการขนส่ง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองทพับก ว่าด้วยการส่ง-รบั สิง่อปุกรณ์และระเบยีบกองทพับก ว่าด้วย
การจ�าหน่าย อุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น 

ข้อ ๔๑ การจ�าหน่ายน�้ามันท่ีรั่วไหลสูญหายหรือระเหย เนื่องจาก 
การปฏิบัติการแจกจ่าย ณ สถานีคลังน�้ามัน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น

ข้อ ๔๒ การจ�าหน่ายน�้ามันท่ีบรรจุภาชนะน�้ามันที่รั่วไหลสูญหายหรือ
เสื่อมคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาน�้ามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ 
หรือ น�้ามันอุปกรณ์ท่ีบรรจุภาชนะ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก  
ว่าด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น

 ๒.๘ การจ�าหน่าย 
และส่งคืน
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ข้อ ๔๓ การจ�าหน่ายน�้ามัน เน่ืองจากการตักตัวอย่างเพ่ือส่งทดสอบ
คณุภาพ ให้ปฏบิติัตามระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการจ�าหน่ายส่ิงอปุกรณ์
ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น

ข้อ ๔๔ การส่งคืนน�้ามัน  น�้ามันเสื่อมคุณภาพที่ได้รับอนุมัติให้จ�าหน่าย
แล้วน�า้มนัล้าสมยัหรอื น�า้มันเกนิความต้องการ หรอื น�า้มนัทีไ่ด้รบัค�าสัง่
ให้ส่งคืน ให้ท�าการส่งคืนต่อหน่วยสนับสนุนในสายการส่งก�าลัง โดยถือ
ปฏิบตัติามระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการส่งและรับสิง่อปุกรณ์ทีใ่ช้บงัคบั
อยู่ในเวลานั้น

ข้อ ๔๕ การส่งคืนอัตราหรือเครดิต กรณีที่หน่วยตรวจสอบแล้วมี  
น�้ามันตามอัตราหรือเครดิตคงเหลือ เนื่องจากจบภารกิจหรือหมด 
ความจ�าเป็นหรือเกินความต้องการ ให้หน่วยใช้รายงานส่งคืนตาม 
สายการส่งก�าลัง ภายในเดือน สิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ส่งคืนส่ิงอุปกรณ์เกินอัตรา หรือเกินระดับ
สะสม หรือสิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ส่งคืนส่ิงอุปกรณ์เม่ือครบก�าหนดเวลาที่ได ้
รับอนุมัติ

• ตรวจเอกสารการลงทะเบียนเบิกจ่ายน�้ามัน

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๗, ๓๗.๑, ๓๗.๑.๑, ๓๗.๑.๒, ๓๗.๑.๓, ๓๗.๒, 
๓๗.๒.๑, ๓๗.๒.๒ และ ๓๗.๒.๓

ข้อ ๓๗ กรรมวิธีในการปฏิบัติต่อหลักฐานการเบิก 

  ๓๗.๑ การจ่าย ณ ต�าบลส่งก�าลัง

    ๓๗.๑.๑ หน่วยเบิกจัดท�าหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-
๐๐๖ ขึ้น ๔ ฉบับ เสนอฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ (สีชมพู, สีฟ้า และสีเขียว) 
ให้หน่วยจ่ายและเก็บฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง

 ๒.๙ การปฏบิตัต่ิอ 
หลักฐานการเบิก
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    ๓๗.๑.๒ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย

      ๓๗.๑.๒.๑  รับหลักฐานการ เบิกแล ้ วลง
ทะเบียนเอกสารจ่าย

    ๓๗.๑.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของหลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็น ผู้มีสิทธิเบิก

     ๓๗.๑.๒.๓  ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยเบิก

    ๓๗.๑.๒.๔  หากปรากฏความบกพร่องของ
หลักฐานการเบิกที่หน่วยจ่ายสามารถแก้ไขได้ ให้จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง 
หากความบกพร่องนัน้ เป็นสาระทีส่�าคญัมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถทีจ่ะ
แก้ไขได้ ให้ยกเลิกฐานการเบิกและแจ้งให้หน่วยเบิกทราบโดยทาง  
เครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด เพ่ือให้หน่วยเบิกส่งหลักฐาน การเบิกใหม ่
ให้ถูกต้อง

     ๓๗.๑.๒.๕ เมื่อด�าเนินการอนุมัติจ ่ายแล้ว  
ให้ส่งหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ไป ให้ส่วนเก็บรักษาและ 
เก็บฉบับที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่องแล้ว แจ้งให้หน่วยเบิกทราบ การปฏิบัติ
โดยทางเครื่องมือสื่อสาร ที่เร็วที่สุด

     ๓๗.๑.๒.๖ ส ่วนบัญชี คุมของหน ่วยจ ่าย  
เมื่อได้รับหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๑ คืน จากส่วนเก็บรักษาหลังจาก 
ได้จ่ายน�้ามันให้หน่วยรับไปแล้ว ให้ส�าเนารายละเอียดเก่ียวกับการรับ-
จ่ายจากหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ลงในฉบับที่ ๓ แล้วส่งฉบับที่ ๓ ไป
ให้ส่วนเก็บรักษา และเก็บฉบับที่ ๑ ไว้เป็นเอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย

    ๓๗.๑.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย 

    ๓๗.๑.๓.๑ แจ้งข่าวสารนัด หมายวันเวลาให้
หน่วยรบัมารบั น�า้มนัตามหลกัฐานการเบิก ทีไ่ด้รบัจากส่วนบญัชคีมุโดย
ทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด
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     ๓๗.๑.๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับมารับ 
น�า้มนั ให้ตรวจสอบลายเซน็ผูม้สีทิธ ิรบัมอบฉนัทะให้รบัส่ิงของตามหลัก
ฐานการเบิกน้ัน ๆ เม่ือถูกต้องแล้วจึงให้ผู้รับลงนามรับในหลักฐานการ
เบิกฉบับที่๑ และ ๒ แล้วมอบฉบับที่ ๒ ให้ผู้รับน�าไปพร้อมกับ น�้ามัน
และ ส่งฉบับที่ ๑ คืนให้ส่วนบัญชีคุมเพื่อแลกเอาฉบับที่ ๓ มา เก็บไว้
เป็นหลักฐาน

  ข้อ ๓๗.๒ การจ่ายถึงหน่วย

   ๓๗.๒.๑ หน่วยเบิกจัดท�าหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-
๐๐๗ ขึ้น ๔ ฉบับ ส่งฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ (สีชมพู, สีฟ้า และสีเขียว) ไป
ให้หน่วยจ่าย และเก็บฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง

   ๓๗.๒.๒ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย

    ๓๗.๒.๒.๑ รบัหลักฐานการเบกิแล้วลงทะเบยีน
เอกสารจ่าย

    ๓๗.๒.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ ์
ของหลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็นของผู้มีสิทธิเบิก

    ๓๗.๒.๒.๓ ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยเบิก

    ๓๗.๒.๒.๔ หากปรากฏความบกพร่องของ
หลักฐานการเบิกที่หน่วยจ่ายสามารถ แก้ไขได้ให้จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง 
ถ้าความบกพร่องนั้นเป็นสาระที่ส�าคัญมากหน่วยจ่ายไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้ให้ยกเลิกหลักฐานการเบิกนั้น แล้วแจ้งให้หน่วยเบิกทราบ  
โดยทางเครือ่งมอืสือ่สารทีเ่ร็วทีส่ดุ เพ่ือให้หน่วยส่งหลักฐานการเบกิใหม่
ให้ถูกต้อง
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    ๓๗.๒.๒.๕ เมื่อด�าเนินการอนุมัติแล้วให้ส่ง
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ไปให้ส่วนเก็บรักษา และเก็บฉบับที่ 
๓ ไวในแฟ้มรอเรือ่ง แล้วแจ้งให้หน่วยเบกิทราบการปฏิบตัโิดยทางเครือ่ง
มือสื่อสารที่เร็วที่สุด

    ๓๗.๒.๒.๖ เม่ือได้รับหลักฐานการเบิกฉบับที่ 
๑ คืนจากหน่วยรับ หลังจากที่หน่วยได้รับน�้ามันเรียบร้อยแล้วให้ส�าเนา
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่าย ลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๓ แล้ว
ลงไปให้ส่วนเกบ็รักษา และส่วนควบคมุทางบญัชคีงเกบ็ฉบบัที ่๑ ไว้เป็น
เอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย

   ข้อ ๓๗.๒.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย

    ๓๗.๒.๓.๑ ด� า เนินการจัดส ่ งน�้ ามันตาม  
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ที่ได้รับมาจากส่วนบัญชีคุมของ 
หน่วยจ่าย โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่ง
อุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น

    ๓๗.๒.๓.๒ การจัดส่งผ่านทางบริษัท หรือ
องค์การทางพาณิชย์ท่ีเป็นคู่สัญญาซื้อขายน�้ามันกับกองทัพบก หรือ 
การใช้บริการขนส่งของบริษัทหรือองค์การทางพาณิชย์นั้น ๆ ให้ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นครั้งคราวระหว่างกองทัพบก  
กับพวกหรือ องค์การทางพาณิชย์นั้น ๆ

    ๓๗.๒.๓.๓ เมื่อได้ส่งมอบน�้ามันให้ส�านักงาน
ขนส่งต้นทางตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับส่ิงอุปกรณ ์
หรอืได้มอบหมายให้บรษิทัหรอืองค์การทางพาณชิย์ท�าการจ่ายหรือขนส่ง
ให้แล้ว ต้องแจ้ง ให้หน่วยรบัทราบถึงการปฏบิตันิัน้ โดยทางเครือ่งมอืสือ่สาร
ที่เร็วที่สุด
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• ตรวจบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่กองทัพบกก�าหนด ให้หน่วย
แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๒๘

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒.๓, ๔๙.๓.๓ และ ๔๙.๔.๓

 ข้อ ๔๙.๒.๓ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ท�าบัญชีแสดงยอดที่ก�าหนด
ให้ยอดจ่ายและคงเหลือของอัตราหรือเครดิต ของหน่วยใช้แต่ละหน่วย
ที่รับการสนับสนุนตามห้วงเวลาที่ก�าหนด เพื่อเป็นหลักฐานควบคุมการ
จ่ายโดยใช้บัญชีคุมอัตราและเครดิตน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ต.

 ข้อ ๔๙.๓.๓ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ข้อความ เช่นเดียวกับข้อ 
๔๙.๒.๓

 ข้อ ๔๙.๔.๓ (กรมพลาธิการทหารบก) ข้อความ เช่นเดียวกับข้อ 
๔๙.๒.๓

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่บันทึกจ�านวนน�้ามันตามอัตราหรือ
เครดิตที่ก�าหนดให้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่บันทึกค�าสั่ง วัน เดือน ปี ที่ก�าหนด
อัตราหรือเครดิตให้ในบรรทัดแรกของบัญชีคุม

• ตรวจดบูญัชแีสดงยอดระดับน�า้น�า้มนั และ น�า้มนัอืน่ ๆ  ตาม ทีก่�าหนด
ให้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๓

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒.๒, ๔๙.๓.๒ และ ๔๙.๔.๒

 ข้อ ๔๙.๒.๒ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ท�าบัญชีแสดง ยอดรับ-จ่าย
คงเหลือ ค้างรับ ค้างจ่าย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของน�้ามัน 
ระดับและน�้ามันอื่น ๆ ที่ก�าหนดให้เป็นบัญชีแยกประเภทตามชนิดของ
น�้ามันหรือประเภทของงาน หรือประเภทของการสะสมอื่น ๆ  
โดยใช้บัญชีคุม ทบ.๔๐๐- ๐๐๓ ผนวก ธ.

 ๓. การควบคุม
ทางบัญชี 

 ๓.๑ บัญชีแสดง 
ยอดอัตราหรือ
เครดิต

 ๓.๒ บัญชีแสดง 
ยอดระดับน�้ามัน
และ น�า้มนัอืน่ ๆ
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 ข้อ ๔๙.๓.๒ (หน่วยสนบัสนนุทัว่ไป) ข้อความเช่นเดยีว กบัข้อ ๔๙๒.๒

 ข้อ ๔๙.๔.๒ (กรมพลาธิการทหารบก) ข้อความเช่น เดียวกับข้อ 
๔๙๒.๒

• ตรวจดูบญัชแีสดงยอดน�า้มนัตามอตัราพกิดัของหน่วย แบบพมิพ์ ทบ.
๔๖๕-๓๒๘

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒.๔, ๔๙.๓.๔ และ ๔๙.๔.๔

 ข้อ ๔๙.๒.๔ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ท�าบัญชีแสดงยอดน�้ามันตาม
อตัราพกิดัทีจ่่ายให้กับหน่วยทีร่บัการสนับสนนุและการเปล่ียนแปลงอืน่ ๆ  ที่
เกิดขึ้น โดยใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ต.

 ข้อ ๔๙.๓.๔ (หน่วยสนบัสนนุทัว่ไป) ข้อความเช่นเดยีว กบัข้อ ๔๙.๒.๔

  ข้อ ๔๙.๔.๔ (กรมพลาธิการทหารบก) ข้อความเช่นเดียวกับข้อ 
๔๙.๒.๔

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยมีหลักฐานการเบิกน�้ามันอัตราพิกัดไม่
ครบถ้วน

• ตรวจดูบัญชีแสดงยอดยืมใช้หนี้และคงเหลือของหน่วย

แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท.

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒.๖, ๔๙.๓.๖ และ ๔๙.๔.๖

 ข้อ ๔๙.๒.๖ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ท�าบัญชีแสดง ยอดยืม  
ใช้หนีแ้ละคงเหลอืของน�า้มนัทีใ่ห้หน่วยอืน่ยมืหรอื ยมืจากหน่วยอืน่โดย
ใช้บญัชยีมื ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท. ข้อ ๔๙.๓.๖ (หน่วยสนบัสนนุทัว่ไป) 
ข้อความเช่นเดียวกับ ข้อ ๔๙.๒.๖

 ๓.๓ บัญชีแสดง
ยอดน�้ามันตาม
อัตราพิกัด

 ๓.๔ บัญชีแสดง 
ยอดยืม
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 ข้อ ๔๙.๔.๖ (กรมพลาธิการทหารบก) ข้อความเช่น เดียวกับข้อ 
๔๙.๒.๖

•  ตรวจปริมาณ น�้ามันตามอัตราปกติ ตามปริมาณที่ ก�าหนดไว้ใน 
ถังเชื้อเพลิง ถังอะไหล่ และในภาชนะบรรจุ  น�้ามันในอัตราของหน่วย

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๔.๘, ๒๔.๙ และ ๒๔.๙.๑ ๒๔.๙.๒ ๒๔.๙.๓ และ 
๒๔.๑๐

 ข้อ ๒๔.๘ หน่วยซึง่มนี�า้น�า้มนัตามอตัราพกิดัต้องเกบ็น�า้มนัตามอตัรา
พิกัดตามปริมาณที่ก�าหนดไว้ในถังเชื้อเพลิงของยานยนต์ทุกคันและ
ยทุโธปกรณ์ทีม่อียูใ่นหน่วยรวมทัง้ถงัอะไหล่ตามอตัราของยานยนต์ และ
ในภาชนะ บรรจุ น�้ามันในอัตราของหน่วย เพื่อให้ยานพาหนะและ 
ยทุโธปกรณ์นัน้ ๆ  พร้อมทีจ่ะออกปฏบิตักิารได้ทนัทเีมือ่ ได้รบัค�าส่ัง เมือ่
ได้ใช้น�้ามันตามอัตราพิกัดนั้นไปในงานใด แล้วให้เบิกน�้ามันตาม 
อัตราหรือเครติตส�าหรับงานนั้น ๆ มาเติมให้เต็มตามเดิม

 ข้อ ๒๔.๙ ในกรณีที่หน่วยใช้ได้เบิกรับน�้ามันตามอัตราหรือเครดิตไป
เพื่อท�าการจ่าย ณ ที่ตั้งของหน่วยหากปรากฏว่ามีน�้ามันเหลือใช้ 
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามอัตราหรือสิ้นสุดงานตามเครดิตแล้ว  
ให้ปฏิบัติดังนี้

  ๒๔.๙.๑ หน่วยใช้น�าน�้ามันส่วนที่เหลือ ทั้งหมดส่งคืนหน่วย
สนับสนุนทันที ห้ามน�าฝากไว้ที่หน่วยสนับสนุน

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยเก็บน�้ามันตามอัตราพิกัดไว้ในถังบรรจุ
ขนาด ๒๐๐ ลิตร

• ตรวจสถานทีเ่กบ็รกัษา วิธกีารเกบ็รกัษา (การเลือกพืน้ที,่ การปรบัปรงุ
พื้นที่, การกองถัง และการวางถังบรรจุน�้ามัน)

๔. การเก็บรักษา 

 ๔.๑ การเก็บ 
รักษาน�้าน�้ามันตาม
อัตรา อัตราพิกัด
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♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑

ข้อ ๓๑ วธิปีฏบิตัใินการเกบ็รกัษาให้เป็นไปตามทีก่รมพลาธกิารทหารบก
ก�าหนด

♦ คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ 
สาย พธ. ข้อ ๑ 

ข้อ ๑ การเก็บรักษาน�้ามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ

  ๑.๑ น�้ามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ ซึ่งธรรมดาจะบรรจุในถัง
ขนาด ๒๐๐ ลิตร และถังขนาด ๒๐ ลิตร ไม่ควรเก็บรักษาภายในอาคาร 
เว้นแต่จะได้จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ และมีอาคารที่ได้
ลักษณะตามที่ก�าหนด

  ๑.๒ การเก็บรักษากลางแจ้ง

   ๑.๒.๑ การเลือกพื้นที่

    ๑.๒.๑.๑ พื้นที่เก็บรักษาต้องห่างจากอาคารหรือ
สถานที่อย่างน้อย ๗๕ เมตร

     ๑.๒.๑.๒ มเีส้นทางเข้าออกเป็นพืน้แขง็สามารถใช้
รถยนต์บรรทุกเข้าออกได้ทุกฤดูกาล

     ๑.๒.๑.๓ พื้นที่ ได ้ ระดับ เพื่ อกองถั ง ได ้มั่ นคง  
ดินระบายน�้าได้ดี ไม่เป็นแอ่งลึกที่ไอน�้ามันจะอยู่ได้ไม่มีทางไหลไป 
สู่ที่ตั้งอื่น หรือลงสู่ทางน�้าหรือท่อทางระบายน�้า

    ๑.๒.๑.๔ ไม่เป็นหลุมหรือเป็นบ่อเก่าที่ถมด้วย 
เถ้าถ่าน ขยะมูลฝอย หรือวัชพืช

    ๑.๒.๑.๕ ไม่เป็นบรเิวณทีไ่อระเหย ของนัน้จะลอด
ไปสู่แหล่งต้นเพลิงต่าง ๆ 
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   ๑.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่

    ๑.๒.๒.๑ ถากถางพ้ืนที่ให้เตียน โดยรอบในระยะ 
๑๕ เมตร

    ๑.๒.๒.๒  ปรบัพืน้ทีใ่ห้เรยีบ ไม่เป็นอปุสรรคต่อการ
กลิ้งถัง

    ๑.๒.๒.๓ ใช้ทรายหรือหินบดหรือ วัสดุในลักษณะ
คล้ายคลึงกันนี้โดยเกลี่ยให้ทั่วหนาประมาณ ๕ ซม. เพื่อให้ระบายได้ดี 
อย่าใช้เถ้าหรอืถ่านโรยเพราะ จะกดัถังให้กร่อนได้ หากจะเกบ็รกัษาอย่าง
ถาวร เทด้วยคอนกรีตเพื่อให้มั่นคงแข็งแรง

    ๑.๒.๒.๔  ปรบัปรงุทางเข้าออกให้รถเข้าได้ทกุฤดกูาล

    ๑.๒.๒.๕  ถ้าสามารถท�าได้ควรสร้างคันดนิรอบพืน้ที่
กองถังสูงประมาณ ๕๐ ซม. ให้แข็งแรงพอที่จะสามารถจุน�้ามันที่เก็บ
รกัษาอยูท่ัง้หมดได้ แล้วเหลอืความสงูอกีอย่างน้อย ๑๕ ซม. เหนือระดบั  
น�้ามัน เพื่อกันมิให้น�้ามันที่ลุกไหม้ไหลไปสู่ที่เก็บหรือ สถานที่อื่นเมื่อเกิด
เพลิงไหม้ ท�าท่อทางระบายน�้าใต้คันดิน ให้สามารถระบายน�้าออกได้
ทันทีเมื่อฝนตก เมื่อฝนไม่ตก หรือไม่ต้องการระบายน�้าให้ปิดท่อทางไว้
อย่างดีเสมอ

   ๑.๒.๓ การกองถังบรรจุน�้ามันขนาด ๒๐๐ ลิตร

    ๑.๒.๓.๑ ควรใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด อย่างต�่า ๔” X 
๔” หรือ ๒” X ๖” รองถังชั้นแรก เพื่อไมให้สัมผัสกับพื้นดินโดยตรง

    ๑.๒.๓.๒ วางถังทางนอนเป็นแนว คู่ทันหน้าถังสู่
ทางเดิน ให้แนวฝาถังทั้งสองขนานกับพื้น ก้นถังห่างกัน ๑ ฟุต ท�าหลัก
หรือไม้กันกลิ้งตรงสุดหัวท้ายของแถว
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    ๑.๒.๓.๓ วางถงัช้ันต่อไประหว่าง ถงัช้ันล่างสองถงั
ให้เป็นรปูพรีะมดิ โดยไม่ต้องใช้ไม้รอง ระหว่างช้ันกไ็ด้ หรอือาจใช้ไม้รอง
ระหว่างชั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการกองและน�าถังออกจากกอง  
ถ้าใช้ไม้รองระหว่างชั้นต้องมีไม้กันกลิ้งปิดหัวท้ายแถวทุกชั้น

    ๑.๒.๓.๔ กองสูงไม่เกิน ๓ ชั้นแถว ยาวไม่เกิน  
๓๕ ถัง เป็น ๑ กอง

    ๑.๒.๓.๕ ระหว่างกองภายในตอนเดยีวกนั ควรเว้น
ทางเดินไว้กว้างประมาณ ๓ เมตร หนึ่งตอนมี ๖ กอง ระหว่างตอนควร
เว้นทางเดินไว้กว้างประมาณ ๑๐ เมตร

   ๑.๒.๔ การกองถังบรรจุ น�้ามันขนาด ๒๐ ลิตร

    ๑.๒.๔.๑ ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดอย่าง ต�่า ๔” X ๔” 
หรือ ๒” X ๖” วางเป็นคานรองแล้วปูด้วยแผ่นไม้กระดานห่างกัน
ประมาณ ๑ นิ้ว ให้เต็มพื้นที่กองถัง พื้นที่ ๑ ตอน มีขนาด ๑๕ เมตร X 
๑๕ เมตร กองถังเรียงตามความกว้างได้ ๘๖ ถัง เรียงตามความยาวได้ 
๔๓ ถัง 

    ๑.๒.๔.๒ วางถงัในทางตัง้เรยีงถัน จนเตม็พืน้ทีแ่ล้ว
วางช้ันต่อไปซ้อนเหลื่อมให้เข้าข้างในให้เป็นรูปพีระมิดสูง ๔ ชั้น หนึ่ง
ตอนจะกองถังได้ ๑๔,๐๓๒ ถัง

    ๑.๒.๔.๓ หากใช้กระบะในการเก็บรักษา และ 
การกองกระท�าโดยรถยก ก็ไม่จ�าเป็นต้องสร้างที่วางถังด้วยคานรอง 
และไม้กระดานตามข้อ ๑.๒.๔.๑ และ การซ้อนถังในทางสูงเท่าที่ 
เครื่องมือยกขนจะสามารถวางซ้อนได้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยกองบรรจุน�้ามันขนาด ๒๐๐ ลิตร ไม่มีไม้
รองถัง
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• ตรวจสถานที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือกพื้นที่,  
การปรับปรุงพื้นที่, การกองถังและการวางถังบรรจุน�้ามัน)

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑

 ข้อ ๓๑ วธิปีฏบิตัใินการเก็บรกัษาให้เป็นไปตามที ่กรมพลาธกิารทหารบก
ก�าหนด

♦ คูม่อืการปฏบิตังิานคลงัเก่ียวกับการเกบ็รกัษาสิง่อปุกรณ์ประเภท ๓ สาย 
พธ. ข้อ ๑.๓

 ข้อ ๑.๓ การเก็บรักษาในอาคาร

   ๑.๓.๑ น�้ามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะอาจจะเก็บรักษา
ภายในอาคารได้ เมือ่อาคารทีจ่ะใช้ในการเก็บรกัษานัน้มลีกัษณะในการ
ก่อสร้างทีพึ่งประสงค์และ อาคารนัน้ไม่ได้ใช้ในการเกบ็รักษาสิง่อปุกรณ์
รายการอื่น ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

   ๑.๓.๒ ลักษณะการก่อสร้างของอาคารที่พึงประสงค์

    ๑.๓.๒.๑ ผนัง พื้น และเพดาน สร้างด้วยวัสดุทน
ไฟมีคุณภาพในการทนไฟได้อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง

    ๑.๓.๒.๒ ประตทูีเ่ปิดออกไปสู ่ห้องหรืออาคารอืน่
ต้องมีก�าแพงหรือลาดยกสูงอย่างน้อย ๑๕ ซม. ท�าด้วยวัสดุทนไฟเพื่อ
ป้องกันมิให้น�้ามันที่ติดไฟไหลไปสู่สถานที่อื่นเมื่อเกิดเพลิงไหม้

    ๑.๓.๒.๓ จดัให้มกีารระบายอากาศ ได้ภายในคลงั
อย่างทั่วถึง ควรเป็นการระบายอากาศตามธรรมชาติดีกว่าการระบาย
ด้วยเครื่องจักรกล

    ๑.๓.๒.๔ สายไฟและอปุกรณ์ไฟฟ้า ทีใ่ช้ภายในคลัง 
ต้องเป็นชนิดป้องกันการเกิดประกาย ไฟฟ้าได้

 ๔.๓ การเก็บ
รักษาน�้ามันเชื้อ
เพลิงในอาคาร
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   ๑.๓.๒.๕ อยู่ห่างจากคลังหรือ อาคารอื่นพอที่จะไม่ได้
รับอันตรายร่วมกัน เมื่อเกิดการระเบิดเนื่องจากเพลิงไหม้ อย่างน้อย  
๗๕ เมตร

   ๑.๓.๒.๖ ควรมีช่องระบายขนาดใหญ่ออกทางหลังคา
เพื่อผ่อนแรงระเบิดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้น 

   ๑.๓.๒.๗ ให้ติดตั้งสายล่อฟ้าประจ�า อาคารตาม 
ความเหมาะสม

  ๑.๓.๓  การกองถังให้น�าเอาวิธีกองถังในการเก็บรักษากลางแจ้ง
มาใช้โดยอนุโลม

• ตรวจสถานที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือก พื้นที่,  
การปรับปรุงพื้นที่, การกองถังและการวางถัง บรรจุน�้ามัน)

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑

ข้อ ๓๑ วธิปีฏบิตัใินการเก็บรกัษาให้เป็นไปตามท่ีกรมพลาธกิารทหารบก
ก�าหนด

♦ คูม่อืการปฏบิติังานคลงัเกีย่วกบัการเกบ็รกัษาสิง่อปุกรณ์ ประเภท ๓ 
สาย พธ. ข้อ ๒

ข้อ ๒ การเก็บรักษาน�้ามันอุปกรณ์บรรจุภาชนะ

   ๒.๑ น�้ามันหล่อลื่น ไขข้น และน�้ามันอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่มีจุดวาบไฟ
สูงซึ่งบรรจุขนาดถัง ๒๐๐ ลิตร ถังทรงกลม ขนาด ๒๐ ลิตร  
ถังหูหิ้ว กระป๋องหรือภาชนะอื่น หากท�าได้ควรเก็บรักษาภายในอาคาร
เสมอ อย่างไรก็ตามในเม่ือไม่มีอาคารก็อาจจ�าเป็นต้องเก็บรักษากลาง
แจ้งได้ 

 ๔.๔ การเก็บรักษา 
น�้ า มั น อุ ป ก ร ณ ์  
กลางแจ้ง
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  ๒.๒ การเก็บรักษากลางแจ้ง

    ๒.๒.๑ การเลือกพื้นที่เช่นเดียวกับข้อ ๑.๒.๑ 

    ๒.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่เช่นเดียวกับข้อ ๑.๒.๒

    ๒.๒.๓ การกองถัง

     ๒.๒.๓.๑ ไม้รองถังให้ถือปฏิบัติ ตามข้อ ๑.๒.๓ 
และข้อ ๑.๒.๔.๑ โดยอนุโลมแล้วแต่กรณี 

     ๒.๒.๓.๒ ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร วางกลับเอา
หน้าถังลงข้างล่าง อาจกองซ้อนถันแบบ ตรงหรือแบบพีระมิดก็ได้

    ๒.๒.๓.๓ ถงัขนาด ๒๐๐ ลติร วางกองเช่นเดยีวกนั
กับถังน�้ามันเชื้อเพลิง

    ๒.๒.๓.๔ ถังแบบอื่นนอกจากที่ กล่าวมาแล้ว  
ให้วางตั้งซ้อนกันขึ้นตามปกติ

    ๒.๒.๓.๕ ภาชนะทีบ่รรจหุบีห่อ หรอืถงั ให้กองหบี
หรือถังซ้อนกันให้ถังอยู่ในลักษณะตามที่กล่าวแล้วตามแบบของถัง

    ๒.๒.๓.๖ ใช้ผ้าใบอาบยางหรือวัสดุอื่นที่กันแดด 
กันฝนได้คลุมกองถังไว้

• ตรวจสถานท่ีเก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือก พื้นที่,  
การปรับปรุงพื้นที่, การกองถังและการวางถังบรรจุน�้ามัน)

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑

ข้อ ๓๑ วธิปีฏบิตัใินการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที ่ กรมพลาธิการทหารบก
ก�าหนด

 ๔.๕ การเก็บ
รักษาน�้ามัน
อุปกรณ์ในอาคาร
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♦ คูม่อืการปฏบิตังิานคลงัเกีย่วกบัการเก็บรกัษา สิง่อปุกรณ์ประเภท ๓ 
สาย พธ. ข้อ ๒.๓

 ข้อ ๒.๓ การเก็บรักษาในอาคาร

  ๒.๓.๑ แผนผังของคลังเก็บ

   ๒.๓.๑.๑ ระหว่างคลังเก็บด้วยกัน และระหว่างคลังเก็บ
กับอาคารอื่น ควรให้มีระยะห่าง ประมาณ ๓๐ เมตร เป็นอย่างน้อย

   ๒.๓.๑.๒ สร้างด้วยวัสดุทนไฟ เพดานคลังควรสูงให้
สามารถกองภาชนะบรรจุน�้ามันได้ ๓.๖๐ เมตร เป็นอย่างน้อย  
พื้นคลังเทคอนกรีตรับหนักได้เพียงพอ ถ้าเป็นอาคารหลายชั้นควรเก็บ
น�้ามัน เฉพาะชั้นล่างเท่านั้น

   ๒.๓.๑.๓ จัดให้มีระบบท่อทางส่งเข้าถึงภายในคลังเก็บ
อย่างเพยีงพอ และควรวางระบบหวัฉดีดบัเพลงิแบบอัตโนมติับนเพดาน
ไว้เป็นตอน ๆ  ให้มทีางเดนิส�าหรบัการตรวจตรา และส�าหรบัการดบัเพลงิ 
อย่างเพียงพอ มีสิ่งอ�านวยความสะดวกการบรรทุกและการขนส่งอย่าง
พร้อมมูล

   ๒.๓.๑.๔ วางผังถนนและที่จอดยานพาหนะในพื้นที่ตั้ง
คลังเก็บอย่างถูกต้อง ให้ยานพาหนะสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกป้องกัน
ความล่าช้าและสับสนในพื้นที่ตั้งคลัง

  ๒.๓.๒ การกองภาชนะ

   ๒.๓.๒.๑ แบ่งพื้นที่คลังออกเป็นตอน ๆ ตามความ 
เหมาะสม ถ้าใช้เครื่องมือยกขนทางเดินควรกว้าง ๒ - ๓ เมตร แล้วแต่
ขนาดของเครื่องมือยกขนท่ีใช้ ถ้าไม่ใช้เครื่องมือยกขนทางเดินควร 
กว้าง ๑ เมตร
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   ๒.๓.๒.๒ ในตอนหนึง่เกบ็เฉพาะน�า้มนัชนดิเดยีวกนั และ
ภาชนะบรรจุแบบเดียวกันเท่านั้น

    ๒.๓.๒.๓ ใช้ไม้รองขนาดประมาณ ๔” X ๔” หรือ ๒” 
X ๖” เสมอ เว้นแต่การเก็บรักษาโดยใช้กระบะ

   ๒.๓.๒.๔ กองภาชนะต่าง ๆ โดยวางในทางตั้งเว้นแต่
ภาชนะนั้นบรรจุอยู่ในหีบหรือถังก็วาง ตามลักษณะของหีบหรือถังนั้น

   ๒.๓.๒.๕ กองภาชนะในลักษณะท่ีมั่นคงที่ สุด โดย 
ให้ถังชั้นวางอยู่บนถังชั้นล่าง ๒ ลังเป็นอย่างน้อย 

   ๒.๓.๒.๖ กองสูงไม่เกิน ๓.๖๐ เมตร เว้นแต่จะใช้กระบะ
ในการเก็บรักษา อาจกองสูงกว่าน้ันได้ แต่ต้องให้ห่างจากเพดานอย่าง
น้อย ๙๐ ซม. ระวังอย่ากองสูงจนภาชนะที่อยู่ช้ันล่างสุดรับน�้าหนักไม่
ไหวจะเกิดการบุบ หรือยุบตัวลงได้

   ๒.๓.๒.๗ วางภาชนะบรรจุให้อยู่ในท่าที่สามารถจะอ่าน
เครื่องหมายที่ภาชนะนั้นได้ง่ายที่สุด 

 ข้อ ๒.๔  น�้ามันอุปกรณ์ที่มีจุดวาบไฟต�่ากว่า หรือ เท่ากับ น�้ามันเชื้อ
เพลิง ให้ใช้วิธีการเก็บรักษาเช่นเดียวกับ น�้ามันเชื้อเพลิงโดยอนุโลม

• ตรวจสถานที่เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา (การเลือกพื้นที่ ,  
การกองถัง, การวางถังบรรจุน�้ามัน)

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๑

 ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่ กรมพลาธิการ
ทหารบกก�าหนด

♦ คูม่อืการปฏบิตังิานคลงัเกีย่วกบัการเกบ็รกัษาสิง่อปุกรณ์ ประเภท ๓ 
สาย พธ. ข้อ ๓

 ข้อ ๓ การเก็บรักษาภาชนะเปล่า

 ๔.๖ การเก็บรักษา 
ภาชนะเปล่า
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  ๓.๑ ภาชนะเปล่าที่จะต้องเก็บรักษาและส่งคืนหน่วยจ่ายเพื่อ
หมุนเวียนบรรจุน�้ามันอีก ได้แก่ ถังน�้ามัน ขนาด ๒๐ ลิตร และถังบรรจุ 
น�้ามันเชื้อเพลิงขนาด ๒๐๐ ลิตร เว้นภาชนะที่บรรจุน�้ามันอุปกรณ์ และ
ภาชนะบรรจุน�้ามันที่ก�าหนดไว้ในอัตราของหน่วยส�าหรับภาชนะบรรจุ  
น�้ามันอุปกรณ์ให้หมุนเวียนใช้ภายในหน่วย

  ๓.๒ ภาชนะเปล่าท่ีใช้น�้ามันหมดไปแล้วต้องเก็บรักษาไว้กลาง
แจ้งเสมอ ส่วนภาชนะเปล่าทีใ่หม่หรือซ่อมคนืสภาพยงัไม่ได้บรรจนุ�า้มัน
ควรเก็บไว้ภายในอาคาร

  ๓.๓ ถังเปล ่าขนาด ๒๐๐ ลิตร อาจกองไว ้ ในลักษณะ 
เช่นเดยีวกนั กบัถงับรรจุน�า้มนัทีก่ล่าวแล้ว แต่ไม่จ�าเป็นต้องให้แนวฝาถัง
ขนานกับพื้น อาจกองเป็นแถวติด ๆ กัน ตอนละ ๘ แถว หรือมากกว่า
ก็ได้ กองสูงได้ไม่จ�ากัด แต่การกองสูงมาก ๆ จะเกิดความไม่สะดวก  
ในการแยกขน จึงมักกองพื้น ๑๒ ชิ้นเป็นอย่างมาก ก่อนท�าการกองจะ
ต้องปิดถังให้แน่นด้วยเครื่องมือปิด-เปิดฝาถัง และให้มีทางเดินรอบ ๆ 
ตอนด้วย

  ๓.๔ ถังเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจกองท�านองเดียวกันกับ 
ถังบรรจุน�้ามันตามที่กล่าวแล้ว ในบางกรณี อาจผูกถังขนาด ๒๐ ลิตร 
รวมกันเป็นมัด มัดละ ๕ ถัง ด้วยแถบรัดหีบห่อกองซ้อนเป็นมัด ๆ  
แต่ต้องมไีม้รองเสมอ หรอือาจใช้กระบะในการกองกไ็ด้ กองได้สงูไม่จ�ากดั
เท่าที่จะสามารถกองให้มั่นคงได้ ก่อนการกองต้องปิดฝาถังให้แน่นด้วย
เครื่องมือ ปิด-เปิดฝาถังเสมอ

  ๓.๕ การเก็บถังเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจวางกองนอนบนช้ัน
เกบ็กไ็ด้ การใช้ชัน้เกบ็ถงัเปล่านี ้จะเกดิผลในการท�าให้อายขุองถงัอยูไ่ด้
นานเพราะว่าจะไม่มี น�้าขังอยู่ข้างบนฝาถัง ซึ่งเป็นเหตุท�าให้เกิดสนิม 
การเก็บวิธีนี้ท�าให้ไม่ต้องใช้ไม้รองถังด้วย
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  ๓.๖ ห้ามน�าถังเปล่าทุกชนิดไปใช้เพ่ือกิจการอื่น นอกจากการ
บรรจุน�้ามันเป็นอันขาด เมื่อหน่วยมีถังเปล่า โดยใช้น�้ามันหมดแล้ว  
จะต้องส่งคืนให้กับหน่วยจ่ายทันที หรือในโอกาสแรกที่สามารถท�าได้ 

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยกองถังเปล่าขนาด ๒๐๐ ลิตร ไม่มี 
ไม้รองถัง

• ตรวจดูป้ายและเครื่องหมายในการเก็บรักษา (ขนาด, สี, ชื่อ น�้ามัน, 
จ�านวน และวันเดือนปีที่ได้รับ) และ เครื่องหมายเตือนอันตราย

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑

ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่ กรมพลาธิการทหาร
บกก�าหนด

♦	คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ 
สาย พธ. ข้อ ๖

ข้อ ๖ การท�าป้ายและเครื่องหมายในการเก็บรักษา 

  ข้อ ๖.๑ เครื่องหมายท่อทางและถังน�้ามันขนาดใหญ่ 

   ๖.๑.๑ เครื่ องหมายแถบสีบอกชนิดน�้ ามัน ให ้ทา 
สีเหลืองแก่เป็นแถบกว้าง ๗.๕ ซม. คาดรอบท่อทาง ทุกระยะช่วงต่อ 
ของท่อ ส�าหรับถังน�้ามันขนาดใหญ่ท�าเป็นแถบกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว  
๗๕ ซม. ตามแนวต้ังตรงก่ึงกลางด้านข้างของถังน�้ามันขนาดใหญ่  
๒ ข้าง ในด้านที่มองเห็นได้ชัดเจน ถ้ามากกว่า ๑ แถบ ให้แต่ละแถบ 
ห่างกัน ๗.๕ ซม. เพื่อเป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบชนิดของ น�้ามันดังนี้

    ๖.๑.๑.๑ น�้ามันแก๊สโซลีนอากาศยาน ๑ แถบ

    ๖.๑.๑.๒ น�้ามันแก๊สโซลีนรถยนต์ ๒ แถบ

    ๖.๑.๑.๓ น�้ามันเชื้อเพลิงไอพ่น ๓ แถบ

 ๔.๗ การท�าป้าย 
และเครือ่งหมายใน 
อาคารและกลาง
แจ้ง
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    ๖.๑.๑.๔ น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๔ แถบ

     ๖.๑.๑.๕ น�้ามันเชื้อเพลิงเตา ๕ แถบ

   ๖.๑.๒ ชื่อและเกรดของน�้ามันให้เขียนชื่อ และเกรดของ
น�้ามันที่ท่อทางด้วยตัวอักษรสีขาวขนาดสูง ๕ ซม. และที่ถังน�้ามันขนาด
ใหญ ่ด ้วยตัวอักษรสีขาวขนาดสูง  ๑๕ ซม. บนพื้นแถบสีด� า 
ทีพ่าดขวางทบัอยูบ่นแถบสบีอก ชนดิน�า้น�า้มนัตามข้อ ๖.๑.๑ ตามความ
กว้างยาวของพืน้แถบ สีด�าให้ใหญ่กว่าพืน้ทีอ่กัษรออกไปข้างละ ๒.๕ ซม.

   ๖.๑.๓ ให้ท�าเครือ่งหมายลูกศรบอกทิศทางไหลของน�า้มนั
ในท่อทางด้วยสีเหลืองแก่เป็นแถบขนาดกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว ๕๐ ซม.  
ไว้ใกล้เคียงกับเครื่องหมายแถบสี บอกชนิดน�้ามัน ให้ลูกศรชี้ออกจาก
เครื่องหมายไปตามทิศทางไหลของน�้ามันในท่อทางนั้น 

 ข้อ ๖.๓ ป้ายประจ�ากองถัง

   ๖.๓.๑ ขนาดและสีของป้าย

    ๖.๓.๑.๑ การเกบ็รกัษากลางแจ้ง ให้ใช้ป้ายขนาด 
๒๕ X ๕๐ ซม. พื้นสีน�้าตาล ตัวอักษรสีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของ 
น�้ามันตัวอักษรขนาดสูง ๕ ซม. ข้อความอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

    ๖.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายใน อาคาร ให้ใช้ป้าย
ขนาด ๑๕ X ๓๐ ซม. พื้นสีน�้าตาล ตัวอักษรสีขาว เฉพาะชื่อและเกรด
ของน�้ามัน ตัวอักษรขนาดสูง ๒ ซม. ข้อความอื่น ๆ ตามความ 
เหมาะสม

   ๖.๓.๒ ข้อความป้ายประจ�ากองถังให้ประกอบด้วยส่ิงต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

    ๖.๓.๒.๑ สัญลักษณ์ทางทหารของน�้ามันแต่ละ
ชนิด (ถ้ามี)
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    ๖.๓.๒.๒ ชื่อน�้ามัน 

    ๖.๓.๒.๓ เกรด แบบ หรือประเภท 

    ๖.๓.๒.๔ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

    ๖.๓.๒.๕ จ�านวน (นับถัง)

    ๖.๓.๒.๖ วัน เดือน ปี ที่ได้รับ 

    ๖.๓.๒.๗ วนั เดอืน ปี ทีต่กัตวัอย่างไปทดสอบครัง้
สุดท้าย

   ๖.๓.๓ ต�าแหน่งของป้ายให้ตดิตัง้ไว้ในต�าแหน่งทีม่องเหน็
ได้ง่ายและชัดเจน อยู่สูงจากพื้นประมาณระดับสายตา

 ข้อ ๖.๔ ป้ายและเครื่องหมายเตือนอันตราย

   ๖.๔.๑ ให้จัดท�าป้ายเตือนอันตรายพื้นสีขาว ตัวอักษร 
สีแดงไว้ตรงทางเข้า และภายในพื้นที่เก็บรักษา โดยใช้ขนาดของ 
แผ่นป้ายเช่นเดียวกันกับป้ายประจ�ากองถังในการเก็บรักษากลางแจ้ง 
หรือการเก็บรักษาไว้ในอาคาร แล้วแต่กรณีส�าหรับป้ายกลางแจ้งให้ใช้
ขนาดตัวอักษรสูง ๑๕ ซม. และป้ายในอาคารใช้ขนาดตัวอักษรสูง  
๑๐ ซม. ป้ายเหล่านี้ได้แก่

    ๖.๔.๑.๑ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 

    ๖.๔.๑.๒ ป้ายห้ามน�าสิ่งจุดไฟเข้า

    ๖.๔.๑.๓ ป้ายห้ามเข้า

    ๖.๔.๑.๔ ป้ายอันตรายไวไฟ

    ๖.๔.๑.๕ ป้ายบอกต�าแหน่งเครื่องมือดับเพลิง

    ๖.๔.๑.๖ ป้ายเตือนอันตรายอื่น ๆ ที่จ�าเป็น
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   ๖.๔.๒ ให้ท�าเคร่ืองหมายเตอืนอนัตรายพืน้สขีาวตวัอกัษร
สีแดงขนาดใหญ่บนผนังภายนอกอาคารคลัง และที่ถังเก็บน�้ามันขนาด
ใหญ่ ให้สามารถมองเหน็ได้ชัดเจนในระยะทาง ๗๕ เมตร เป็นอย่างน้อย 
ตามความเหมาะสมของขนาดอาคารและขนาดของถังน�้ามันนั้น 
เครื่องหมายเป็นข้อความเหล่านี้ได้แก่

     ๖.๔.๒.๑ ห้ามสูบบุหรี่ 

    ๖.๔.๒.๒ อันตรายไวไฟ 

    ๖.๔.๒.๓ ข้อความเตือนอันตราย อื่น ๆ ที่จ�าเป็น 
และเหมาะสม

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ หน่วยไม่ท�าเครือ่งหมายลูกศร บอกทศิทางไหล
ของน�้ามัน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยบันทึกป้ายประจ�ากองถัง ไม่ครบถ้วน

• ตรวจดหูลกัฐานการรายงานน�าน�า้มนัไปท�าการทดสอบ คณุภาพ น�า้มนั
ตามอายุของการเก็บรักษา

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๙ และ ๓๐

ข้อ ๒๙ จัดให้มีการตักน�้ามันของหน่วยส่งก�าลังเพื่อให้ หน่วยทดสอบ
ท�าการทดสอบคุณภาพน�้ามันทันทีเมื่อสงลัยว่าน�้ามันจะเสื่อมคุณภาพ
หรือตักตามอายุของการเก็บรักษา ดังนี้

   ๒๙.๑ น�า้มนัเช้ือเพลงิไอพ่นทีเ่กบ็ในถงัขนาด ใหญ่ทกุรอบ 
๑ เดือน และที่เก็บในภาชนะบรรจุ ทุกรอบ ๓ เดือน

    ๒๙.๒ น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เก็บในถังเก็บขนาด
ใหญ่ทุกรอบ ๒ เดือน และที่เก็บในภาชนะบรรจุ ทุกรอบ ๓ เดือน

    ๒๙.๓ น�้ามันแก๊สโซลินรถยนต์ทุกรอบ ๖ เดือน

 ๔.๘ การตัก  
ตัวอย่างน�้ามันไป
ทดสอบ
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    ๒๙.๔ น�า้มันดเีซล น�า้มนัก๊าด และ น�า้มนัเตา ทกุรอบ ๖ เดอืน

   ๒๙.๕ น�า้มนัอปุกรณ์ภาคพืน้ดนิทกุชนดิทุกรอบ ๑๒ เดอืน 
เว้น น�้ามันอุปกรณ์อากาศยานให้ตรวจสอบจากวันหมดอายุ

   ๒๙.๖ วิธีปฏิบัติในการตักตัวอย ่างและการทดสอบ 
ให้เป็นไปตามที่กรมพลาธิการทหารบกก�าหนด 

ข้อ ๓๐  น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานทุกชนิดที่มีอายุในการเก็บรักษาถึง
ก�าหนดท่ีต้องตักตัวอย่างไปทดสอบคุณภาพแล้ว ห้ามน�าไปใช้ราชการ
จนกว่าจะได้ตกัตวัอย่างไปทดสอบ และทราบผลการทดสอบคุณภาพแล้ว 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยตักตัวอย่างน�้ามันไปทดสอบไม่ตรงกัน
อายุของการเก็บรักษา

• ตรวจดูระเบียบ/ค�าสั่งการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิด 
อัคคีภัย, แผนการขนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย, แผนการป้องกันอัคคีภัย,  
การตรวจการป้องกันอัคคีภัย โดยผู้บังคับบัญชาและการรายงานผล, 
เครื่องมือดับเพลิงและการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย
พลาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๔

ข้อ ๕๔ การระวังป้องกันอันตรายอัคคีภัย

 ให้ทุกหน่วยที่มีสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ อยู ่ใน 
ความรบัผดิชอบออกระเบยีบปลกีย่อยเกีย่วกบัการระวงัป้องกันอนัตราย
และอัคคีภัย เช่น การห้ามน�าน�้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในบริเวณคลัง  
การห้ามสูบบุหรี่ในเขตที่ก�าหนด การก�าหนดวิธีการดับเพลิงและการใช้
เครื่องมือดับเพลิง การจัดเวรยาม เป็นต้น ให้ทุกหน่วยจัดให้มีเครื่องมือ
ดับเพลิงไว้ให้พร้อม และท�าการฝึกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มีความ 
ช�านาญด้วย

 ๕. การรักษา
ความปลอดภัย

 ๕.๑ การป้องกัน
อัคคี ภัยและการ
ป ฏิ บั ติ เ มื่ อ เ กิ ด 
อัคคีภัย
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♦ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๔ (๑) 

หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ข้อ ๓๔ ในการพจิารณาเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัสถาน
ที่ ให้หน่วยงานของรัฐค�านึงถึงภยันตรายดังต่อไปนี้

  (๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอุบัติเหตุ 
เช่น พายุ  น�้าท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเม่ือ 
เกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๕, ๖,๗.๕, ๗.๖ และ ๗.๘ 

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบ

  ผบ.หน่วยทุกขนาด มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอัคคีภัย 
และการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยข้ึนในอาคารสถานที่ซึ่งอยู่ในความรับผิด
ชอบของหน่วยนั้น ๆ

  ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหาร 
ขึ้น ๑ นาย เป็นผู้อ�านวยการดับเพลิง มีหน้าที่อ�านวยการดับเพลิง  
ซึ่งเกิดภายในหน่วยตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย และเป็น 
ผู้เสนอแนะการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่ 
ผบ.หน่วย นั้น ๆ

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

  ให้หน่วยระดบักองพนัหรอืเทียบเท่าขึน้ไป ก�าหนดเจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ 
ตามความเหมาะสม เช่น

  ๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้ 

  ๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วย ดับเพลิง
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  ๖.๓ เจ้าหน้าท่ีตรวจสิ่งอุปกรณ์การดับเพลิงและตรวจสิ่งซึ่ง 
จะเป็นต้นเหตุเพลิงไหม้ 

   ๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น 

   ๖.๕ เจ้าหน้าท่ีขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณ เพลิงไหม้ และ
ควบคุมสิ่งของ

  ๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่าน และกีดขวางการ ดับเพลิง

  ๖.๗ เจ้าหน้าท่ีป้องกันเหตุแทรกแซงอื่น ๆ เช่น การขโมย  
การก่อวินาศกรรม ฯลฯ

  ๖.๘ เจ้าหน้าท่ีแสงสว่าง จัดขึ้นเพื่อสะดวกในการ เฝ้ารักษา
สิ่งของในเวลากลางคืน หลังจากเกิดเพลิงไหม้ให้พ้นจากการโจรกรรม 
และเพือ่สะดวกแก่เจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ  ซึง่จะต้องปฏบิตังิานในเวลากลางคนื
ด้วย เจ้าหน้าทีต่่าง ๆ  เหล่า นีจ้ะต้องมีค�าสัง่ก�าหนดหน้าทีแ่ละการปฏบิตัิ
ไว้โดยแน่นอน 

  ข้อ ๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของ

   ทกุหน่วยจะต้องจดัเตรียมแผนการขนย้าย ส่ิงของภายใน
อาคารสถานทีข่องหน่วยนัน้ ๆ  ไว้แต่เนิน่ ๆ  แผนการนีค้วรมช่ีองทางออก 
ทุกช่องท่ีติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ในการดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉิน 
ของเจ้าหน้าทีแ่ต่ละส่วนของอาคารสถานทีน่ัน้ ๆ  ล�าดบัความส�าคญัของ
การขนย้ายก่อนหลังตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย เป็นต้น

  ข้อ ๗.๖ แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อ เกิดอัคคีภัย
ทุกหน่วยจะต้องมีแผนป้องกันอัคคีภัยและการ ปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย
ตามความเหมาะสมกบัสภาพและ สิง่แวดล้อมของหน่วยนัน้ ๆ  ก่อนการ
วางแผนป้องกันอัคคี ภัยควรจะได้มีการส�ารวจอาคารสถานที่และ 
สิ่งต่าง ๆ ใน บริเวณท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย การส�ารวจก็  
เพือ่หารายละเอยีดในเร่ืองปรมิาตรของอาคาร เพือ่จดัหา เครือ่งดบัเพลงิ
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ให้พอเพยีง ต�าบลส�าคญั ๆ  ทีจ่ะต้อง ป้องกนัสิง่ทีก่่อให้เกดิเพลงิไหม้ ฯลฯ 
เป็นต้น เมือ่ส�ารวจ แล้วกก็�าหนดเป็นแผนป้องกนัอคัคีภัย และการปฏิบติั
เมื่อ เกิดอัคคีภัยขึ้น ในแผนนี้ควรจะมีหัวข้อดังนี้

  การก�าหนดเจ้าหน้าทีต่่าง ๆ  เพือ่ปฏบิตัเิมือ่เกดิอคัคภียั แผนการ
ขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ การก�าหนดสัญญาณอัคคีภัย ใช้ในการดับเพลิง 
ทิศทางลมตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น

  แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยนี้  
นายทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการเพื่อท�าการ ดับเพลิงของ
หน่วยเป็นผู้กระท�า

  ข้อ ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย

   ๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน. หรือ เทียบเท่า จะต้อง
ท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายใน หน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง ส�าหรับ
หน่วยกองร้อยหรือเทียบเท่า จะต้องท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัย
ภายในหน่วย อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง ส�าหรับหน่วยตั้งแต่กรมหรือ 
เทียบเท่าขึ้นไป ให้ ผบ.หน่วยนั้น ๆ ท�าการตรวจการ ป้องกันอัคคีภัย
ของหน่วยตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

   ๗.๘.๒ ผู้อ�านวยการดับเพลิงของกองพัน หรือ เทียบเท่า
ขึ้นไป จะต้องท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัย ภายในหน่วยอย่างน้อย
เดือนละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกผล การตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยนั้น ๆ 
พร้อมด้วยข้อคีตเห็น ต่าง ๆ  ตามตัวอย่างรายการตรวจสอบในผนวก ข. 
ซึ่งแนบ ท้ายระเบียบนี้เสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาด�าเนินการ 
และสมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ และแผนนี้ ควรจะได้มี
การประสานการปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิง สาธารณะ และส่วนราชการ
ข้างเคียงอย่างใกล้ชิด เพื่อการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อหน่วยจัดท�า
แผนป้องกนัอคัค ีภัยของหน่วยแล้ว ให้หน่วยส�าเนาส่งหน่วยเหนอืทราบ
ด้วย ตัวอย่าง หัวข้อในการท�าแผนป้องกันอัคคีภัย และการ ปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย ปรากฏตามผนวก ก. ซึ่งแนบท้าย ระเบียบนี้
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♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ 
เมื่อเกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค. ๓๘ ข้อ ๗.๔ 
และ ๗.๗

  ข้อ ๗.๔ เครือ่งมอืดบัเพลงิ เครือ่งมอืและเคร่ืองใช้ทีห่น่วยสมควร
จัดหาไว้โดยใช้งบประมาณของหน่วยเองได้แก่

  - เครื่องดับเพลิงชนิดน�้ายาเคมี
  - ถังทรายและพลั่วตักทราย
  - ขวานขนาดใหญ่
  - ถังน�้าแหล่งเก็บ ที่มีน�้าขังอยู่ตลอดเวลา
  - บันได
  - ไฟฉาย
  - ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 
  ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

  ให้ทุกหน่วยท�าการฝึกเจ้าหน้าที่ท่ีได้ก�าหนดขึ้น เพ่ือ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยตามแผนที่จัดวางไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการฝึก
นอกเวลาราชการ และในเวลากลางคืน เป็นพิเศษโดยให้ด�าเนินการฝึก
ในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.) และสามารถใช้
เครือ่งดับเพลิงทีห่น่วยมอียูจ่รงิได้จ�านวน ๑๐% (เศษให้ปัดเป็น ๑ เครือ่ง) 
ท้ังน้ี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระเบียบ 
ไม่ตื่นตกใจ และปฏิบัติการได้ผลโดยแน่นอน เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ออกระเบียบ/ค�าสั่งป้องกันอัคคีภัย ไม่ได้ส่ง
ส�าเนาแผนป้องกนัอคัคภียัและการปฏิบตั ิเมือ่เกดิอคัคีภัยให้หน่วยเหนอื
ทราบ, แต่งตั้งผู้อ�านวยการ ดับเพลิงไม่ถูกต้อง, ไม่ได้ด�าเนินการฝึกเจ้า
หน้าท่ีเพื่อปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยตามแผนในงวดที่ ๒ ของงบประมาณ 
(ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.) และเครื่องมือดับเพลิงไม่ครบถ้วน
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• ตรวจดูการเก็บวัสดุไวไฟในอาคารหรือคลัง

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเม่ือ 
เกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๗.๑.๔, ๗.๒.๔ และ ๗.๒.๖

  ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามน�าวัตถุไวไฟไปเก็บไว้ในที่ท�างานโดยไม่จ�าเป็น

  ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บส่ิงของต่าง ๆ ควรจัดวางให้เป็น
ระเบียบ ให้อากาศถ่ายเทได้ วัตถุไวไฟจะต้องแยก เก็บต่างหาก ควรจัด
ให้มีปรอทวัดอุณหภูมิของห้อง หรือคลัง ต่าง ๆ

  ข้อ ๗.๒.๖ วตัถบุางอย่าง เช่น เซลลลูอยด์ น�า้มนัยาง ผ้าหรอืด้าย
ชุบน�้ามัน วัตถุเหล่านี้หากเก็บรวมกันไว้เป็นจ�านวนมากในที่อับ เมื่อได้
รับความร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เก็บน�้ามันเชื้อเพลิง (แก๊สโซลีน) สีน�้ามัน,  
ทินเนอร์ ไว้ภายในคลัง

• ตรวจดูเวรยามที่คลังหรือสถานที่เก็บรักษา

• ตรวจดูหลอดไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างเวลากลางคืน

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ เรื่อง การให้
กวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการข้อ ๓ 

ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษา หรือคลังให้จัด 
เวรยามเฝ้าตรวจและระมัดระวังการโจรกรรมและ การก่อวินาศกรรม
ตลอดเวลา ๒๔ ชม.

♦	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัย 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๗ (๓) 

หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ข้อ ๓๗ มาตรการรกัษาความปลอดภยัเกีย่วกบัสถานที ่ให้หน่วยงานของ
รัฐพิจารณาด�าเนินการดังต่อไปนี้

 ๕.๒ การเก็บวัตถุ 
อันตราย

๕.๓ เวรยามและ 
แสงสว่าง
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  (๓) ให้แสงสว่างเพื่อปกป้องพื้นที่ที่มีความส�าคัญ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นที่

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๔

ข้อ ๕๔ การระวังป้องกันอันตรายและอัคคีภัย ให้ทุกหน่วยที่ม ี
สิง่อปุกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธกิาร อยูใ่นความรบัผดิชอบออกระเบยีบ
ปลีกย่อยเก่ียวกับการระวังป้องกันอันตรายและอัคคีภัย เช่น การห้าม 
น�าเชื้อเพลิง เข้าไปในบริเวณคลัง การห้ามสูบบุหรี่ในเขตที่ก�าหนด  
การก�าหนดวธิกีารดับเพลงิ และการใช้เครือ่งมอืดบัเพลิง การจดัเวรยาม 
เป็นต้น ให้ทุกหน่วยจัดให้มีเครื่องมือดับเพลิง ไว้ให้พร้อม และท�าการ
ฝึกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มีความช�านาญด้วย

• ตรวจดูลายมือชื่อผู้มีอ�านาจในการสั่งจ่าย

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒.๒, ๓๒.๓ และ ๓๒.๔

  ข้อ ๓๒.๒ ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรงมีอ�านาจสั่งจ่ายน�้ามัน
ในระดับให้แก่หน่วยที่รับการสนับสนุนโดยให้เป็นไปตามอัตราหรือ
เครดิตของหน่วยใช้

   ข้อ ๓๒.๓ ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทั่วโปมีอ�านาจสั่งจ่ายน�้ามัน 
ในระดับให้แก่หน่วยสนับสนุนโดยตรงเพื่อทดแทนระดับที่หน่วย
สนับสนุนโดยตรงได้แจกจ่ายให้แก่หน่วยใช้ไปแล้ว

  ข้อ ๓๒.๔ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก มีอ�านาจส่ังจ่ายน�้ามัน 
ในระดับให ้แก ่หน ่วยสนับสนุนทั่วไป หน ่วยสนับสนุนโดยตรง  
เพือ่ทดแทนระดบัทีห่น่วยได้แจกจ่ายไปแล้ว และมอี�านาจสัง่จ่ายในกรณี
ท่ีมีฐานะเป็นผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทั่วไป ผู้บังคับหน่วยสนับสนุน
โดยตรงและผู้บังคับหน่วยใช้

๖. การจ่าย

 ๖.๑ การสั่งจ่าย
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♦	ข้อบังคบักระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการส่ังการและการ ประชาสมัพนัธ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อ ๑๖ และ ๑๗ 

ข้อ ๑๖ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีอ�านาจ 
หน้าที่ท�าการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง รองผู้ช่วยเสนาธิการ 
รองเสนาธิการ หรือผู้ช่วยเสนาธิการของส่วนราชการ หรือหน่วยใด 
มีอ�านาจหน้าที่ท�าการแทน และสั่งการในนามของผู ้บังคับบัญชา 
ส่วนราชการนัน้ ๆ  ตามท่ีได้รบัมอบหมายได้ หวัหน้าส่วนราชการขึน้ตรง
ต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ  
ผู ้บัญชาการทหารอากาศ หรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงต่อส�านักงาน  
ปลดักระทรวงกลาโหม กองบญัชาการทหารสูงสุด กองทพับก กองทพัเรอื 
กองทัพอากาศ ที่เทียบเท่าต�าแหน่งช้ันแม่ทัพ จะมอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ข้าราชการต�าแหน่ง ใดในสังกัด มีอ�านาจหน้าที่ท�าการ
แทนและสัง่การในนามของหวัหน้าส่วนราชการหรอืหัวหน้าหน่วยนัน้ ๆ  
ในบางกรณีก็ได้

  การสั่งการในนามของผู้บังบัญชาให้ใช้ค�าว่า 

  “รับค�าสั่ง” ลงท้ายเรื่องที่สั่งนั้น 

ข้อ ๑๗ ถ้าต�าแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดว่างลง หรือผู้ด�ารง
ต�าแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น 
ครั้งคราว และยังมิได้แต่งตั้ง ข้าราชการผู้ใดรักษาราชการหรือรักษา
ราชการแทนให้รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ท�าการแทนเป็นการชั่วคราว 
  ในกรณทีีต่�าแหน่งนัน้ไม่ม ีรองผูช่้วย หรอืเสนาธกิาร หรอืมแีต่ว่า 
รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้
ผู้มีต�าแหน่งยศหรืออาวุโสในยศรองจากต�าแหน่งที่ว่างลงน้ันเป็นการ
ชั่วคราว เว้นแต่ส่วนราชการหรือหน่วยใดจัดก�าลังประกอบด้วยหน่วย 
ก�าลังรบและหน่วยบริการ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่เป็นผู้บังคับ
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บัญชาหน่วยก�าลังรบ ซึ่งเป็นก�าลังหลักและมีต�าแหน่งยศ หรืออาวุโสใน
ยศสูงเป็นผู้ท�าการแทนเป็นการชั่วคราว และถ้าส่วนราชการหรือหน่วย
ใดเป็นส่วนราชการหรอืหน่วยส�าหรบัด�าเนนิการในหน้าทีท่างเทคนคิโดย
เฉพาะ หรือจัดกิจกรรมรวมหลายเทคนิคก็ให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ซึง่มตี�าแหน่ง ยศ หรอือาวโุสสงู ในเทคนคิหลัก เป็นผู้ท�าการแทนเป็นการ
ชั่วคราว

• ตรวจดูหลักฐานใบสั่งจ่ายน�้ามัน

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๐ และ ๕๐.๔.๓ 

ข้อ ๕๐ เอกสารประกอบการควบคุมทางบัญชี

  ๕๐.๔.๓ ใบสั่งจ่ายน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๑๒ ผนวก น. ใช้ส�าหรับ
การสั่งจ่ายน�้ามันของส่วนเก็บรักษาใน กรณีที่ต้องจ่ายน�้ามันหลาย
รายการในหลกัฐานการเบกิ เดยีวกนัและแต่ละรายการนัน้แยกเกบ็รกัษา
อยู่หลายแห่ง 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่ออกใบสั่งจ่าย น�้ามันให้กับหน่วยใช้

• ตรวจหลักฐานใบรับน�้ามัน แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๒๐ และบัญชีจ่าย 
น�้ามันประจ�าวัน แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๕-๓๒๗ (การลงบันทึกยอดน�้ามัน, 
ชนิดและหมายเลขยานพาหนะ และประเภทน�้ามัน)

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๕, ๔๙.๒.๑, ๔๙.๓.๑ และ ๔๙.๔.๑

ข้อ ๓๕ การเติมน�้ามันเชื้อเพลิง ณ สถานีจ่ายน�้ามัน

   ข้อ ๓๕.๑ หน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือหน่วย ใช้ที่เบิกรับน�้ามัน
ไปท�าการจดัตัง้สถานจ่ีายน�า้มนัขึน้เพือ่เตมิน�า้มนัให้แก่ยานพาหนะหรอื
ยุทโธปกรณ์ที่ใช้น�้ามันของหน่วยใช้ในที่ตั้งนั้น

๖.๒ ใบสั่งจ่าย

 ๖.๓ ใบรับน�้ามัน 
และบญัชจ่ีายน�า้มนั 
ประจ�าวัน
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  ข้อ ๓๕.๒ พลขับหรือเจ้าหน้าที่ประจ�ายุทโธปกรณ์ น�ารถหรือ 
ภาชนะบรรจุน�้ามันไปเติมน�้ามัน ณ สถานีจ่ายน�้ามัน โดยใช้ใบรับ น�้ามัน
ท่ีผู้บังคับหน่วยใช้หรือผู้ได้รับมอบอ�านาจเป็นผู้ส่ังจ่ายน�้ามันตามอัตรา
หรือเครดิต เป็นหลักฐานในการขอเติม โดยให้ระบุประเภทของอัตรา 
หรือ เครดิตลงไปในใบรับน�้ามันน้ันให้ขัดเจน และให้ผู้รับลงนามรับไว้
เป็นหลักฐานที่ด้านหลังของใบรับ น�้ามันนั้น ๆ และ ในบัญชีจ่าย น�้ามัน
ประจ�าวันของสถานีจ่าย น�้ามัน

   ข้อ ๓๕.๓ เจ้าหน้าท่ีประจ�าสถานีจ่ายน�้ามัน ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และถูกต้องของใบรับน�้ามันน้ัน แล้วจ่ายน�้ามันเพื่อเติมยาน
พาหนะหรือยุทโธปกรณ์หรือ ภาชนะบรรจุที่มาขอรับและเก็บใบรับ 
น�้ามันนั้นไว้เป็นหลักฐาน

   ข้อ ๓๕.๔ ก่อนหมดเวลาท�างานของแต่ละวันเจ้าหน้าท่ีประจ�า
สถานีจ่ายน�้ามันรวบรวมใบรับน�้ามันซ่ึงเป็นหลักฐานการจ่ายเหล่าน้ัน  
ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมทางบัญชี เพื่อด�าเนินการทางบัญชีต่อไป

  ข้อ ๓๕.๕ การจ่ายน�้ามันจากปั้มที่มาตรวัด บอกจ�านวนการจ่าย
ให้ใช้มาตรวัดนั้นเป็นเครื่องควบคุมปริมาณการจ่าย และต้องตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงอยู่เสมอ ถ้าเป็นการจ่ายจากเครื่องมือที่ไม่มีมาตรวัด
จ�านวนจ่าย ให้ ใช้ความจขุองถงัทีม่าขอรบัหรอืเครือ่งตวงวดัทีเ่หมาะสม
เป็นเครื่องควบคุมปริมาณการจ่าย
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  ข้อ ๔๙.๒.๑ (หน่วยสนับสนุนโดยตรง) ท�าบัญชีแสดงยอดจ่าย 
น�้ามันเติมยานพาหนะและเครื่องจักรกลเพื่อใช้งาน ณ สถานีจ่าย 
น�า้มนัทีห่น่วยใช้เป็นผูด้�าเนนิการ โดยน�ารายการในใบรบัน�า้มนัแต่ละใบ
มาบันทึกในบัญชีจ่ายน�้ามันประจ�าวันเพื่อสรุปเป็นหลักฐานการจ่าย
ประจ�าวันโดย ใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๗ ผนวก ณ.

  ข้อ ๔๙.๓.๑ (หน่วยสนับสนุนทั่วไป) ข้อความเช่นเดียว กับข้อ 
๔๙.๒.๑

  ข้อ ๔๙.๔.๑ (หน่วยสนับสนุนทั่วไป) ข้อความเช่นเดียว กับข้อ 
๔๙.๒.๑

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ หน่วยไม่ขดีข้อความ “ให้เตมิถงั อะไหล่ได้...ลิตร”

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เจ้าหน้าที่ผู้รับน�้ามัน ลงนามรับในใบรับน�้ามัน
และบัญชีจ่ายน�้ามันประจ�าวัน ลายมือชื่อไม่ตรงกัน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เจ้าหน้าที่น�้ามันไม่บันทึกชนิดของรถยนต์

• ตรวจดูหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและการรายงานของ 
คณะกรรมการ

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๒

ข้อ ๕๒ การตรวจของผู้บังคับบัญชา

  ข้อ ๕๒.๑ ผู ้บังคับบัญชาของหน่วยที่มีส่ิงอุปกรณ์ประเภท  
๓ สายพลาธิการอยู่ในความครอบครอง ต้องตั้งกรรมการตรวจน�้ามัน
ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย ขึ้นท�าการตรวจ
กจิการส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธกิารของหน่วยอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

๗. การตรวจและ
การ รายงาน

 ๗.๑ การตรวจ
โดยผู้บังคับบัญชา
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  ข้อ ๕๒.๒ ความมุง่หมายของการตรวจเพือ่ให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือค�าสั่งของทางราชการซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สายพลาธิการ อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
หรือ ไม่เพียงใด

  ข้อ ๕๒.๓ เมือ่ท�าการตรวจแล้วให้คณะกรรมการรายงานผลการ
ตรวจต่อผู้สั่งตั้งกรรมการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้
รับทราบค�าสั่ง

  ข้อ ๕๒.๔ ให้ผู ้มีอ�านาจตั้งกรรมการตรวจน�้ามัน ก�าหนดราย
ละเอยีดปลีกย่อยในการตรวจเป็นแบบ “รายการ ตรวจสอบ” ให้เป็นไป
ตามความมุ่งหมายของการตรวจนี้ 

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่แยกการตั้งกรรมการตรวจกิจการส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการของหน่วย และการตั้ง
กรรมการตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์ และไม่แยกรายงาน

• ตรวจดูหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและการรายงานของ 
คณะกรรมการ (จ�านวนยอดสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ ที่ได้รับ, การใช้และ
จ�านวนคงเหลือ)

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๘

ข้อ ๒๘ น�้ามันที่บรรจุภาชนะส�าหรับหน่วยส่งก�าลัง ต้องจัดให้ม ี
การตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์ปีละ ๑ ครั้งโดยตัดยอดในสิ้นเดือน
กันยายน และรายงานภายในเดือนตุลาคม ของทุก ๆ  ปี ตามสายการส่ง
ก�าลังจนถึงกองทัพบก โดยให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่มีส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๓ สาย พลาธิการอยู่ในความครอบครองของการตั้งกรรมการ 
ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย ระเบียบปฏิบัติ 
ในการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามกรมพลาธิการทหารบกก�าหนด  
ส่วนน�้ามันที่เก็บรักษาในถังขนาดใหญ่ให้ปฏิบัติตามการวัดปริมาณ 
น�้ามันในถังขนาดใหญ่เพื่อปรับบัญชีประจ�าเดือน 

 ๗.๒ การตรวจนับ
สอบบัญชีแบบ
สมบูรณ์
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■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่แยกการตั้งกรรมการตรวจนับสอบ
บัญชีแบบสมบูรณ์และการตั้งกรรมการตรวจกิจฯ ของหน่วย และไม่
แยกรายงาน

• ตรวจดูหลักฐานการรายงานการตั้งยอดอัตรา และเครดิต และการ
จ่ายของเจ้าหน้าที่

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๗ และ ๔๗.๓

ข้อ ๔๗ การควบคุมอัตราและเครดิต

  ๔๗.๓ ผู้บังคับหน่วยที่มีอัตราและเครดิต รับผิดชอบในการ 
ตรวจสอบความถกูต้องในการตัง้ยอดอตัราและเครดติโดยตัง้กรรมการ
ตรวจสอบข้ึน ๓ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๑ นาย 
ท�าการตรวจสอบการตั้งยอดอัตราและเครดิต และการตรวจจ่าย 
ของเจ้าหน้าท่ีส่วนบัญชีคุมทุกรอบ ๑ เดือน และให้คณะกรรมการ 
รายงานผลต่อผู้สั่งตั้งกรรมการภายใน ๕ วันท�าการของเดือนถัดไป

• ตรวจดหูลกัฐานการรายงานอตัราและเครดติน�า้มนัในความครอบครอง

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๑, ๕๑.๒, ๕๑.๓ และ ๕๑.๔

ข้อ ๕๑ การรายงาน

   ๕.๑.๒ หน่วยสนับสนุนโดยตรงเสนอรายงาน สถานภาพน�้ามัน
ในความครอบครองต่อหน่วยสนับสนุนทั่วไปเป็นประจ�าทุกเดือน 
ภายในวนัที ่๑๐ ของเดอืนถัดไป การรายงานใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๖ ผนวก ฒ.

  ๕.๑.๓ หน่วยสนับสนุนทั่วไปจัดท�ารายงานสถานภาพน�้ามัน 
ในความครอบครองและรวบรวมรายงานสถานภาพของหน่วย 
สนับสนุนโดยตรง สรุปเป็นรายงานสถานภาพน�้ามันทั้งหมดเสนอ 

๗.๓ การรายงาน 
การตรวจสอบ 
การตั้งยอดอัตรา 
และเครดิต

 ๗.๔ การรายงาน 
การใช้น�า้มันประจ�า
เดือน
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ต่อกองทพับก (ผ่านกรมพลาธกิารทหารบก) เป็นประจ�าทกุเดอืน ภายใน
วันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป การรายงานใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๖ ผนวก ฒ 

  ๕๑.๔ กรมพลาธิการทหารบก

   ๕๑.๔.๑ รวบรวมรายงานสถานภาพน�้ามันของหน่วย
สนับสนุนโดยตรงที่ให้การสนับสนุนที่เสนอมาตามข้อ ๕๑.๒

   ๕๑.๔.๒ จดัท�ารายงานสถานภาพ น�า้มนัในครอบครอง 
ใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๖

   ๕๑.๔.๓ รวบรวมรายงานของหน่วยสนับสนุนทั่วไปที่
เสนอผ่านมาตามข้อ ๕๑.๓

   ๕๑.๔.๔ เสนอรายงานตามข้อ ๕๑.๔.๑, ๕๑.๔.๒, 
๕๑.๔.๓ ต่อกองทัพบก (ผ่าน กรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก) เป็นประจ�า
ทุกเดือน ภายในสิ้นเดือนของ เดือนถัดไป

   ๕๑.๔.๕  รายงานสถานภาพน�า้มนัตามอตัราและเครดติ
ที่ได้รอบจ่ายไปและยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้กองทัพบก (ผ่านกรมส่ง
ก�าลังบ�ารุงทหารบก) ภายในสิ้นเดือนตุลาคม

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยรายงานล่าช้า

• ตรวจดูหลักฐานการรายงานน�้ามันตามอัตราพิกัด

♦	 อนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายหนังสอื กบ.ทบ.ที ่กห ๐๔๐๔/๒๐๐๓ ลง ๒ ก.ค. ๓๖ 
เรื่อง ขออนุมัติหลักการการเบิก-จ่าย- เรียกคืนและการรายงานการ
ควบคุมน�้ามันตามอัตราพิกัด ข้อ ๒.๓.๕ และ ๓.๓.๔

   ข้อ ๒.๓.๕ พธ.ทบ.ให้รวบรวมสถานภาพน�้ามันตาม 
อัตราพิกัดของทุกหน่วยตามข้อ ๒.๓.๑, ๒.๓.๔ แล้วรายงานให้ ทบ.  
(ผ่าน กบ.ทบ.) ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. และ ๓๐ เม.ย.ของทุก ๆ ปี 
และให้เริ่มปฏิบัติหลังจากได้รับอนุมัติฉบับนี้โดยเริ่มรายงานครั้งแรก
ภายใน ๓๑ ต.ค. เป็นต้นไป

 ๗.๕ การรายงาน 
สถานภาพน�้ามัน
ตามอัตราพิกัด
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  ข้อ ๓.๓.๔ การรายงานให้หน่วยที่ได้รับแจกจ่าย ยานพาหนะ 
(เว้นรถจักรยานยนต์) ไปจาก ทบ. ท�าผนวก ก. (บัญชีสถานภาพน�้ามัน
ตามอัตราพิกัด) รายงานไปยังหน่วยสนับสนุนทั่วไป (บชร.ของทัพภาค) 
ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทกุ ๆ  ปี ส่วนกลางและหน่วยของ ทภ.๑ ให้รายงาน 
ตรงไปยัง พธ.ทบ. ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทุก ๆ ปี เช่นกัน และให้ ทภ.๒, 
๓ และ ๔ รวบรวมรายงานของหน่วยทุก หน่วยเสนอ พธ.ทบ. ภายใน 
๓๐ ก.ย. ของทกุ ๆ  ปี เพือ่ให้ พธ.ทบ.สรปุน�าเรยีน ผบ.ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) 
เพื่อทราบตาม ผนวก ก. ที่ส่งมาด้วยก่อน ๓๑ ม.ค. ของแต่ละปี 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยรายงานล่าช้า

• ตรวจดูหลักฐานการตั้งกรรมการ/การรายงานการวัด ปริมาณ น�้ามัน
ประจ�าเดือน และการปรับยอดระเหยหาย

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๗

ข้อ ๒๗ การวดัปรมิาณน�า้มนัในถงัขนาดใหญ่เพือ่ปรบับญัชปีระจ�าเดอืน

   ๒๗.๑ ให ้ผู ้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบสถานีคลังน�้ามันตั้ง 
คณะกรรมการควบคุมการวัดปริมาณน�้ามันประจ�าเดือนขึ้น ๓ นาย 
ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร อย่างน้อย ๒ นาย

  ๒๗.๒ ให้หัวหน้าสถานีคลังน�้าน�้ามันจัดการวัดปริมาณน�้ามัน
ประจ�าเดือนภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการตามข้อ ๒๗.๑  
เป็นประจ�าทุกเดือน โดยให้ท�าการวัดในวันเปิดท�าการวันแรกของเดือน
ถัดไป

  ๒๗.๓ น�้ามันที่สูญเสียเน่ืองจากการระเหยหายในระหว่าง 
เดือนตามผลการวัดปริมาณ ให้ผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบสถานีคลัง
น�้ามันปรับยอดบัญชี โดยคัดยอดระเหยหายจริงออกให้ตรงสับยอด 
น�้ามันท่ีมีจริงตามผลการวัด แล้วรายงานตามสายการส่งก�าลังเพื่อเป็น
หลักฐาน ในการเบิกทดแทน

 ๗.๖ การ
รายงานการวัด 
ปริมาณน�้ามัน 
ประจ�าเดือน
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  ๒๗.๔ ส่วนน�้ามันที่สูญเสียเกินเกณฑ์ที่กองทัพบกก�าหนด ให้
ท�าการตั้งคณะกรรมการสอบสวน และรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย  
โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ�าหน่ายท่ีใช้บังคับอยู ่
ในเวลานั้น

  ๒๗.๕  เกณฑ์การสูญเสียเนื่องจากการระเหยของน�้ามันตาม 
ปกติที่ยอมให้ปรับบัญชีได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจ�าหน่าย

    ๒๗.๕.๑  น�้ามันแก๊สโซลีนยานยนต์ และน�้ามันเชื้อเพลิง
อากาศยานไม่เกินร้อยละ ๑.๐๐ ต่อเดือน 

   ๒๕.๕.๒ น�้ามันเชื้อเพลิงอื่น ๆ  เช่น  น�้ามันดีเซล  น�้ามัน
เชื้อเพลิงอากาศยาน เครื่องยนต์ไอพ่น เป็นต้น ไม่เกินร้อยละ ๐.๕๐  
ต่อเดือน

   ๒๗.๕.๓ น�้ า มันเ ช้ือเพลิงทุกชนิดที่ เก็บในถัง เก็บ  
ซ่ึงใช้ประกอบเครื่องสูบถ่ายน�้ามันประจ�าที่ ณ สถานีคลังน�้ามัน  
ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน

   ๒๗.๕.๔  เกณฑ์ตามข้อ ๒๗.๕.๑, ๒๗.๕.๒ และ ๒๗.๕.๓ 
ค�านวณจากผลรวมของยอดน�้ามัน แต่ละชนิดที่เหลือต้นเดือน กับยอด
รับในรอบเดือน

   ๒๗.๕.๕ รายละเอียดในการคิดเกณฑ์การระเหยหาย 
ให้แสดงการค�านวณลงในบัญชีสรุปยอดน�้ามันในลังขนาดใหญ่ประจ�า
เดือน ทบ.๔๖๕-๓๒๔ ผนวก ฌ.

  ๒๗.๖ การด�าเนินการต่อ น�้ามันที่สูญเสียเนื่อง จากการระเหย
หายในระหว่างเดือนจากผลการวัดตามข้อ ๒๗.๓ และ ๒๗.๔  
ให้ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่วัดปริมาณ  
น�้ามันตาม ข้อ ๒๗.๒ และให้คณะกรรมการควบคุมการวัดปริมาณ  
น�้ามันประจ�าเดือนลงนามรับรองในบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐาน
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• ตรวจดูการออกระเบียบของหน่วย

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘, ๘.๖, ๙, ๙.๗, ๑๐ และ ๑๐.๘

ข้อ ๘ หน่วยสนับสนุนโดยตรง

  ๘.๖ ก�าหนดระเบียบปลีกย่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติการส่งก�าลัง 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการของหน่วยภายในขอบเขต 
แห่งระเบียบนี้

ข้อ ๙ หน่วยสนับสนุนทั่วไป

  ๙.๗ เสนอแนะแม่ทัพภาค เพ่ือวางระเบียบปลีกย่อยเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ ภายใน
หน่วยและภายในพื้นที่ตามขอบเขต แห่งระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ กรมพลาธิการทหารบก

  ๑๐.๘ วางระเบียบปลีกย่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติการส่งก�าลังสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ ภายในกรม พลาธิการทหารบกให้
เป็นไปตามขอบเขตแห่งระเบียบนี้

• ตรวจดูการออกระเบียบของหน่วย

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๕.๖

 ข้อ ๓๕.๖ ให้ผู้บังคับหน่วยที่จัดตั้งสถานีจ่ายน�้ามัน ออกระเบียบ
ปฏิบัติประจ�าของสถานีจ่ายน�้ามันให้รัดกุมและเหมาะสม

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  หน่วยไม่ออกระเบียบปฏิบัติประจ�าของสถานี
จ่ายน�้ามันให้รัดกุมและเหมาะสม

๘. เบ็ดเตล็ด

 ๘.๑ ระเบียบปลีก 
ย่อยเกี่ยวกับการส่ง 
ก� าลั งสิ่ งอุปกรณ ์ 
ประเภท ๓ สาย พธ.

 ๘ .๒  ระ เ บียบ
ปฏิบัติประจ�าของ
สถานีจ่ายน�้ามัน
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• ตรวจดูการออกระเบียบของหน่วย

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๓ สาย 
พธ. พศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕๕

ข้อ ๕๕ การประหยัดการส่งก�าลังให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกวดขัน
การใช้น�้ามันให้เป็นไปอย่างประหยัด และเพื่อการปฏิบัติราชการอย่าง
แท้จริงโดยให้วางระเบียบหรือออกค�าสั่งปลีกย่อยของหน่วยตาม 
ความเหมาะสม

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ เรื่อง มาตรการ
ประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒ ถึง ๒.๑ 

ข้อ ๒ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการประหยัดในกองทัพบก ดังนี้

  ข้อ ๒.๑ มาตรการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงให้ นขต.ทบ.ใช้น�้ามัน
เชือ้เพลงิอย่างมปีระสิทธภิาพตามทีรั่ฐบาลหรอืหน่วยเหนอืก�าหนด และ
อยู่ในวงเงินที่หน่วยได้รับการจัดสรรโดยปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
ดังนี้

   ๒.๑.๑ ควบคุมการใช้รถยนต์ของทางราชการและ 
การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง โดยให้ใช้เท่าที่จ�าเป็นและเลือกใช้รถให ้
เหมาะสมกับสภาพการเดินทางในการส่งเอกสารให้ใช้วิธีรวบรวมแล้ว 
ส่งพร้อมกนั การ เดนิทางไปในสถานทีเ่ดยีวกนัให้ไปด้วยกนัหรอืให้ใช้วิธี 
การติดต่อสื่อสารแทนการเดินทาง อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ 
E-mail

   ๒.๑.๒ การน�าสารภายในหน่วย ให้พิจารณาใช้จักรยาน
หรือจักรยานยนต์เป็นหลัก หรือจัดให้มีการรับ-ส่งเอกสารและ 
พัสดุส่วนกลาง

 ๘.๓ ระเบยีบปลีก 
ย่อยเกี่ยวกับการ 
ประหยัดการส ่ง
ก�าลัง
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    ๒.๑.๓ รถราชการให้มกีารพจิารณา ใช้พลังงานทางเลือก
แทนการใช้น�้ามันเบนซิน และดีเซล (โดยตรวจสอบจากคู่มือประจ�ารถ) 
อาทิ  น�้ามันแก๊สโซฮอล์ NGV และใบโอดีเซล เป็นต้น

   ๒.๑.๔ ก่อนใช้รถราชการปฏิบัติงาน ควรมีการวางแผน
ก่อนการเดินทางน�าสิ่งของบรรทุกที่ไม่จ�าเป็นออกจากรถ และเตรียม
สภาพรถให้พร้อมใช้งานที่ส�าคัญ ได้แก่

    ๒.๑.๔.๑ ตรวจดูลมยางรถยนต ์ให ้มีความ 
พอเหมาะกับการใช้งาน ถ้าอ่อนเกินไป จะมีผลให้ส้ินเปลืองน�้ามันเช้ือ
เพลิงเพิ่มขึ้น

    ๒.๑.๔.๒ เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องเคร่งครัด 
โดยเฉพาะในเรื่องการก�าหนดอัตราความเร็วของรถยนต์ (ควรใช้
ความเร็วที่ ๘๐ - ๙๐ กม./ ชม.)

    ๒.๑.๖ เม่ือปฏิบัติงานเสร็จ ให้มีการดูแลบ�ารุงรักษา
เครื่องยนต์ของรถราชการให้อยู ่ในสภาพดีอยู่เสมอภายหลังใช้งาน  
โดยการตรวจสอบท�าความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามก�าหนด

   ๒.๑.๗ การสนบัสนนุยานพาหนะ ให้กับส่วนราชการอืน่ 
ให้กระท�าเท่าทีจ่�าเป็น ทัง้นี ้ให้ค�านงึถงึภาพพจน์ของกองทพับกโดยรวม

    ๒.๑.๘ การจัดรถราชการน�าขบวนยานพาหนะรับรอง 
ผูบ้งัคบับญัชาบคุคลพเิศษ หรอื สนบัสนนุการเดนิทางไปปฏบัิตริาชการ 
ให้พิจารณาจัดแบบรวมการโดยค�านึงถึงความประหยัด





การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ 
สายสรรพาวุธและวิทยาศาสตร์
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•  ตรวจดูค�าสั่งปรับย้าย, หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ของ ผบ.หน่วยและ
เจ้าหน้าที่เมื่อมีการย้าย เลื่อน ลด ปลด บรรจุ ตามที่ก�าหนดหรือไม่

• ตรวจดูบัญชีและการลงนามรับ-ส่งหน้าที่

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลา ย้าย เลื่อน  
ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๗ และ ๑๑

ข้อ ๗ เมื่อมีค�าสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ  
ผูบ้งัคับบญัชาจดัให้มีการรบั-ส่งหน้าทีก่นัโดยเรว็ โดยให้เริม่ออกเดนิทาง
ไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่ง
อย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้นให้ท�าการรับ-ส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้ว 
เสร็จตามก�าหนดเวลา ดังนี้

  ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวดหรือ เทียบเท่าลงไป 
ภายใน ๒ วัน

  ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือ เทียบเท่า 
ภายใน ๓ วัน

  ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้งัคบักองพนั ผูบ้งัคับการกรมหรอื
เทียบเท่า ภายใน ๕ วัน

  ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้ญัชาการกองพล ขึน้ไป หรอืเทยีบเท่า 
ภายใน ๗ วัน

 

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ 
สายสรรพาวุธและวิทยาศาสตร์

 ๑. การรับ-ส่ง
หน้าที่ 

 ๑.๑ หลักฐานการ 
ส่งหน้าที่ ผบ.หน่วย
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  เว้นแต่ผู้ครองต�าแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลัง ซึ่งรับผิดชอบ
บญัชพัีสด ุและพสัดใุนคลงัโดยตรงจงึให้ยดืเวลาในการรับ-ส่งหน้าทีอ่อก
ไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ถ้ารายใดมีความจ�าเป็นจะต้องใช้เวลาในการรับ-ส่ง
หน้าที่เกินก�าหนดในข้อนี้ก็ให้รายงานขออนุมัติผู้สั่งย้ายเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหน้าที่ 

  ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกอง บังคับการ
หรอืเฉพาะในส่วนทีต่นรบัผดิชอบโดยตรง เช่น บญัชกี�าลงัพล บญัชีอาวธุ 
บญัชกีารเงนิ บญัชีสิง่อปุกรณ์ ตามสายยทุธบรกิารต่าง ๆ และบญัชอีืน่ ๆ 
เฉพาะที่จ�าเป็นตามจ�านวนซึ่งเป็นจริงในวันท่ีรับ-ส่งหน้าที่ ส�าหรับเงิน  
ผู้ส่งที่มีอ�านาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงิน ต้องท�าบัญชี
รับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย 

  ข้อ ๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและผู้รับ บันทึกไว้
ท้ายบัญชีส่งหน้าท่ีว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว และ ลงชื่อรับไว้ แต่ถ้ามี
การคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้ ในบัญชีนั้น และลงนามผู้รับ, ผู้ส่ง
กบัเจ้าหน้าทีซ่ึง่เกีย่วข้อง แล้วรบั-ส่งกนัให้เสรจ็ไปช้ันหนึง่ก่อนต่อจากนัน้ 
ผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว

• ตรวจดูหนังสือรายงานรับส่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท�าการเป็น 
หลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�าเสนอผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ 
การรับ-ส่ง หน้าที่ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อผู้รับได้รับหน้าที่
ใหม่แล้วให้รายงานถึงกองทัพบกผ่านกรมก�าลังพลทหารภายใน ๗ วัน 
พร้อมทั้งแนบบัญชีก�าลังพล บัญชีเงิน บัญชีส่ิงอุปกรณ์สายต่าง ๆ  
หรือบัญชีอื่น ๆ ที่จ�าเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้ว ให้แยก

 ๑.๒ การรายงาน 
การรับ-ส่งหน้าที่
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บัญชีต่าง ๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ กรมสารบรรณทหารบก กรมการ
เงนิทหารบก และกรมส่งก�าลงับ�ารงุทหารบก ตรวจสอบถกูต้อง และเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

•  ตรวจดูหลักฐานขออนุมัติการส�ารวจพิเศษ ค�าส่ังแต่งตั้ง กรรมการ 
หรอืชดุส�ารวจพเิศษ การรายงานผลใบส�ารวจ สิง่อปุกรณ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ 
ใบรายงานผลการเปรียบเทยีบ ตรวจสอบยอดสิง่อปุกรณ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 
ค�าสั่งแต่งตั้ง กรรมการเพื่อสอบสวนสาเหตุ การขาด การเกิน และการ
แก้ไขบัญชีคุม

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอุปกรณ์ ประเภท ๕ ลง  
๕ มี.ค. ๔๒ ข้อ ๖๓, ๖๔.๓, ๖๔.๓.๗, ๖๕.๑.๓, ๖๖.๑, ๖๖.๒, ๖๗, 
๖๘.๔, ๖๙.๒, ๖๙.๓, ๖๙.๓.๑ และ ๖๙.๓.๒

ข้อ ๖๓ การส�ารวจ คือ การตรวจจ�านวน ณ คลังกระสุน เพื่อป้องกัน
และแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางบัญชีที่เก็บ การทุจริตกระสุนเกิน
ต้องการและผลการรับส่ง-หน้าที่

  ข้อ ๖๔.๓ การส�ารวจพิเศษ ได้แก่ การส�ารวจเป็นครั้งคราว 
ตามความจ�าเป็น การส�ารวจกระสุนชนิดใด จ�านวนเท่าใด ย่อมแล้วแต่
กรณี เช่น ....

   ข้อ ๖๔.๓.๗ เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่ 

   ข้อ ๖๕.๑.๓ เมื่อส�ารวจเสร็จสิ้นแล้วให้ท�ารายงานผล
เปรียบเทียบการส�ารวจเพื่อแก้ยอดบัญชีคุม เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว  
จึงท�าการแก้ยอดบัญชีคุมต่อไป 

  ข้อ ๖๖.๑ ใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ (ใช้ในการนับจ�านวน กระสุน) 
แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก บ. (ทบ.๔๐๐-๐๑๑) 

  ข้อ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด  
สิ่งอุปกรณ์ (ใช้เพ่ืออนุมัติแก้ไขยอดคงคลังตามที่เป็นจริง) แบบและวิธี
เขียนตาม แบบ ป. (ทบ.๔๐๐-๐๑๒)

 ๑.๓ การส�ารวจ 
พิเศษ



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก256

ข้อ ๖๗ กรรมวธิใีนการส�ารวจ ให้ผูม้อี�านาจส่ังส�ารวจ ส่ังตัง้ชดุส�ารวจขึน้  
โดยประกอบด้วยหัวหน้าชุดส�ารวจและชุดส�ารวจอย่างน้อย ๒ หน่วย  
ในหน่วยส�ารวจหน่วยหนึง่ ๆ  ให้มจี�านวนเจ้าหน้าทีต่ามความเหมาะสม...

  ข้อ ๖๘.๔ หน่วยใช้ ผูบ้งัคบัหน่วยหรอืผูร้บัมอบอ�านาจสัง่ ส�ารวจ
อย่างน้อยเดือนละครั้ง

  ข้อ ๖๙.๒ ผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวจ สั่งตั้งกรรมการประกอบ ด้วย 
นายทหารสัญญาบัตร ๓ นาย เพื่อสอบสวนหาสาเหตุเมื่อปรากฏว่าขาด  
เกิน ช�ารดุ เสียหาย หรอืมพีฤตกิารณ์ สอ่ให้เหน็ว่ามไิดเ้ปน็ไปตามสภาพ
การเก็บรักษา 

  ข้อ ๖๙.๓ ผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวจให้ด�าเนินการดังนี้

   ๖๙.๓.๑  หากผลการส�ารวจเกินจากยอดบัญชีคุม  
ให้เสนอผูอ้�านาจสัง่ส�ารวจแก้ไขในบตัรบัญชคีมุได้ แล้วแจ้งให้ สพ.ทบ.ทราบ

   ๖๙.๓.๒ หากผลการส�ารวจยอดขาดจาก บัญชีคุม 
ให้ด�าเนินการจ�าหน่ายตามระเบียบ เพื่อตัดยอดออกจากบัญชีคุม

• ตรวจดูหลักฐานการส่งลายมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ ให้หน่วยสนับสนุน

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๐.๑.๕, ๓๖.๓.๖

  ข้อ ๑๐.๑.๕ ผูม้สิีทธเิบกิ ผูบ้งัคบัหน่วย ระดบักองพนัหรอืเทยีบเท่า 
หรือกองร้อยอิสระข้ึนไป เป็นผู้มีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่
อืน่ ๆ  จะเป็นผู้มสีิทธเิบกิได้เฉพาะ เมือ่อยูใ่นต�าแหน่งรกัษาราชการหรอื 
ท�าการแทนเท่าน้ัน หน่วยเบิกจะต้องเสนอรายช่ือพร้อมลายมือของผู้มี
สิทธิเบิกกระสุนและผู้รับมอบฉันทะ ให้คลังกระสุนที่สนับสนุนทราบ 
ล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อ 
ผู้มีสิทธิเบิกและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

๒. การเบิกและ
การส่งคืนสิ่ง
อปุกรณ์ ประเภท ๕

 ๒.๑  การส่ง 
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิก และรับสิ่ง
อุปกรณ์ ประเภท 
๕
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  ข้อ ๓๖.๓.๖ ก่อนการเบิกครัง้แรก หน่วยเบิกจะ ต้องเสนอลายมอื
ชื่อผู้มีสิทธิเบิกกระสุนและผู้รับมอบฉันทะไปยังหน่วยจ่าย โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับ 
สิ่งอุปกรณ์ที่ มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก และรับ 
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ ๕

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปของหน่วยที่มี
สิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ส่งลายมือชื่อของตนและของบุคคลอื่น ซึ่งต้องการ
ให้เบกิสิง่อปุกรณ์ไปยงั สถานการส่งก�าลังบ�ารงุทีส่นบัสนนุแห่งละ ๑๐ ชดุ 
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบ ถ้าผู้มีสิทธิ
เบิกสิ่งอุปกรณ์มีต�าแหน่งต�่ากว่าผู้บังคับบัญชา ชั้น ผบ.พล. ให้ผู้บังคับ
บัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ 

ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคล ซึ่งได้ส่งลายมือชื่อไปแล้วตามข้อ ๓ 
จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้ส่งลายมือช่ือใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งน้ี  
เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับ สิ่งอุปกรณ์แทน 
ก็ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุง
ที่สนับสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคล
ให้ปฏิบัติ ท�านองเดียวกับข้อ ๔

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ส่งลายมือช่ือผู้รับส่ิงอุปกรณ์แทน ไม่ถูกต้อง 
เช่น หน่วยใช้ที่เบิก-รับผ่าน มทบ. หรือ บธร. ก�าหนดให้ส่ง ๑๐ ชุด  
แต่หน่วยส่ง ๑๖ ชุด

• ตรวจการจดัท�าใบเบกิ, ลายมอืชือ่ผูม้สีทิธเิบกิ, หลกัฐานการเบกิตาม
ค�าสั่งหรือเครดิตฝึก

 ๒ .๒ การ เบิก  
สิง่อุปกรณ์ประเภท ๕
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•  ตรวจดูหลักฐานใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ อัตรามูลฐาน และ 
เครดิตฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๒ หรือ ทบ.๔๖๘-๕๑๓ แล้วแต่กรณี ประกอบ
ค�าสั่งหรืออนุมัติที่ใช้ในการเบิกและการลงลายมือช่ือผู้เบิก ผู้รับ และ 
ผูจ่้าย (ใบเบกิฉบบัที ่๒ สฟ้ีา เกบ็ไว้ทีห่น่วย และฉบบัที ่๔ สีขาว รายงาน
ตามสายการบังคับบัญชา) และการเบิกทดแทนเมื่อกระสุนขาดอัตรา

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๐.๑, ๑๐.๑.๒, ๑๐.๑.๔, ๑๐.๑.๕ และผนวก ค 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๒), ผนวก ง (ทบ.๔๖๘-๕๑๓)

  ข้อ ๑๐.๑ หน่วยใช้ผูบ้งัคบัหน่วยจะต้องรบัผิดชอบในการขอเบกิ
กระสุนเพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้เสมอ 
และให้ถอืว่าหน่วยขนาดกองพนั หรอืเทยีบเท่าหรอืกองร้อยอสิระข้ึนไป
เป็นหน่วยในการเบิก 

    ข้อ ๑๐.๑.๒ การเบกิทดแทน ให้หน่วยเบกิ ทดแทนทนัที
ที่จ�านวนกระสุนขาดไปจากอัตราที่ก�าหนด

   ข้อ ๑๐.๑.๔ การเบิกกระสุนฝึก โดยปกติ กองทัพบก 
จะก�าหนดเครดิตกระสุนฝึกให้หน่วยรอง ซึ่งจะต้องแบ่งมอบทยอยกัน 
ลงไปจนถึงหน่วยใช้ ฉะนั้นให้หน่วยใช้เบิกกระสุนฝึกจากจ�านวนเครดิต
ที่ได้รับแบ่งมอบ ให้ตามจ�านวนที่จะใช้ฝึกเฉพาะครั้งคราวนั้นล่วงหน้า 
เพือ่ให้ได้รบักระสนุก่อนการฝึกอย่างน้อย ๗ วนั ส่วนกรรมวธิใีนการเบกิ
คงเช่นเดียวกับการเบิกขั้นต้น

   ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ กองพัน
หรอืเทยีบเท่าหรอืกองร้อยอสิระข้ึนไปเป็นผูม้สีทิธเิบิก และส่ังมอบฉนัทะ 
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ จะเป็นผู้มีสิทธิเบิก ได้เฉพาะเม่ืออยู่ในต�าแหน่งรักษา
ราชการ หรือท�าการแทนเท่านั้น หน่วยเบิกจะต้องเสนอรายชื่อพร้อม
ลายมือช่ือของผู้มีสิทธิเบิกกระสุนและผู้รับมอบฉันทะให้คลังกระสุนที่
สนับสนุนทราบล่วงหน้าโดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ส่งลายมือผู้มีสิทธิเบิกและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
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 ผนวก ค วิธีเขียนใบเบิกกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๒ 

 ผนวก ง วิธีเขียนใบเบิกและส่งกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๓ 

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๙๔/๒๕๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ เรื่อง มาตรการ
ควบคมุสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ไม่ให้รัว่ไหลออกนอกกองทพับก ข้อ ๓.๔.๑ 
และ ๓.๔.๓

  ข้อ ๓.๔.๑ กองทัพบกได้ก�าหนดอัตรา ระดับ เครดิต และเกณฑ์
ความสิ้นเปลืองให้กับสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ เพื่อให้หน่วยเบิกใช้เป็น 
หลกัฐานในการเบกิและหน่วยจ่ายใช้เป็น หลกัฐานในการตรวจสอบก่อน
การจ่าย เช่น อตัรามลูฐาน กระสุนและวตัถรุะเบดิ เกณฑ์ความสิน้เปลอืง
กระสุนส�ารองสงคราม อัตรากระสุนทดสอบและเครดิตกระสุนฝึก 
ประจ�าปี เป็นต้น

  ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวธิใีนการเบกิ การรบัและการจ่ายเมือ่ด�าเนนิการ
เรยีบร้อยแล้ว หน่วยเบกิจะบนัทกึข้อมลูการรบัในบญัชคีมุของหน่วยรบั 
และรายงานการรับให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบันทึกข้อมูล 
การจ่ายในบัญชีคุมของหน่วยจ่าย ซึ่งข้อมูลการรับและการจ่ายจะมี
ข้อความตรงกันและลงลายมือชื่อผู้เบิก ผู้รับ และผู้จ่าย เป็นหลักฐาน 
ในการเบิกทั้งสามฉบับ (สีชมพู สีฟ้า และเขียว)

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด กระสุนมูลฐานบางรายการขาดอัตราไม่เบิก
ทดแทน หรอืวางใบเบกิแล้วไม่ตดิตามทวงถามขอรบัจากหน่วยสนบัสนนุ

• ตรวจดหูลักฐานการส่งคนืส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ สาเหต ุการส่งคนืได้
รับค�าสั่งหรืออนุมัติอื่นใด เช่น กระสุนเกินอัตรา กระสุนเสื่อมสภาพ 
กระสุนเหลือจากการฝึก ทบ.๔๐๐-๐๑๓

• ตรวจดูการตัดยอดบัญชีคุม (ทบ.๔๖๘-๕๑๔)

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕.๑.๒๕, ๑๙, ๑๙.๑.๑, ๑๙.๑.๒, ๑๙.๑.๓, ๑๙.๒.๑, 
๑๙.๒.๒ และ ๒๒.๑

 ๒.๓ การส่งคืน สิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕
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 ข้อ ๕.๑.๒๕ กระสุนฝึกของหน่วยใช้ หมายถึง จ�านวนกระสุนที่
หน่วยใช้เบิกตามเครดิตมาเก็บไว้ชั่วขณะหนึ่ง ก่อนท�าการฝึก เพื่อใช้
ในการฝึกตามอัตรากระสุนฝึกหรือ เครดิตกระสุนฝึกซึ่งกองทัพบกได้
อนมุตัแิล้ว และเมือ่ได้ใช้ท�าการฝึกแล้วจะต้องจ�าหน่ายหรอืส่งคนืทนัที 

ข้อ ๑๙ ข้อก�าหนดในการส่งคืน

 ข้อ ๑๙.๑ การส่งคืนกระสุนใช้การได้

   ข้อ ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความต้องการ หากจ�านวนกระสุน
คงคลังของหน่วยเกินอัตราหรือระดับที่กองทัพก�าหนด ให้ส่งคืน 
ทันที ยกเว้นในกรณีพิเศษซ่ึงกองทัพบกได้ส่งให้หน่วยสะสมหรือ 
เก็บรักษาไว้ได้

  ข้อ ๑๙.๑.๒ กระสนุซึง่ได้รบัค�าส่งให้ส่งคืน หน่วยได้รบัค�าส่งให้
ส่งกระสุนคืน ให้ด�าเนินการส่งคืนทันที ไม่ว่าในกรณีใด

  ข้อ ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เมื่อครบก�าหนดยืม หรือหมดความ
จ�าเป็นในการใช้แล้วให้ส่งคืนหรือด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ทันที  
หากมีข้อขดัข้องซ่ึงท�าให้ไม่สามารถส่งคนืได้ ให้เจ้ากรมสรรพาวธุทหารบก
เป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพบกสั่งการต่อไป 

 ข้อ ๑๙.๒ การส่งคืนกระสุนใช้การไม่ได้

  ข้อ ๑๙.๒.๑ กระสุนช�ารุดหรือเสื่อมสภาพตามสภาพ เช่น  
ปลอกบวมเกิดคราบออกไซด์ หรือมีคราบวัตถุระเบิดเยิ้ม ตามความ
เห็นของกรมสรรพาวุธทหารบก 

  ข้อ ๑๙.๒.๒ กระสนุช�ารดุหรือเส่ือมสภาพทีไ่ม่เป็นไปตามสภาพ 
เชน่ ปลอกบิน่ แหวนรัดทา้ยช�ารดุเสียรูปทรงเดมิ เป็นสนิม หรือปล่อย
ให้ปลวกข้ึนซ่ึงอาจเกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขนย้าย หรือ
อุบัติภัย ให้หน่วยด�าเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพร่อง และ  
เสนอรายงานตามสายการส่งก�าลัง จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบก 
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เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไปและส่งส�าเนาให้สาย การบังคับบัญชา
ระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทราบด้วย 

ข้อ ๒๒.๑ กระสุนด้านใน ให้ด�าเนินการส่งคืนตามหน่วยรับ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด กระสุนมูลฐานเกินอัตราไม่น�าส่ง คืนหน่วย
สนับสนุน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด กระสุนมูลเสื่อมสภาพไม่น�าส่งคืน

• ตรวจดูหลักฐานใบส่งคืน ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔  
ส่งคืนของหมุนเวียนหลังจากจบการฝึก ภายใน ๓๐ วัน

• ตรวจดกูารตัดยอดบญัชคุีมของหมนุเวยีน ทบ.๔๖๘- ๕๑๖ ผนวก ณ

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๒, ๒๒.๒ และ ๒๒.๓

ข้อ ๒๒ การน�ากระสุนด้านในและของหมุนเวียนส่งคืน

  ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคนืบรรจ ุหบีห่อมาตรฐาน
และรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธทหารบกก�าหนด

  ข้อ ๒๒.๓ แบบและวธิเีขียนบญัชคุีมของหมนุเวียน ตามผนวก ณ 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖)

♦	 ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๕๙๖/๒๕ ลง ๒๘ ต.ค. ๒๕ เรื่อง ก�าหนดวัน
ส่งคืนของหมุนเวียน ข้อ ๓

ข้อ ๓ ให้หน่วยส่งคืนของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ภายหลัง 
ใช้งานแล้ว ภายใน ๓๐ วัน เว้นหน่วยในสนาม และ/หรือหน่วย 
ปราบปราม ผกค. ภายใน ๙๐ วนั ให้หน่วยระดบักองพนัหรอืเทยีบเท่า
ส่งของหมุนเวยีน สิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ โดยใช้ใบส่งคนื ทบ. ๔๖๘-๐๑๓ 
หรือ ทบ.๔๖๘-๐๑๔ แล้วแต่กรณี หากมีการขอจ�าหน่ายให้แนบ 
หลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย

 ๒.๔ การส่งคืน
ของ หมุนเวียน
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♦	ค�าสัง่กองทพับก ที ่๖๓/๕๒ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๒ เรือ่ง มาตรการป้องกนั
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ รั่วไหล ข้อ ๓ และ ข้อ ๖

ข้อ ๓ ให้ผูบ้งัคบัพจิารณาก�าหนดมาตรการควบคมุเพิม่เตมิได้ตามความ
เหมาะสม โดยให้ความส�าคญัและเพ่งเล็ง เป็นพเิศษ เกีย่วกบัการส่งคืน
ของหมุนเวียน เพื่อป้องกันมิให้สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สูญหาย หรือรั่ว
ไหล รวมท้ังเพ่งเล็งเรื่องการรักษาความปลอดภัย คลังสิ่งอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ ในความรับผิดชอบของหน่วยอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้การ
ลักลอบน�าสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ออกไปใช้ในทางที่ผิด

ข้อ ๖ หากตรวจพบผูก้ระท�าผดิหรอืมส่ีวนเกีย่วข้องกบั การรัว่ไหลของ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ให้หน่วยพิจารณาด�าเนินการลงโทษอย่างเด็ด
ขาดจริงจัง 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ส่งคืนของหมุนเวียนกระสุนฝึก-ศึกษาล่าช้า

• ตรวจดูการจัดท�าบัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘- ๕๑๔ ทุกชนิด 
(กระสนุมลูฐานและกระสนุฝึก) บญัชีคุม เครดติกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
และบัญชีคุมของ หมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕๙, ๖๐.๒ และข้อ ๖๒.๕

ข้อ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสุนในครอบครอง เป็นผู้รบัผิดชอบ
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี

  ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการส่งก�าลัง 
ทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุมหรือหน่วยบัญชีกระสุนข้ึนตาม 
ความเหมาะสมโดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย

   ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัญชีคุม

   ผนวก น หน่วยใช้

   บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๔

๓. การควบคุมทาง
บัญชี

 ๓.๑ การควบคุม 
ทางบัญชี
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  บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕

   บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๙๔/๒๕๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ ข้อ ๓.๑ และ 
๓.๒.๒

 ข้อ ๓.๑ การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ทีม่สีิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ในครอบครอง เป็นผูร้บัผดิชอบในการควบคมุ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ทุกกรณี และหน่วยในสายส่งก�าลังระดับต�่ากว่า
ต้องอยู่ใน ความควบคุมของหน่วยระดับสูงกว่า

   ข้อ ๓.๒.๒ ด�าเนนิการควบคุมทางบญัชีแก่ส่ิงอปุกรณ์ประเภท ๕ 
ทุกรายการ ที่มีในครอบครอง

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๖๓/๒๕๕๒ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๒ ข้อ ๑ และ ๖

ข้อ ๑ ให้หน่วยทุกระดับปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
ส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒

♦	ค�าสัง่กองทพับก ที ่๙๔/๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ เรือ่ง มาตรการควบคุม
สิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ไม่ให้รัว่ไหลของจาก กองทพับกรวมทัง้ระเบยีบ
และค�าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๖ หากตรวจพบผู้กระท�าความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
รั่วไหลของสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ให้หน่วยพิจารณาด�าเนินการลงโทษ
อย่างเด็ดขาดจริงจัง 

♦	สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด จัดท�าบัญชีคุมไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ท�าบัญชีคุม
เครดิตกระสุนหรือบัญชีคุมของหมุนเวียน

• ตรวจสอบการบันทึกบัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๔  
ทุกรายการ ตามวิธีการเขียนบัตรบัญชีคุมแยกประเภทตามกระสุน 
จ�านวน การรับจ่าย การเบิก การโอน การส่งคืน การจ�าหน่าย  
การหมุนเวียน

 ๓.๒ การบันทึก 
บัญชีคุมกระสุน
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♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕๙, ๖๐ และ ๖๒.๒.๒ ผนวก ท วิธีเขียนบัตรบัญชี
คุมกระสุน (ทบ.๔๖๘-๕๑๔)

ข้อ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสุนในครอบครอง เป็นผู้รบัผิดชอบ
ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 

ข้อ ๖๐ ประเภทการควบคุม

  ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�าลัง 

  ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี

    ข้อ ๖๒.๒.๒ การจัดท�าบัญชีคุมกระสุน วิธีเขียนบัตร
บัญชีคุม ตาม ผนวก ท วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.๔๖๘-๕๑๔)

♦  วิทยุ สพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๔๓/๑๓๕๘ ลง ๒๘ ก.พ. ๔๖ ข้อ ๑, ๓

ข้อ ๑  เนื่องจากหน่วยที่มีสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ในครอบครอง 
จะต้องด�าเนินการจัดท�าหลักฐานการควบคุมทางบัญชีให้ถูกต้อง  
ซึ่งต้องบันทึกรายละเอียดรายการ เลขงาน จ�านวน คลังที่เก็บ การรับ 
การจ่าย และหลักฐานการได้มา หลักฐานการจ่าย ลงในบัตรบัญชีคุม 
แต่ปัจจุบันบางหน่วยประสบปัญหามีส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ คงคลัง  
แต่หลักฐานการได้มา (ใบเบิก,ใบโอน, ฯลฯ) ช�ารุดสูญหาย ลบ เลือน 
หรอืมสีิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ คงคลงัไม่ตรงกบับญัชคีมุและไม่ได้บนัทกึ
รายละเอยีดการใช้หรอืการได้มาไว้ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการควบคมุ
ทางบัญชีและตรวจสอบได้ หน่วยต่างๆ จึงได้ด�าเนินการส�ารวจ 
สิ่งอุปกรณ์ ประเภทคงคลัง โดยใช้ใบส�ารวจ (ทบ.๔๐๐-๐๑๑) และ 
สรปุลงในรายงานผลเปรยีบเทยีบการตรวจสอบส่ิงอปุกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
ว่ามีจ�านวนขาด, เกินหรือไม่ พร้อมทั้งตั้งกรรมการสอบสวนสาเหต ุ
การคลาดเคลื่อน สรุปเสนอ สพ.ทบ. ขอแก้ไข (ปรับ) บัญชีคุม  
ข้อ ๓ สพ.ทบ. จึงขอแจ้งให้หน่วยด�าเนินการ ดังนี้
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  ๓.๑ เมือ่หน่วยด�าเนนิการส�ารวจส่ิงอปุกรณ์ ประเภท ๕ คงคลัง
แล้ว พบว่ามีความคลาดเคลื่อนจาก บัญชีคุมในการแก้ไขบัญชีคุม 
หน่วยจะต้องด�าเนินการ ตามระเบียบส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖๙

  ๓.๒ ส�าหรับในกรณีที่หน่วยได้ท�าการส�ารวจ แล้ว แต่พบว่ามี
จ�านวนครบตามบญัชีคมุแต่เลขงาน คลาดเคลือ่น หรอืไม่ทราบหลักฐาน
การได้มา และหน่วยได้ด�าเนินการตามข้อ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แล้ว หากเห็น
ว่าสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ คงคลังไม่ปรากฏว่าขาด เกิน ช�ารุด เสียหาย 
หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่ามิได้เป็นไปตามสภาพการเก็บรักษาแล้ว 
ให้ผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวจอนุมัติให้ แก้ไขบัญชีคุมได้ และแจ้งให้ สพ.ทบ. 
ทราบ

♦  ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๖๓/๒๕๕๒ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๒ ข้อ ๑ และ ๖

ข้อ ๑ ให้หน่วยทุกระดับปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
ส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒, ค�าสัง่กองทัพบก ที ่๙๔/๔๑ 
ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ เรื่อง มาตรการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไม่ให้
รั่วไหล ออกจากกองทัพบก รวมทั้งระเบียบและค�าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

ข้อ ๖ หากตรวจพบผู้กระท�าความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
รั่วไหลของสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ให้หน่วยพิจารณาด�าเนินการลงโทษ
อย่างเด็ดขาดจริงจัง

♦  ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๙๔/๒๕๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ ข้อ ๓.๑ และ 
๓.๒.๒

 ข้อ ๓.๑ การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ทีม่สีิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ในครอบครอง เป็นผูร้บัผดิชอบในการควบคมุ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ทุกกรณี และหน่วยในสายส่งก�าลังระดับต�่ากว่า
ต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยระดับสูงกว่า
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  ข้อ ๓.๒.๒ ด�าเนนิการควบคมุทางบญัชแีก่ส่ิง อปุกรณ์ประเภท ๕ 
ทุกรายการที่มีในครอบครอง 

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด บันทึกบัตรบัญชีคุมกองทัพบก ๔๖๘-๕๑๔ 
ไม่ครบถ้วน เช่น ช่องหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ และช่อง
หมายเหตุ เป็นต้น

• ตรวจสอบการบนัทกึบญัชคีมุเครดติกระสนุฝึกทบ.๔๖๘- ๕๑๕ ทกุ
รายการ ตามวธิกีารเขยีนบัตรบัญชคุีมแยกประเภท ตามกระสนุ จ�านวน 
การรับจ่าย การเบิกการโอน การส่งคืน การจ�าหน่าย การหมุนเวียน

• ตรวจดูหลักฐานการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึกให้ หน่วยรองและ
การส่งส�าเนาให้หน่วยเหนือตามที่ได้รับมอบ ประกอบค�าสั่ง

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๘.๔.๖, ๘.๔.๗, ๑๕.๑.๒, และ ๖๒.๔.๕

  ข้อ ๘.๔.๖ ให้หน่วยสูงสุดที่ขึ้นตรงกองทัพบก แบ่งมอบเครดิต
กระสนุฝึกให้แก่หน่วยรองและหน่วยรอง แบ่งมอบให้แก่หน่วยรองย่อย
ตามล�าดับจนถึงระดับ กองพันหรือเทียบเท่า หรือกองร้อยอิสระ ทั้งนี้
ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑ สิงหาคม และในการพิจารณาแบ่งมอบเครดิต 
กระสุนฝึกให้พิจารณาร่วมกับหน่วยรับมอบหรือหน่วยใช้นั้น ๆ  
เป็นรายหน่วยไป

   ข้อ ๘.๔.๗ เมื่อหน่วยรับเครดิตกระสุนฝึกได้ แบ่งมอบให้หน่วย
รองแล้ว ให้ส�าเนาผลการแบ่งมอบให้ หน่วยเหนอืหน่วยรองและหน่วย
สนับสนุนทราบทันที

   ข้อ ๑๕.๑.๒ กระสุนฝึก ผู้บังคับหน่วยที่ควบคุม เครดิตกระสุน
ฝึกของหน่วยโอนและหน่วยรบัโอนนัน้ ๆ  เป็นผูม้อี�านาจอนมุตั ิส�าหรับ
หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้มีอ�านาจ
อนุมัติ

 ๓.๓ การควบคุม 
และการบันทึก
เครดิต กระสุน
ฝึก-ศึกษา (ทบ.
๔๖๘-๕๑๕)
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   ข้อ ๖๒.๔.๕ จดัท�าบญัชีคุมกระสุนฝึกซ่ึงใช้อยูใ่นปัจจบุนั  
รวมท้ังรายการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึก แบบและวิธีเขียนบัญชีคุม
เครดิตกระสุนฝึกตาม ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘-๕๑๕)

♦ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๙๔/๒๕๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ ข้อ ๓.๑ และ 
๓.๒.๒

  ข้อ ๓.๑ การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ผู้บังคับบัญชา 
ทกุระดบัทีมี่สิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ในครอบครอง เป็นผู้รบัผิดชอบในการ
ควบคมุสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ทกุกรณ ีและหน่วยในสายส่งก�าลังระดบั
ต�่ากว่าต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยระดับสูงกว่า

    ข้อ ๓.๒.๒ ด�าเนินการควบคุมทางบัญชีแก่ส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ ทุกรายการที่มีในครอบครอง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด บันทึกบัตรบัญชีคุมเครดิต กระสุนไม่ถูกต้อง 
เช่น ไม่น�าใบเบิก ร้อย.นขต. มาตัดยอด

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด แบ่งเครดิตฝึก-ศึกษาให้ ร้อย.นขต.ไม่ถูกต้อง

• ตรวจดูการบันทึกบัญชีคุมของหมุนเวียนทบ.๔๖๘-๕๑๖ รายการ
จ�านวนประกอบหลกัฐานอนมุตักิารส่งคนืของ หมนุเวยีน และใบส่งคนื 
ทบ.๔๐๐-๐๑๓

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๑, ๒๑.๑, ๒๒, ๒๒.๒, ๒๒.๓ 

ข้อ ๒๑ การท�าใบส่งคืน

   ข ้อ ๒๑.๑ แบบและวิธี เขียนใบส ่ง คืน ตามผนวก ฎ 
(ทบ.๔๐๐-๐๑๓)

 ข้อ ๒๒ การน�ากระสุนด้านในและของหมุนเวียนส่งคืน

   ข้อ ๒๒.๒ ของหมนุเวยีนให้หน่วยส่งคืน บรรจ ุหบีห่อมาตรฐาน
และรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธก�าหนด

 ๓.๔ การควบคุม 
และการบันทึก
บัญชีคุม  
ของหมุนเวียน
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   ข้อ ๒๒.๓ แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียนตาม  
ผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖)

♦ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๙๔/๒๕๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ ข้อ ๓.๑ และ 
๓.๒.๒

  ข้อ ๓.๑ การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ผู้บังคับบัญชา 
ทุกระดับที่มีสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ในครอบครองเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ทุกกรณี และหน่วยในสาย 
ส่งก�าลังระดับต�่ากว่าต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยระดับสูงกว่า

   ข้อ ๓.๒.๒ ด�าเนินการควบคุมทางบัญชีแก่ส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ ทุกรายการที่มีในครอบครอง

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ บนัทกึบญัชคุีมของหมนุเวยีน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
ไม่ถูกต้อง เช่น ร้อย.นขต. ส่งคืนของหมุนเวียนแล้วไม่บันทึกบัญชีคุม

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  ไม่ตัดยอดบัญชีคุมหน่วยรอง

• ตรวจหลกัฐานการบนัทกึการหมนุเวยีน, บตัรบญัชคีมุใบเบกิกระสนุ, 
รายงานผลการตรวจสภาพ, หลักฐานการขออนุมัติหมุนเวียนและการ
ส่งหลักฐานให้หน่วยสนับสนุน

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖๑.๒.๓, ๖๑.๒.๔, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๖.๑, ๗๖.๒, 
๗๖.๓ และ ๗๖.๔

   ข้อ ๖๑.๒.๓ ให้น�ากระสุนมลูฐานซึง่ สภาพเก่าและอายุ
มากออกหมนุเวียนไปท�าการฝกึและเก็บกระสุนฝึกใหม่ซึง่มีขนาดและ
ชนิดเดียวกันที่คุณภาพดีกว่า ไว้ทดแทนในจ�านวนเท่ากันโดยปฏิบัติ
ตามข้อ ๗๖

๓.๕ การหมุนเวียน 
ก ร ะสุ น ฝ ึ ก และ
กระสุน มูลฐาน
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    ข้อ ๖๑.๒.๔ กระสุนมูลฐานนี้มีไว้เพื่อใช้ในการรบ หรือ
ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากน�าไปใช้ในกรณีอื่นจะต้อง ได้รับอนุมัติจาก
กองทัพบก

ข้อ ๗๔ การพิจารณาหมนุเวียนกระสนุ...ให้พิจารณาจ่าย และใช้กระสนุ
ตามล�าดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๗๔.๑ กระสุนที่น�ามารวมเลขงานใหม่ 

  ข้อ ๗๔.๒ กระสุนที่ผลของการตรวจสภาพระบุว่า ให้ น�าออก
ใช้/จ่ายก่อน

  ข้อ ๗๔.๓ กระสุนที่บรรจุในหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐาน 

  ข้อ ๗๔.๔ กระสุนในหีบเศษหีบพร่อง 

  ข้อ ๗๔.๕ กระสุนที่ได้เคยเปิดหีบห่อมาแล้ว 

  ข้อ ๗๔.๖ กระสุนเลขงานที่มีจ�านวนน้อย 

  ข้อ ๗๔.๗ กระสุนท่ีผลิตก่อน โดยตรวจตัวเลขที่ข้าง หีบจะ
ปรากฏค�าว่า “loaded” เช่น loaded ๕-๘๑ หมายความ ว่า เดอืนที ่๕ 
คือ พ.ค. ปี ๑๙๘๑

  ข้อ ๗๔.๘ กระสุนที่ได้รับการซ่อมมาแล้ว 

ข้อ ๗๕ การเปรยีบเทยีบอายกุระสนุกบัจ�านวนนดั...ให้ อยูใ่นดุลยพนิจิ
ของหน่วยโดยพิจารณาถึงความแตกต่างที่มากที่สุดเป็นหลัก คือ

  ข้อ ๗๕.๑ ถ้าความแตกต่างทางจ�านวนในเลขงานมีน้อย แต่
เวลาในการผลิตแตกต่างกันมาก ให้จ่ายและใช้กระสุนที่ผลิตก่อน เช่น 
กระสนุปืนใหญ่ lot kn-๓๘-๒๐๓ มจี�านวน ๒,๐๐๐ นดั Loaded-๕-๖๓ 
lot ls-๒-๔๕ มีจ�านวน ๑,๕๐๐ นัด Loaded-๑๑-๗๓ ในกรณีนี้ความ
แตกต่างทางจ�านวนในเลขงานมีน้อย แต่เวลาในการผลิตแตกต่างกัน
มาก ควรจ่ายและใช้ lot kn-๓๘-๒๐๓ ก่อน
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  ข้อ ๗๕.๒ ถ้าความแตกต่างทางจ�านวนในเลขงานมมีาก แต่เวลา
ในการผลิตแตกต่างกันน้อย ให้ใช้กระสุนที่มี จ�านวนน้อย เช่น กระสุน
ปืนใหญ่ lot ls-๑-๔๓ มีจ�านวน ๑๐๐ นดั Loaded-๘-๗๓ lot ls-๒-๔๕ 
มีจ�านวน ๑,๕๐๐ นัด Loaded-๑๑-๗๓ ในกรณีนี้ความแตกต่างทาง
จ�านวนมาก แต่เวลาในการผลติต่างกนัน้อย ควรจ่ายและใช้ lot ls-๑-๔๓ 
ก่อน 

ข้อ ๗๖ การหมุนเวียนกระสุนมูลฐาน

  ข้อ ๗๖.๑ หน่วยใช้ที่มีกระสุนมูลฐานอยู่ในครอบครอง เม่ือมี
ความต้องการหมุนเวียนกระสุนมูลฐานไปเป็นกระสุนฝึก และน�า 
กระสุนฝึกมาเป็นกระสุนมูลฐาน ให้ หน่วยนั้น ๆ ประสานกับหน่วย
สนับสนุน โดยแจ้งรายละเอียดของกระสุนมูลฐานที่จะขอหมุนเวียน
แบบและวิธีเขียน ตามผนวก ฟ

  ข้อ ๗๖.๒ หน่วยสนบัสนนุประสานกบัหน่วยคลัง ให้ จ่ายกระสุน
ฝึกที่ใหม่กว่าและดีกว่าเพื่อน�ามาจ่ายให้หน่วยที่ขอหมุนเวียนกระสุน
มูลฐาน

  ข้อ ๗๖.๓ เมื่อหน่วยสนับสนุนยืนยันว่ากระสุนฝึกที่ได้รับมานั้น
ใหม่กว่าและดีกว่า ควรหมุนเวียนเป็นกระสุนมูลฐานได้ หน่วยใช้ 
ด�าเนินการหมุนเวียนกระสุนโดยให้อยู่ในอ�านาจอนุมัติของผู้บังคับ
หน่วยระดบักองพนัหรอืเทยีบเท่าหรอืกองร้อยอสิระขึน้ไป แล้วด�าเนนิ
การดังนี้

   ๗๖.๓.๑ ลงบัญชีคุมกระสุนฝึกตามที่ได้รับมา

   ๗๖.๓.๒ โอนกระสนุมลูฐานจากบญัชกีระสนุมลูฐาน มาลงบญัชี
คุมกระสุนฝึก

   ๗๖.๓.๓ โอนกระสุนฝึกจากบัญชีคุมกระสุนฝึกมาลงบัญชีคุม
กระสุนมูลฐาน
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   ๗๖.๓.๔ แจ้งผลการหมุนเวียนกระสุนให้หน่วยสนับสนุนทราบ 
แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก ภ

   ข้อ ๗๖.๔ ในกรณีที่กระสุนฝึกตามเครดิตกระสุนฝึกของหน่วย
มีจ�านวนน้อยแต่มีกระสุนมูลฐานมาก ไม่เพียงพอที่จะหมุนเวียน 
ท้ังหมดให้ หากหน่วยมีความต้องการน�ากระสุนมูลฐานหมุนเวียน 
ให้ด�าเนินการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และเมื่อหน่วยสนับสนุนได้รับ
กระสุนฝึกส่วนรวมที่สามารถจ่ายให้เป็นกระสุนมูลฐานได้ หน่วย
สนับสนุนอาจสั่งให้หน่วยที่ ขอหมุนเวียนกระสุนมูลฐานนั้นส่งคืน
กระสุนมูลฐานแล้วเบิกเปลี่ยนใหม่ได้ ส่วนกระสุนมูลฐานที่หน่วย  
ขอหมุนเวียนส่งคืนให้หน่วยสนับสนุนพิจารณาจ่ายให้ หน่วยอื่นน�าไป
ใช้ในการฝึกต่อไป และให้หน่วยสนบัสนนุแจ้งผลการหมนุเวยีนให้หน่วย
เหนือทราบเพื่อด�าเนินการต่อไป

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด กระสุนมูลฐานสภาพ C ไม่ขอ หมุนเวียนเป็น 
กระสุนฝึก-ศึกษา

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ขอหมุนเวียนกระสุนมูลฐาน สภาพ C แล้ว 
ไม่ติดตามทวงถามจากหน่วยสนับสนุน

• ตรวจหลักฐานการฝากและถอนอนุมัติฝากและถอนใบน�าฝากและ
ถอน ทบ.๔๖๘-๗๗๒

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๖, ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓, ๑๖.๔, ๑๖.๕

ข้อ ๑๖ การฝากและการถอน เน่ืองจากกระสุนและวัตถุระเบิด 
มีจ�านวนมากแต่ท่ีเก็บรักษามีน้อยโดยเฉพาะกระสุนที่อาจเป็น 
อันตรายง่ายจ�าเป็นต้องใช้ที่เก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะน้ันให้คลังกระสุน 
ส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบ หรือคลังแสง รับฝาก
กระสุนจากหน่วยในการสนับสนุนได้ตามความจ�าเป็น

 ๓.๖ การฝากและ 
การถอนสิ่งอุปกรณ์ 
ประเภท ๕
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   ข้อ ๑๖.๑ การฝาก หน่วยทีจ่ะฝากกระสนุต้องท�ารายงานเสนอ
ผูม้อี�านาจสัง่ฝาก เมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้วจงึด�าเนนิการฝากกระสุนและให้
ถอืใบน�าฝากนัน้เป็นหลกัฐานคูก่นัระหว่างหน่วยฝากและหน่วยรบัฝาก 
แบบและวิธีเขียน ตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-๗๗๒)

   ข้อ ๑๖.๒ การถอน ผู้ถอนจะต้องรายงานขออนุมัติ ผู้มีอ�านาจ
สั่งฝากเดิมเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงน�าหลักฐานไปขอถอนกระสุนซึ่ง 
ฝากไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน

   ข้อ ๑๖.๓ ผู้มีอ�านาจสั่งฝากและถอนคลังกระสุนส่วนภูมิภาค 
คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้ผู้บังคับบัญชาส่วน
ราชการนัน้ ๆ  เป็นผูม้อี�านาจสัง่ฝากและถอน ส�าหรบัการถอนจากคลงั
แสงให้หัวหน้าแผนก

  ข้อ ๑๖.๔ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วยใช้ ให้ ผู้บัญชาการ
กองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีคลังเก็บรักษา มีอ�านาจอนุมัติให้ฝาก
และถอนระหว่างหน่วยขึ้นตรงของตนเองหรือหน่วยข้างเคียงได้

  ข้อ ๑๖.๕ หากกระสุนที่รับฝากเกิดช�ารุด สูญหาย หรือ ใช้ไป
ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หน่วยรับฝากด�าเนินกรรมวิธีเก่ียวกับการนั้น ๆ  
โดยตลอด แล้วแจ้งให้หน่วยฝากทราบทันที

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ การฝาก-ถอน ส่ิงอปุกรณ์ ประเภท ๕ ผู้ฝาก-ถอน 
ลงนามในใบฝาก-ถอน ไม่ครบถ้วน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ขออนุมัติฝาก-ถอน จากผู้มีอ�านาจ

• ตรวจหลักฐานการส�ารวจกระสุน ค�าสั่งแต่งตั้งชุดส�ารวจ ใบส�ารวจ
กระสุน ทบ.๔๐๐-๐๑๑

• ตรวจดูรายการส�ารวจกบัใบบัตรบญัชคีมุ ทบ.๔๖๘- ๕๑๔ ได้ส�ารวจ
กระสุนครบทุกรายการ การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบหลักฐาน 
ขออนุมัติเปิด-ปิดคลัง

๓.๗ การส�ารวจ 
กระสุน
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♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖๓, ๖๗, ๖๗.๑, ๖๗.๒, ๖๗.๓, ๖๗.๔, ๖๗.๕

ข้อ ๖๓ การส�ารวจ คือ การตรวจจ�านวน ณ คลังกระสุน เพื่อป้องกัน
และแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางบัญชี ที่เก็บ การทุจริต กระสุนเกิน
ต้องการและผลการรับ-ส่งหน้าที่ 

ข้อ ๖๗ กรรมวิธีในการส�ารวจ ให้ผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวจ สั่งตั้งชุดส�ารวจ
ขึน้โดยประกอบด้วยหวัหน้าชุดส�ารวจและชดุส�ารวจอย่างน้อย ๒ หน่วย 
ในหน่วยส�ารวจหน่วยหนึง่ ๆ  ให้มีจ�านวนเจ้าหน้าทีต่ามความเหมาะสม
และปฏิบัติดังนี้

   ข้อ ๖๗.๑ ก่อนด�าเนินการ ให้ตรวจผังการเก็บกระสุนกับ 
กองกระสุนในคลังว่าตรงตามผังการเก็บหรือไม่

   ข้อ ๖๗.๒ ส�ารวจรหัสกระสุนและเลขงานกระสุนตามป้าย
ประจ�ากอง หากไม่ตรงกันให้แยกออกเป็นกองต่างหาก

   ข้อ ๖๗.๓ เม่ือหน่วยส�ารวจแต่ละหน่วยได้ ด�าเนินการทาง 
เอกสารเกี่ยวกับใบส�ารวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้เริ่มท�าการส�ารวจกระสุน 
ทุกรายการ และทุกชนิดโดยตรวจนับกระสุน ทีละกองตามที่ก�าหนด
ในทิศทางสวนกัน หรือจะในทิศทางใด ๆ ก็ตาม ห้ามส�ารวจพร้อมกัน
ในรายการเดียวกัน

   ข้อ ๖๗.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใด ให้บันทึกไว้ในใบส�ารวจ 
ในช่องจ�านวนท่ีนับได้และให้ผู ้ตรวจนับลงนามในใบส�ารวจเป็น 
หลักฐาน

   ข้อ ๖๗.๕ เมื่อส�ารวจเสร็จส้ินทุกรายการและทุกชนิดแล้ว  
ให้น�าใบส�ารวจส่งให้หัวหน้าชดุส�ารวจน�ามา เปรยีบเทียบกนั ถ้าผลการ
ส�ารวจไม่ตรงกัน ให้หัวหน้าชุดส�ารวจด�าเนินการส�ารวจใหม่และให้ถือ
ผลการส�ารวจใหม่ เป็นผลแท้จริงของการส�ารวจ โดยลงหลักฐานไว้ใน
ใบส�ารวจใหม่



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก274

 ใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ผนวก บ., ใบรายงานผลการ
เปรยีบเทยีบสิง่อปุกรณ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ ผนวก ป., บตัรบัญชีคมุกระสนุ 
ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖๖, ๖๖.๑, ๖๖.๒, ๖๐.๒, ๖๘, ๖๘.๔, ๖๘.๕, ๖๙, 
๖๙.๑, ๖๙.๒, ๖๙.๓ และ ๖๙.๔ 

ข้อ ๖๖ แบบและวิธีเขียน

  ข้อ ๖๖.๑ ใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ (ใช้ในการนับจ�านวนกระสุน) 
แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก บ (ทบ.๔๐๐- ๐๑๑)

  ข้อ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด 
สิ่งอุปกรณ์ (ใช้เพ่ืออนุมัติแก้ไขยอดคงคลังตามที่เป็นจริง) แบบและ 
วิธีเขียนตามผนวก ป (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 

  ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชีหน่วยในสายการส่งก�าลัง  
ทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วยบัญชีกระสุนขึ้นตาม 
ความเหมาะสมโดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ 

ข้อ ๖๘ อ�านาจในการสั่งส�ารวจ

  ข้อ ๖๘.๔ หน่วยใช้ ผูบ้งัคบัหน่วยหรอืผูร้บัมอบอ�านาจเป็นผูส้ัง่
ส�ารวจอย่างน้อยเดือนละครั้ง

  ข้อ ๖๘.๕ ให้หน่วยสายส่งก�าลังสรุปยอดการเบิกจ่ายประจ�าปี
โดยคัดยอดในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี แล้ว รายงานให้ผู้มีอ�านาจ
สั่งการส�ารวจทราบ โดยปกติ ผู ้มีอ�านาจสั่งส�ารวจจะได้สั่งการไว้
เป็นการประจ�า ยกเว้นในกรณีพิเศษ ซ่ึงอาจส่ังส�ารวจนอกเหนือจาก 
ที่ได้สั่งการไว้แล้ว หรือเมื่อพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับกระสุนก็ได้ 
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ข้อ ๖๙ อ�านาจในการสั่งแก้ไขบัญชีคุม

  ข้อ ๖๙.๑ เมื่อส�ารวจกระสุนเสร็จแล้ว หากมีการคลาดเคลื่อน 
ให้หัวหน้าชุดส�ารวจรายงานการปรับจ�านวนกระสุนเสนอผู้มีอ�านาจ 
สั่งส�ารวจโดยใช้ใบรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด 
สิ่งอุปกรณ์ตาม ผนวก ป (ทบ.๔๐๐-๐๑๒)

  ข้อ ๖๙.๒ ผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวจส่ังตั้งกรรมการประกอบด้วย 
นายทหารสัญญาบัตร ๓ นาย เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ เมื่อปรากฏ 
ว่าขาด เกิน ช�ารุด เสียหายหรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่ามิได้เป็นไป
ตามสภาพการเก็บรักษา 

  ข้อ ๖๙.๓ ผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวจให้ด�าเนินการ ดังนี้ 

   ข้อ ๖๙.๓.๑ หากผลการส�ารวจยอด เกินจากยอดบัญชี
คุมให้เสนอผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวจแก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้และแจ้งให้ 
สพ.ทบ. ทราบ

   ข้อ ๖๙.๓.๒ หากผลการส�ารวจยอดขาดจากบัญชีคุม
ให้ด�าเนินการจ�าหน่ายตามระเบียบเพื่อตัดยอดออกจากบัญชีคุม

   ข้อ ๖๙.๔ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจส่ังจ�าหน่าย
แล้วให้หน่วยแก้ไขยอดบัญชีคุมได้ โดยปกติการแก้ไขยอดบัญชีคุม 
จะต้องกระท�าภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายแต่
เพื่อมิให้เสียผลในการปฏิบัติงาน หน่วยอาจหมายเหตุจ�านวนที่ส�ารวจ
ไว้ในบญัชคีมุ ส�าหรบัการบนัทกึและแก้ไขหลักฐานเกีย่วกบัการส�ารวจ
ในบัญชีคุม จะต้องบันทึกและลงนามก�ากับด้วยหมึกแดงเสมอ

♦ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๙๔/๒๕๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ ข้อ ๓.๓.๓

  ข้อ ๓.๓.๓ ผบ.หน่วยใช้สั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
ในครอบครองอย่างน้อยเดือนละครั้ง



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก276

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๔.๔

  ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกครั้งต้องได้รับ
อนมุตัจิากผูบั้งคบัหน่วยหรอืผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบคลงักระสนุและ
วตัถรุะเบดินัน้ โดยบนัทกึเป็น ลายลกัษณ์อกัษรลงในสมุดท่ีจดัท�าขึน้เพือ่
ให้ตรวจสอบได้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ประจ�าเดือน
ไม่ถูกต้อง (ไม่ได้ส�ารวจจริงท�าเฉพาะหลักฐาน แล้วรายงาน)

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด บันทึกใบส�ารวจไม่ถูกต้อง

• ตรวจดใูบเบกิสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ทบ.๔๖๘-๕๑๒ รายการ จ�านวน 
ผูร้บั ผูจ่้าย ใบแจ้งเลขงาน กระสุนทีแ่นบ, การน�ากระสนุออกจากหน่วย
จ่ายและการรายงานผู้บังคับบัญชา

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๖.๒, ๓๖.๒.๑, ๓๖.๒.๒ และ ๓๖.๒.๓

  ข้อ ๓๖.๒ ผู้รับ

   ข้อ ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสนุให้ถกูต้อง ตรงตามรายการ
และจ�านวนในใบเบิกตลอดจนสภาพใช้การได้ของกระสุนนั้น ๆ  
หากบกพร่องให้หน่วยจ่ายด�าเนินการให้เรียบร้อย ส�าหรับกระสุน 
ที่ไม่เปิดหีบห่อ ให้รับตามจ�านวนที่ระบุไว้ที่หีบห่อแล้วลงนามรับ 
ในใบเบกิทัง้ ๓ ฉบบั เพือ่เป็นหลกัฐานแก่หน่วยจ่าย และให้ผูจ่้ายบนัทกึ
ด้านหลังใบเบิกด้วยว่า “ไม่เปิดหีบห่อ”

   ข้อ ๓๖.๒.๒ การน�ากระสนุออกจากหน่วยจ่าย ให้ปฏบัิติ
ตามระเบียบและค�าแนะน�าของหน่วยจ่าย ทั้งนี้รวมทั้งการบรรทุกและ
การขนขึ้น

๔. การรับและจ่าย 

 ๔.๑ การรับของ 
หน่วยเบิก
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   ข้อ ๓๖.๒.๓ เมื่อถึงหน่วย ให้น�าใบเบิกที่ได้รับมาจาก
หน่วยจ่ายน�าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว (แนบใบเบิกฉบับที่ ๔ 
รายงานผู้บังคับบัญชา ข้อ ๑๐.๑.๑.๖)

• ตรวจดูค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ การรายงานผลการมอบ 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ให้เจ้าหน้าที่คลัง การขออนุมัติเปิดคลังเพื่อน�า
กระสุนเข้าเก็บ

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๖.๓, ๓๖.๓.๑, ๓๖.๓.๒, ๓๖.๓.๓, ๓๖.๓.๔

ข้อ ๓๖.๓ หน่วยเบิก

   ข้อ ๓๖.๓.๑ ผู้บังคับหน่วย เมื่อได้รับใบเบิก จากผู้รับ
แล้ว ให้ตั้งกรรมการ ๓ นาย ซึ่งประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร
อย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะมีนายทหารซึ่งท�าหน้าที่เกี่ยวกับ
กระสุนที่รับผิดชอบเข้าร่วมด้วย เพื่อท�าการตรวจจ�านวนรายการและ
สภาพกระสุนว่า ถูกต้องใช้การได้

   ข้อ ๓๖.๓.๒ เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว  
ให้รายงาน ผบ.หน่วยทราบถึงสภาพ จ�านวนและรายการตามความ 
เป็นจริงทันที ถ้าปรากฏว่าคลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก หรือมีการช�ารุด
เสียหาย ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ แล้วเสนอผู้บังคับหน่วย 
ในภายหลัง

   ข้อ ๓๖.๓.๓ เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษา 
กระสุน เป็นผู้รับมอบกระสุนตามจ�านวนและรายการที่คณะกรรมการ
ได้ส่งมอบให้ตามค�าสั่งผู้บังคับหน่วย

   ข้อ ๓๖.๓.๔ หากผูร้บัและเจ้าหน้าทีเ่ก็บรกัษาเป็นบคุคล
เดียวกัน การสั่งตั้งกรรมการของผู้บังคับหน่วยอาจงดได้ แต่เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อจ�านวน รายการและสภาพกระสุน 
โดยตลอดว่าถูกต้องตามใบเบิก 
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   ข้อ ๓๖.๓.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่คลังได้เก็บกระสุนเข้าคลัง 
เรยีบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับเก็บใบเบกิฉบบัที ่๒ ไว้ในแฟ้มหลกัฐาน และ
เสนอใบเบิกฉบับที่ ๔ ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วยขึ้นตรง
กองทพับก เมือ่หน่วยขึน้ตรงกองทพับกได้รบัทราบแล้วให้ส่งคืนไปเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน ที่หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า หากหน่วยส่วน
ภูมิภาค หรือกองบัญชาการช่วยรบใดมารับกระสุนจากหน่วยจ่ายให้
เก็บใบเบิกฉบับที่ ๔ ไว้ที่ส่วนภูมิภาค หรือกองบัญชาการช่วยรบนั้น ๆ

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๔.๔

 ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลงักระสนุและวตัถุระเบดิทกุครัง้ต้อง ได้รบัอนมุตัิ
จากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุ
ระเบดินัน้ โดยบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในสมดุทีจั่ดท�าขึน้เพือ่ให้
ตรวจสอบได้

♦ ข้อบังคับทหาร ที่ ๕/๑๙๖๙๕ ลง ๑๗ ธ.ค. ๘๔ ว่าด้วยการตรวจดู  
              ๒๔๘๔ 

การเบิก-รับยุทธภัณฑ์สันติภัณฑ์ตามฎีกาเบิก ข้อ ๓ ก.

ข้อ ๓ ก. ปืนทุกชนิดที่ท�าการรบได้ กระสุนจริง ลูกระเบิดจริง และ 
วัตถุระเบิดท�าลาย ผบ.ทบ.เป็นผู้สั่งจ่าย และสั่งให้น�าออกจากคลังแสง
ทหารบก เว้นแต่จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น ผู้รับของนี้ต้องเป็น “นายทหาร
สัญญาบัตร”

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ตั้งกรรมการตรวจรับส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕  
ไม่ถูกต้อง เช่น ตั้งผู้รับเป็นกรรมการตรวจรับ

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ รบัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ไม่ถกูต้อง เช่น หบีห่อ
ไม่เปิดไม่บันทึกไว้ด้านหลังใบเบิกว่า“ไม่เปิดหีบห่อ”

• ตรวจดใูบเบกิสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ของ ร้อย.นขต. ทบ.๔๖๘-๕๑๒ 
ผู้อนุมัติให้จ่าย, ผู้รับ, ผู้จ่าย, รายการ,จ�านวน

 ๔.๒ การจ่าย
ของ หน่วยเบิก
ระดับกองพัน
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• ตรวจดู รปจ. เก่ียวกับมาตรการควบคุมกระสุนภายในหน่วย 
หลักฐานการเบิก-รับจ่าย (สมุดจ่าย) กองพันและกองร้อย

♦ ค�าสั่งกองทัพบก (ค�าสั่งชี้แจง)ที่๓๐/๒๒๖๓๒ ลง ๘ ต.ค.๐๑ เรื่อง
ชี้แจงการปฏิบัติการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก ครั้งที่ ๑  
ข้อ ๑ และ ๑๔

ข้อ ๑ หน่วยผู้ใช้ซ่ึงระบุไว้ในระเบียบ ให้ถือหน่วยขนาดกองพันหรือ
เทยีบเท่าขึน้ไป รวมทัง้หน่วยปฏบิติัการเป็นอสิระด้วย ส�าหรบักองร้อย
ใช้ “ใบเบิกภายในหน่วย” โดย เก็บไว้ที่หน่วย ๑ ชุด เสนอหน่วยเหนือ 
๑ ชุด และให้ สบ.ทบ.จัดพิมพ์แบบฟอร์มโดยใช้สีขาวทั้งส้ินเพื่อ 
แจกจ่ายต่อไป

ข้อ ๑๔ ในระหว่างที ่สบ.ทบ.ยงัด�าเนนิการจดัหาและ แจกจ่ายเอกสาร
แบบฟอร์มให้หน่วยปฏบิตัยิงัไม่ท่ัวถงึ เพือ่มิให้การปฏบิตังิานต้องชะงกั 
ให้หน่วยต่าง ๆ ส�าเนาเอกสารแบบฟอร์มที่จ�าเป็นต้องใช้ไปพลางก่อน 
ส่วนสีและหมายเลขชุดให้เขียนไว้ที่มุมขวาของเอกสารแบบฟอร์ม 
นั้น ๆ แทนสีและหมายเลขที่กองทัพบกก�าหนดขึ้น

♦ ข ้อบังคับทหารที่  ๕/๒๒๑๘๐ ลง ๑๐ ก.ย. ๘๖ ว ่าด ้วย 
                  ๒๔๘๖ 
การควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจ�ากายและประจ�าหน่วย มาตรา ๓, ๔, 
๕ (๑, ๒, ๓ และ ๔)

มาตรา ๓ การสั่งจ่ายศาสตราภัณฑ์ประจ�ากายหรือประจ�า หน่วยก็ดี 
เป็นอ�านาจเฉพาะตัวของผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้น ๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบ
หมายจากผู้บังคับบัญชานั้น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
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มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุก ๆ ชนิดที่ทางราชการได้จ่ายประจ�ากาย 
หรือประจ�าหน่วยก็ดี จักต้องจัดการให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐาน 
ทั้งหน่วยที่ได้จ่ายและรับโดยถูกต้องครบถ้วนตามความจริงเสมอ ถ้ามี
การช�ารุดสูญหายหรือ ใช้สิ้นเปลืองไปด้วยประการใดก็ตาม ผู้ท�าช�ารุด
สญูหาย หรอืผูใ้ช้จกัต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของตนทราบ
ภายใน ๒๔ ชม. เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานด�าเนิน
การสอบสวนหรอืเสนอรายงานไปยงัผู้บงัคับบญัชาช้ันเหนอืเพือ่จดัการ
ต่อไป ตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ตามกรณี

มาตรา ๕ ให้เป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน  
ผู้บังคับการเรือ หรือผู้บังคับการกองบินน้อย ขึ้นไป วางระเบียบเกี่ยว
กับการปฏิบัติในการเก็บรักษารับและจ่ายศาสตราภัณฑ์ในหน่วย 
ของตนเอง ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ก�าหนดทีเ่ก็บรกัษาให้อยูใ่นความปลอดภยัด้วยประการทัง้ปวง

  (๒) การรับ-จ่าย ทั้งที่น�าไปใช้ราชการประจ�า และราชการ
ชัว่คราวให้รดักมุเคร่งครดัไม่เกดิการรัว่ไหลโดยให้มบีญัชแีสดงหลกัฐาน
การรับ-จ่ายวัน เดือนปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่จ่าย ผู้อนุมัติให้จ่าย  
และวันเดือนปี เวลาที่น�าส่งคืนไว้ให้ชัดเจนแน่นอนทุก ๆ ครั้งที่มีการ
รับ-จ่าย

   (๓) ส�าหรับหน่วยท่ีไม ่มีข ้าราชการชั้นสัญญาบัตรเป ็น 
เจ้าหน้าที่ในการนี้โดยเฉพาะ ให้ก�าหนดตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
๑ คน เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา การตรวจสอบหลักฐาน และ
การท�าหลักฐานรับ-จ่ายไว้ให้เป็นการแน่นอน เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ตัวข้าราชการผู้รับผิดชอบน้ีคราวใด ต้องให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กัน  
โดยมีหลักฐานทางเอกสารทุกครั้ง

  (๔) ก�าหนดตัวข้าราชการช้ันสัญญาบัตร อย่างน้อย ๑ คน  
ให้เป็นพยานในการตรวจสอบทุก ๆ ครั้ง ที่ต้องมีการรับ-จ่าย และ 
ต้องลงชื่อก�ากับไว้ในเอกสาร รับ-จ่ายทุกครั้งไป
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  ส�าหรบัใน (๓) และ (๔) ในหน่วยทีไ่ม่มข้ีาราชการชัน้สญัญาบตัร
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นรอง ให้ใช้ข้าราชการต�่ากว่าชั้นสัญญาบัตรได้

♦ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๙๔/๒๕๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ เรื่อง มาตรการ
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไม่ให้รั่วไหลออกจากกองทัพบก  
ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒.๒

  ข้อ ๓.๑ การควบคุมส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ผู้บังคับบัญชา 
ทุกระดับที่มีสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ในครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการควบคมุสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ทกุกรณ ีและหน่วยในสายการส่ง
ก�าลังระดับต�่ากว่า ต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยในระดับสูงกว่า

   ข้อ ๓.๒.๒ ด�าเนินการควบคุมทางบัญชีแก่ สิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ ทุกรายการที่มีในครอบครอง

♦ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๖๓/๕๒ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๒ ข้อ ๑, ๒ และ ๓

ข้อ ๑ ให้หน่วยทุกระดับปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
ส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒,

♦ ค�าสัง่กองทพับก ที ่๙๔/๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ เรือ่ง มาตรการควบคมุ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไมให้รั่วไหลออกจากกองทัพบกรวมทั้งระเบียบ
และค�าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณาก�าหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ความส�าคัญและเพ่งเล็งเป็นพิเศษ  
เก่ียวกับการส่งคืนของหมุนเวียน เพื่อป้องกันมิให ้ ส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ สูญหายหรือรั่วไหล รวมท้ัง เพ่งเล็งเรื่องการรักษา 
ความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ในความรับผิดชอบ 
ของหน่วยอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้การลักลอบน�าสิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ออกไปใช้ในทางที่ผิด

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ผู้จ่าย-ผู้รับลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน
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• ตรวจสอบ รปจ. หลกัฐานของกองร้อยเกีย่วกบั มาตรการการควบคมุ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ตรวจสมุด รับ-จ่าย รายการ จ�านวน ผู้รับ-ผู้จ่าย 
ผู้อนุมัติ เหตุผลที่จ่าย วันเวลาจ่าย และส่งคืนและพยาน

♦ ข้อบังคับทหาร ที่ ๕/๒๒๑๘๐ ลง ๑๐ ก.ย. ๘๖ ว่าด้วยการควบคุม
                             ๒๔๘๖

ศาสตรากัณฑ์ประจ�ากายและประจ�าหน่วย มาตรา ๔, ๕ (๑, ๒, ๓, และ 
๔) เช่นเดียวกับรายการ ข้อ ๕.๒

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หลักฐานการจ่ายของ ร้อย.นขต. (สมุดจ่าย) 
ผู้รับลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ผู้มีอ�านาจอนุมัติหรือพยานไม่ลง ลายมือชื่อ

• ตรวจดใูบแจ้งเลขงานกระสนุ ทบ.๔๖๘-๕๐๘ ในการจ่าย, การส่งคนื, 
การโอน (รายการ, จ�านวน, เลขงาน และ รหัส)

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๗๙

ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุนในการส่งคืน การจ่าย การโอนและ 
การยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืนหน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม 
ท�าใบแจ้งเลขงานกระสุนเพิ่มขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลักฐาน 
แบบฟอร์มน้ัน ๆ ด้วยแบบและวิธีเขียนใบแจ้งเลขงานกระสุนตาม  
ผนวก ม. (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 

  ส�าหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการ 
ช่วยรบและคลงัแสง ให้รายงานเลขงานกระสนุ ของกระสุนในการสะสม
ทั้งสิ้นตามเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิดรายงานในสิ้นเดือน  
ม.ค., ม.ิย. มายงักองควบคุมสิง่อปุกรณ์ กรมสรรพาวธุทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของ เดือน หลังจากปิดรายงานโดยใช้ใบแจ้งเลขงานกระสุน

๔.๓ การรับ-จ่าย 
ของหน่วยระดับ
กองร้อย

 ๔.๔ ใบแจ้งเลข 
งานกระสุน (ทบ.
๔๖๘-๕๐๘)
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• ตรวจดปู้ายบรเิวณช่องทางเข้า-ออก เช่น ป้ายพืน้ทีเ่ขตหวงห้าม ป้าย
ห้ามน�าไม้ขีดไฟหรือสิ่งท่ีท�าให้เกิดประกายไฟ เข้าไปในพื้นที่คลังและ
ป้ายก�าหนดพื้นที่สูบบุหรี่

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและ วัตถุระเบิด 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๑, ๖.๓ และ ๖.๑๔, ผนวก ก. ข้อ ๒.๕ 
ข. และ ข้อ ๓.๒ ข. ๔ และผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ซ.

  ข้อ ๖.๑ ต้องก�าหนดให้เป็นพื้นที่หวงห้าม ห้ามบุคคลที่  
ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในพื้นท่ีท่ีก�าหนดโดยเด็ดขาด ต้องมีป้าย พื้นที่ 
หวงห้ามตดิไว้ตามช่องทางเข้า-ออกทกุแห่ง ผูม้สีทิธิเ์ข้าออกจะต้องเข้า
ออกตามช่องทางที่ก�าหนด

  ข้อ ๖.๓ ห้ามน�าไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ท�าให้เกิดประกายไฟ เข้าใน
บริเวณพื้นท่ีเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดและ ต้องติดป้ายห้าม 
ไว้ให้เห็นเด่นชัด

  ข้อ ๖.๑๔ พืน้ทีส่�าหรบัสบูบหุรีต้่องอยูห่่างพืน้ทีเ่กบ็รกัษากระสนุ
และวัตถุระเบิดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฟุต และต้องมีที่ทิ้งก้นบุหรี่ท�าไว้โดย
เฉพาะพร้อมติดป้ายให้เห็นชัดเจน 

  ผนวก ก. ข้อ ๒.๕ ข. ห้ามสูบบุหรี่ นอกจากจะสูบในพื้นที ่
ที่ก�าหนดให้ เมื่อสูบเสร็จแล้วจะต้องแน่ใจว่าได้ดับก้นบุหรี่แล้ว 

  ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ข.๔ ในพื้นที่สูบบุหรี่จะต้องมีเครื่องดับเพลิง 
อย่างน้อย ๑ เครือ่ง ห้ามผูท้ีม่เีสือ้ผ้าเป้ือนวตัถรุะเบดิหรอืวตัถอุนัตราย
เข้ามาในบริเวณนี้ 

  ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ซ. ต้องมีเขตกันเพลิงอย่างน้อย ๕๐ ฟุต และ
ปราศจากสิ่งท่ีติดไฟได้อยู่รอบคลังบนพื้นดิน และเขตกันเพลิงนี่ไม่
จ�าเป็นจะต้องปราศจากพืชพันธุ์ต่าง ๆ แต่ต้องควบคุมไว้ด้วยการตัด
หรือการปลูกหญ้าเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามไปถึงคลังได้รวดเร็ว หญ้าที่

๕. การรกัษาความ 
ปลอดภัย 

 ๕.๑ ป้าย
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รกและเศษวัสดุที่แห้งบนคลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่มีดินถม ตลอด
จนต้นไม้เล็กใหญ่ที่มีน�้าหนักและรากที่อาจท�าให้คลังกระสุน และวัตถุ
ระเบิดเสียหายได้ จะต้องขจัดออกไปให้หมด ฯลฯ 

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิิด ตามช่องทางทีค่นเดนิหรอื ยานพาหนะวิง่ผ่าน 
เข้า-ออก ไม่ติดป้าย รปภ. เช่น ป้ายเขตหวงห้าม

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิิด ตดิป้าย รปภ.ไว้เฉพาะรอบ ๆ  คลัง ส่ิงอปุกรณ์
ประเภท ๕

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  ติดป้าย รปภ. ไม่ครบทุกป้าย

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  ไม่จัดท�าพื้นที่สูบบุหรี่ในระยะเกิน ๑๐๐ ฟุต 
พร้อมป้ายพื้นที่สูบบุหรี่

• ตรวจดูเวร-ยามรักษาการณ์คลังกระสุนมีจ�านวน เพียงพอและ 
ได้รับค�าแนะน�าการผจญเพลิงหรือเกิดการระเบิด

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๔.๑, ๖.๔.๒, ๖.๑๒, ๖.๑๓, ๖.๑๕ และ
ผนวก ก. ข้อ ๒.๖ ค.และ ๔.๑.๒๑ ง.

  ข้อ ๖.๔.๑ ต้องมียามรักษาการณ์อย่างเพียงพอตลอด เวลา 
ในระหว่างรักษาการณ์ ต้องตรวจการใส่กุญแจ การประทับตรา  
ตลอดจนอุปกรณ์ประจ�าคลังกระสุนและวัตถุระเบิดให้เรียบร้อย

   ข้อ ๖.๔.๒ ยามรักษาการณ์และเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ  
เก่ียวกับกระสุนและวัตถุระเบิด จะต้องได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ 
ดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินและอันตรายที่เก่ียวกับเพลิงและวัตถุระเบิด 
รวมทั้งข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยมาแล้วเป็นอย่างดี

  ข้อ ๖.๑๒ ต้องมอีปุกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเตอืนเมือ่เกดิเพลิงไหม้ 
เช่น ระฆัง ไซเรน และโทรศัพท์ ทุกที่ที่เจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์

 ๕.๒ เวร-ยาม
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   ข้อ ๖.๑๓ ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเก็บไว้เป็นส่วนกลาง
ส�าหรบัคลงักระสนุวตัถรุะเบดิของหน่วยใช้ ให้เกบ็รกัษาไว้ทีย่ามรกัษา
การณ์ประจ�าคลัง

  ข้อ ๖.๑๕ ห้ามใช้วิทยุรับ-ส่ง และโทรศัพท์เคล่ือนที่ในระยะ  
๕๐ ฟุต (๑๕ เมตร) จากกระสุนและวัตถุระเบิด 

  ข้อ ๒.๖ ยามรักษาการณ์

  ค. เจ้าหน้าที่เวรยามจะต้องได้รับค�าแนะน�าให้ รายงานในกรณี
ต่อไปนี้

   ๑) ปรากฏสิ่งผิดปกติบริเวณคลังกระสุน และวัตถุระเบิด
หรือบริเวณใกล้เคียง

   ๒) ไฟลามทุง่หรอืไหม้ป่าในบรเิวณที ่ตดิต่อกบับรเิวณคลงั
กระสุนและวัตถุระเบิด

   ๓) การปฏบิตัทิีเ่ป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าท่ี ทีท่�างานในคลงั
กระสุนและวัตถุระเบิดหรือบริเวณที่มีวัตถุระเบิด เช่น การสูบบุหรี่

   ๔) การใช้เครื่องมือดับเพลิงที่ได้อนุญาตให้ใช้ และการ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระสุนและวัตถุระเบิดหรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า

   ๕) ประตูหน้าต่างคลังกระสุนและวัตถุ ระเบิดที่เปิดทิ้งไว้ 
สายไฟหรือโทรศัพท์เสียหรือรั่วที่ล้อมรอบคลังช�ารุด

   ๖) มีผู้ที่ต้องสงสัยอยู่

  ผนวก ก. ข้อ ๔.๑.๒๑ ง. ต้องมีอปุกรณ์ปฐมพยาบาล ต่อไปนีเ้กบ็
ไว้เป็นส่วนกลางและจ่ายให้ผูร้บัผดิชอบประจ�าชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกระสุนเคมี หมวด ซี

   ๑) ผ้ากอซที่ฆ่าเชื้อแล้ว

   ๒) ยาคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) ๑% จ�านวน ๔ ลิตร

   ๓) ถังขนาด ๒๐ ลิตร ๑ ใบ และฟองน�้า  ๒ ก้อน

   ๔)  น�้าเกลือ ๘ ลิตร
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♦ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๖๓/๕๒ ลง ๒๖ ก.พ. ๕๒ ข้อ ๓ 

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณาก�าหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม 
ได้ตามความเหมาะสมโดยให้ความส�าคัญ และเพ่งเล็งเป็นพิเศษ 
เกีย่วกบัการส่งคนืของหมนุเวยีน เพือ่ป้องกนัมใิห้สิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ 
สูญหายหรือรั่วไหล รวมท้ังเพ่งเล็งเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
คลงัสิง่อปุกรณ์ ประเภท ๕ ในความรบัผดิชอบของหน่วยอย่างเคร่งครดั 
เพื่อมิให้การลักลอบน�าสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ออกไปใช้ในทางที่ผิด

♦ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๙๔/๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ ข้อ ๓.๒.๑

  ข้อ ๓.๒.๑ ก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย คลัง 
สิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ เพือ่ป้องกันการโจรกรรม โดย ให้มกีารรกัษาการณ์
ตลอด ๒๔ ซม. ก�าหนด รปจ. ใน การเปิดปิดคลัง ตลอดจนการน�า 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ เข้าเก็บและออกจากคลังให้ชัดเจนและรัดกุม

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ ผูป้ฏิบติัหน้าที ่เวร-ยาม ไม่ได้รบัค�าแนะน�าใน
การปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิดในคลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ป้อมยามอยู่ติดเขตกันเพลิง ๕๐ ฟุต

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด จัดเวร-ยาม ไม่เพียงพอ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ป้อมยามไม่มีอุปกรณ์แจ้งเตือน เช่น ระฆัง, 
โทรศัพท์

• ตรวจเขตกันเพลิงและอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย, เครื่องมือ ดับเพลิง

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๕, ๖.๗, ๖.๘, ๖.๙, ๖.๑๑, ๖.๑๒ และ
ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ก., ข., ง., จ., ฉ., ช., ซ., ญ.

 ๕.๓ การป้องกัน 
อัคคีภัย
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  ข้อ ๖.๕ บริเวณคลังกระสุนและวัตถุระเบิดต้องไม่มีสายไฟฟ้า
ในระยะใกล้กว่าความสงูของเสาไฟฟ้าหรอืใกล้กว่าระยะความยาวของ
สายไฟฟ้าระหว่างเสาไฟฟ้าหรือน้อยกว่า ๕๐ ฟุต โดยให้ใช้ระยะที ่
มากกว่าเป็นเกณฑ์ 

  ข้อ ๖.๗ บริเวณรอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดต้องมีเขตกัน
เพลิงอย่างน้อย ๕๐ ฟุต ต้องตัดหญ้าให้สั้นและไม่มีสิ่งติดไฟได้ง่าย

  ข้อ ๖.๘ ห้ามก�าจดัวชัพชืและส่ิงอืน่ใด โดยการเผาบรเิวณรอบ ๆ 
คลังในรัศมี ๕๐ ฟุต โดยเด็ดขาด

  ข้อ ๖.๙ การก�าจัดวัชพืชด้วยสารเคมี จะต้องไม่มีส่วนผสม 
ของสารที่ท�าให้เกิดการลุกไหม้ได้ง่าย

  ข้อ ๖.๑๑ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นที่เหมาะสมกับ
กระสุนและวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาในคลังนั้น ๆ 

  ข้อ ๖.๑๒  ต้องมอุีปกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเตอืนเมือ่เกดิเพลงิไหม้ 
เช่น ระฆงั ไซเรน และโทรศพัท์ ทุกทีท่ีม่เีจ้าหน้าทีเ่วร-ยามรกัษาการณ์

ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ก ห้ามน�าไม้ขีดหรืออุปกรณ์ที่ท�าให้เกิดเปลวไฟหรือ
ประกายไฟเข้ามาในพื้นที่คลังกระสุน หรือวัตถุระเบิด นอกจากได้รับ
อนุมัติจากผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้ท�าการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ส�าหรับไม้ขีดประเภท ไม่ต้องใช้ข้างขีด ห้ามน�าเข้ามาเด็ดขาด 

ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ข. จะต้องมีการควบคุมและบังคับอย่างเข้มงวด 
ในการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ที่มีกระสุนวัตถุระเบิด วัสดุติดไฟหรือวัตถุ
ไวไฟ เมื่อเชื่อแน่ได้ว่าการสูบบุหรี่นั้น ไม่ท�าให้เกิดอันตราย ให้ก�าหนด
สถานที่ส�าหรับสูบบุหรี่ไว้โดยเฉพาะ โดยได้รับความเห็นจากผู้บังคับ
บัญชา หรือ ผู้ท�าการแทนห้ามสูบบุหรี่บนรถที่ผ่านเข้ามาในบริเวณ 
ดังกล่าว 
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  ๑)  พืน้ทีส่�าหรบัสบูบหุรีต้่องอยูห่่างจากพืน้ท่ีมกีระสุนและวัตถุ
ระเบิดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฟุต 

  ๒)  ต้องมีที่ดับก้นบุหรี่ที่เหมาะสม 

  ๓)  ให้ใช้เฉพาะทีจ่ดุบหุรีด้่วยไฟฟ้าแบบตดิตัง้ประจ�าท่ี ในทีสู่บ
บุหรี่ที่ก�าหนดที่มีไฟฟ้าใช้

  ๔)  ในพืน้ทีส่บูบหุรีจ่ะต้องมเีครือ่งดบัเพลงิอย่างน้อย ๑ เครือ่ง 
ห้ามผู้ที่มีเสื้อผ้าเปื้อนวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายเข้ามาในบริเวณนี้

ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ง. สายไฟฟ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวัตถุ
ระเบิด จะต้องฝังใต้ดิน ห่างจากจุดปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๕๐ ฟุต

ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ จ. สายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับสิ่งอ�านวยความสะดวก  
ในการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัวตัถรุะเบดิ จะต้องไม่อยูใ่กล้กว่าความยาว
ของสายไฟฟ้าระหว่างเสาไฟฟ้า นอกจากจะมกีารป้องกนัเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าถ้าสายไฟฟ้าขาด จะไม่ฟาดมาถูกสิ่งอ�านวยความสะดวกหรือส่วน
ประกอบนั้น 

ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ฉ. พืชพันธุ์ต่าง ๆ พวกต้นไม้ใบหญ้า ซึ่งอาจท�าให้
เกิดเพลิงไหม้จะต้องควบคุมไว้โดยใช้ยาฆ่าวัชพืช โดยการตัดหรือ 
ขุดพรวนดิน โดยการปลูกหญ้าท่ีไม่รกและมีการก�ากับดูแลหรือ 
ท�าการเผา เม่ือลมสงบโดยมีการควบคุมท่ีเหมาะสม ยาฆ่าวัชพืชที่ใช้
ต้องไม่มสีารพวกคลอเรต หรอืสารอืน่ทีอ่าจลกุไหม้ได้เมือ่แห้งและร้อน 
หญ้าและต้นไม้ทีต่ดัแล้วต้องเกบ็ออกไปให้หมด ห้ามท�าการเผาในระยะ 
๕๐ ฟุต จากคลังท่ีมีดินถม ท่ีมีกระสุนหรือวัตถุ ระเบิดอยู่ระหว่าง
ท�าการเผานั้นต้องปิดเครื่องระบายอากาศ ประตูและหน้าต่างทุกบาน
และมีเครื่องดับเพลิงเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา

ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ช. ไม่ควรเก็บขอนรองที่ไม่ใช้ไว้ในคลังกระสุนและ
วัตถุระเบิด และต้องไม่อยู่ในเขตกันเพลิง ๕๐ ฟุต รอบคลัง



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก 289

ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ซ. ต้องมีเขตกันเพลิงอย่างน้อย ๕๐ ฟุต และ
ปราศจากสิ่งท่ีติดไฟได้อยู่รอบคลังบนพื้นดิน และเขตกันเพลิงนี้ไม่
จ�าเป็นจะต้องปราศจากพืชพันธุ์ต่าง ๆ แต่ต้องควบคุมไว้ด้วยการตัด
หรือการปลูกหญ้าเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามไปถึงคลังได้รวดเร็ว หญ้าที่
รกและเศษวัสดุที่แห้งบนคลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่มีดินถม ตลอด
จนต้นไม้เล็กใหญ่ที่มีน�้า หนักและรากที่อาจท�าให้คลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิดเสียหายได้ จะต้องขจัดออกไปให้หมด ฯลฯ 

ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ญ. รถจักร รถไฟ รถรางเลื่อน และรถยนต์ ที่ใช้พื้นที่
คลังกระสุน กระสุนและวัตถุระเบิด จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการเกิด
เพลิงหรือเป็นสื่อน�า ท�าให้เกิดเพลิงเท่าที่จะท�าได้ เตาเผาถ่านหิน 
ต้องมีเคร่ืองมือตัดประกายไฟที่ปล่องควัน และต้องมีถาดรับขี้เถ้า 
สองชั้น รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือแก๊สโซลีนต้องมีที่เก็บประกายไฟ
ตดิตัง้ท่ีท่อไอเสยี เมือ่ใช้งานใกล้อาคารหรอื คลงักระสนุและวตัถรุะเบดิ
ต�่ากว่า ๒๕ ฟุต รถเหล่าน้ีจะต้องมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมไว้ด้วย 
รถดีเซลควรใช้เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องท�าการ
ตรวจสภาพอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพที่ปลอดภัย 

♦ ค�าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๓๑ ลง ๑๐ ก.พ. ๓๑ เรื่อง การ
ก�าหนดเกณฑ์การจ่ายอัตราสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย วศ. รายการ  
“เครื่องมือดับเพลิง”

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด เขตกันเพลิงระยะ ๕๐ ฟุต มีเชื้อไฟ  
เช่น หญ้าแห้ง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด สร้างที่พักเวร-ยาม ระยะไม่เกิน ๑๐๐ ฟุต

• ตรวจดูเสาล่อฟ้า และหลักฐานการทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนที ่๒ ข้อ ๖.๒, ผนวก ข. ข้อ ๒ ข., ผนวก ข. ข้อ ๒๑ ก.

 ๕.๔ การป้องกัน 
ฟ้าผ่า
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 ข้อ ๖.๒ ต้องตดิตัง้ระบบป้องกันฟ้าผ่าให้ครอบคลมุพืน้ทีค่ลงักระสนุ
และวัตถุระเบิดทุกคลัง พร้อมท้ังจัดให้มีการตรวจสภาพด้วยสายตา
เดือนละครั้งและทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าอย่างน้อยปีละครั้ง  
รายละเอียดตามผนวก ข. ข้อ ๒๑

ผนวก ข. ข้อ ๒ ข. ระบบท่ีเหมาะสมกับคลังกระสุนและวัตถุระเบ ิ
ดและติดตั้งแพร่หลายในกองทัพบก ปัจจุบันคือ ระบบสายเดี่ยวติดตั้ง
แยกจากอาคาร เนือ่งจากสร้างง่าย ราคาถกู การป้องกันเป็นรปูวงกลม 
มโีคนเสาเป็นจดุศนูย์กลาง รศัมเีป็น ๒ เท่าของความสงูของเสา อาคาร 
หรือส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ภายในครอบกรวยน้ีจะได้รับการป้องกันจาก 
การถูกฟ้าผ่า

ผนวก ข. ข้อ ๒๑ ก. กล่าวทั่วไป ระบบป้องกันฟ้าผ่าจะต้องได้รับการ
ตรวจสภาพความตัง้ตรงของเสา ความขงึตรงึของลวดสลงิและการไม่มี
วัชพืชปกคลุม (ด้วยสายตา) ทุกเดือนและต้องได้รับการทดสอบทุกปี
เพื่อตรวจความต่อเนื่องทางไฟฟ้าและความเพียงพอในการลงดิน 
(ขอรับการสนับสนุนจาก ยย.ทบ. ฯลฯ)

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่ได้ตรวจความต้านทานเสาล่อฟ้า  
(ปีละครั้ง)

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  เสาล่อฟ้ามีวัชพืชพันตามลวดสลิงหรือเสา

• ตรวจดแูผนเผชญิเหตแุละการซักซ้อม รปจ. ของหน่วย และรายงาน
การตรวจคลังตามวงรอบ

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนที่ ๖ ข้อ ๒๑.๑, ๒๑.๒, และ ผนวก ก. ข้อ ๒.๕ ญ. 
ผนวก ก. ข้อ ๒.๕ ฏ., ผนวก ก.ข้อ ๒.๖ ข., ผนวก ก. ข้อ ๓.๑, ผนวก ก.  
ข้อ ๓.๓.ข., ผนวก ก. ข้อ ๓.๓.ค.๓, ผนวก ก. ข้อ ๓.๓. ค.๔ ผนวก ก. 
ข้อ ๓.๓.ช., ผนวก ก. ข้อ ๓.๕ ก., ผนวก ก. ข้อ ๓.๕ ข.

 ๕.๕ การจัดท�า
แผนเผชิญเหตุและ
การตรวจคลัง
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  ข้อ ๒๑.๑ ต้องแต่งตัง้กรรมการตรวจคลงักระสนุและวตัถุระเบดิ 
เพื่อท�าการตรวจคลังกระสุนและวัตถุระเบิด ทุกรอบ ๑ เดือน  
รายละเอียดตาม ผนวก ค.

  ข้อ ๒๑.๒ ต้องจัดท�าแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิด
การระเบิดและต้องมีการซักซ้อมตามแผน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
โดยแจ้งก�าหนดการซักซ้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าทุกครั้ง 

ผนวก ก. ข้อ ๒.๕ ญ. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องให้สัญญาณเตือนทันที  
พร้อมที่จะชี้ต้นเพลิงให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

ผนวก ก. ข้อ ๒.๕ ฎ. เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ ควรจะได้แนะน�าเจ้าหน้าที่
ทุกคนรู้ถึงแผนการดับเพลิงที่มีอยู่ และ เป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที ่
ดับเพลิงและป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุเป็นอย่างดี การแนะน�านี้จะต้องชี้ให้เห็นว่าหน้าที่ประการ
ส�าคัญที่สุด คือ การป้องกันกระสุนและวัตถุระเบิดไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ 

ผนวก ก. ข้อ ๒.๖ ข. ยามและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกระสุน
และวัตถุระเบิด จะต้องได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการดับเพลิงในกรณี
ฉุกเฉินและอันตรายที่เกี่ยวกับเพลิง และการระเบิด และข้อควรระวัง
เก่ียวกับความปลอดภัยท่ีจะต้องปฏิบัติมาแล้วการส่งสัญญาณจะต้อง
กระท�าอย่างรวดเร็วท่ีสุด เพื่อจะได้เริ่มปฏิบัติการได้ทันที การปฏิบัติ
อย่างฉบัพลนัของยาม จะท�าให้เพลงิและการระเบดิอย่างรนุแรงไม่เกดิ
ขึ้น เมื่อยามได้ส่งสัญญาณแล้วให้พยายามควบคุมเพลิงไว้ไม่ให้ลุกลาม
ต่อไป จนกว่าหน่วยดับเพลิงจะมาถึง ยกเว้นเม่ือเกิดเพลิงไหม้ในคลัง
กระสุนและวัตถุระเบิดที่ปิด อย่าได้พยายามเข้าไปในคลังเป็นอันขาด 

ผนวก ก. ข้อ ๓.๑ กล่าวทั่วไป ต้องจัดท�าแผนดับเพลิงไว้ รวมทั้งให้มี
รายการติดต่อสื่อสาร หรือสัญญาณเตือนที่จะใช้อยู ่ด ้วย แม้ว่า 
รายละเอียดอาจแตกต่างอันไปตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง  
แต่แผนรวมจะต้องก�าหนด ผู้รับผิดชอบและผู้ท�าหน้าที่แทน การจัด
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และการฝึก รวมทั้ง หน้าที่ฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยงาน
ภายนอก จะต้องก�าหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย ได้แก่ 

 ก. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 ข. การออกค�าสั่งการอพยพเจ้าหน้าที่ 

 ค. การแจ้งบุคคลข้างเคียงที่อาจได้รับอันตราย 

 ง. วิธีดับเพลิงหรือการควบคุมเพลิง 

 จ. การนดัพบและการแนะน�าเจ้าหน้าทีด่บัเพลงิเกีย่วกบัรายละเอยีด
ของเพลิง จนถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง

ผนวก ก. ข้อ ๓.๓ ข. ต้องมีถังน�้าและกระป๋องตักน�้า ถังทราย และพลั่ว 
ไว้ใช้ดบัเพลงิทีเ่ริม่เกดิในพืน้ท่ีเกบ็รกัษากระสนุและวตัถรุะเบดิ ซึง่มสีิง่
ที่ติดไฟได้ส่วนใหญ่เป็นหญ้า ไม้ขอนรอง หีบห่อ กระสุน ฯลฯ ในกรณี
เช่นน้ีต้องมี ถังน�้าอย่างน้อย ๑ ใบ และกระป๋องตักน�้า ๒ ใบ หรือ  
เครือ่งดับเพลงิชนดิเคม ีไว้ให้พร้อมส�าหรบัให้เจ้าหน้าที ่ทีท่�างานอยูใ่น
บริเวณนั้นใช้ได้ทันที 

ผนวก ก. ข้อ ๓.๓ ค.๓ หน่วยที่มีแผนดับเพลิงและ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
จดัไว้พร้อมด้วยรถถังน�า้ รถดบัเพลงิ และเครือ่งอปุกรณ์อืน่ ๆ  ทีจ่�าเป็น
ในการดบัเพลงิ ควรจดัให้รถดบัเพลงิไปทีเ่กดิเพลงิไหม้ได้อย่างรวดเรว็ 

ผนวก ก. ข้อ ๓.๓ ค.๔ แผนผังการดับเพลิงเก็บไว้ที่ บก.หน่วย หรือ
กองรักษาการณ์และเกบ็ไว้ใกล้กบัพืน้ที ่เก็บรกัษา ซึง่จะท�าให้เจ้าหน้าที่
ดับเพลิงสามารถตัดสินใจ ได้อย่างเร็ว

ผนวก ก. ข้อ ๓.๓ ช. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เวรยาม เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
เจ้าหน้าที่ทางทหารและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ไว้รักษาการณ์เพื่อให้มีก�าลัง
ในการดับเพลิงให้เพียงพอตลอดเวลา
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ผนวก ก. ข้อ ๓.๕ ก. เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือ ผู้หนึ่งผู้ใดพบว่า
มคีวนัออกจากคลงักระสนุและวตัถรุะเบดิทีปิ่ดหรอืสังเกตเหน็ว่าเพลิง
ไหม้คลังกระสุนและวัตถุระเบิด จะต้องรีบส่งสัญญาณเตือนทันทีและ
อพยพไปอยู่ในระยะที่ปลอดภัย จะต้องไม่เข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิง
ไหม้นั้น เพราะอาจติดอยู่ในไฟและไม่สามารถส่งสัญญาณได้

ผนวก ก. ข้อ ๓.๕ ข. ถ้าพบไฟไหม้หญ้าหรือวัสดุอื่นรอบคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด ควรส่งสัญญาณเตือนทันทีและเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องท�า
ทกุอย่างทนัทเีท่าทีท่�าได้ โดยใช้เครือ่งดบัเพลิง ใช้น�า้ทีอ่ยูใ่นถงัใกล้เคียง 
หรอืใช้เครือ่งมอืดบัเพลงิหรอืควบคมุเพลิงไว้จนกว่าเจ้าหน้าทีด่บัเพลิง
จะมาถึง

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๐.๑๒ และ ๔๕.๑.๔.๑๒ 

  ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน ต้องได้รับการ 
ตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครัง้ ส�าหรับกระสนุส�ารองสงครามให้ท�าการ
ตรวจสภาพตามวงรอบของการตรวจสภาพ

   ข้อ ๔๕.๑.๔.๑๒ การตรวจสภาพคลงั กระสนุและพืน้ที่
เก็บรักษา เป็นการตรวจสภาพเพื่อค้นหาสภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน และ
อาจไม่ปลอดภัยต่อการเก็บรักษา เช่น ตรวจสภาพการเก็บรักษาตาม
มาตรฐานที่ก�าหนด การตรวจสภาพคลังกระสุน และการตรวจสภาพ
เสาส่อฟ้า เป็นต้น

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่ได้จัดท�าแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิด 
เพลงิไหม้หรอืเกดิการระเบดิทีค่ลงั ส่ิงอปุกรณ์ประเภท ๕ และไม่มกีาร
ซักซ้อม (ปีละ ๒ ครั้ง)

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  การตรวจคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ในรอบ
เดือนไม่ถูกต้อง (ไม่ได้ตรวจจริงท�าหลักฐานแล้วรายงาน)
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• ตรวจดูการใส่กุญแจ การประทับตราคลัง การติดป้าย สัญลักษณ์
เพลิง และความสะอาด

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๔.๓, ข้อ ๖.๔.๔ ตอนที่ ๓, ข้อ ๙.๑๒ 
และผนวก ก. ข้อ ๒.๒ ก.๔, ผนวก ก. ข้อ ๓.๖. ข.๑, ๒ ผนวก ก. ข้อ 
๓.๖ ค., ผนวก ค. ข้อ ๑, ๓, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๒๐ และ ๒๑

  ข้อ ๖.๔.๓ คลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่เป็นคลังเปิดทุกคลัง 
ต้องใส่กุญแจให้ม่ันคง และประทับตราเครื่องหมายไว้ ให้หัวหน้า 
คลังจัดท�าสมุดรับ-ส่งลูกกุญแจ ไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้องทุกครั้ง

  ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกครั้ง ต้องได้
รบัอนมุติัจากผูบ้งัคับหน่วยหรอืผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบคลงักระสนุ
และวัตถุระเบิดนั้น โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�า
ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้ 

  ข้อ ๙.๑๒ ต้องติดป้ายสัญลักษณ์เพลิงที่คลังกระสุนและ 
วัตถุระเบิด โดยป้ายที่ติดต้องแสดงถึงสิ่งที่มีอันตรายสูงสุดและเพิ่ม 
ป้ายสัญลักษณ์สารเคมีตามหมวดของกระสุนและวัตถุระเบิด 
ที่เก็บรักษาอยู่ในคลังนั้น

• ตรวจสอบหลักฐานการขออนุมัติเปิดคลังและตรวจป้าย จ�านวน
ก�าลังพลที่อนุมัติให้เข้าไปปฏิบัติงานในคลัง 

ผนวก ก. ข้อ ๒.๒ ก.๔ ควรมีป้ายอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานก�ากับดูแล 
ผู้เยี่ยมเยือน (บางโอกาส) จ�านวนสูงสุดให้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน  
ห้องหรืออาคารท่ีมีวัตถุระเบิดได้ในครั้งหนึ่ง ๆ ติดไว้ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

ผนวก ก. ข้อ ๓.๖ ข.๑ การติดป้ายสัญลักษณ์เพลิงต้องติดป้าย
สญัลกัษณ์เพลิงทีอ่าคารหรอืพืน้ทีเ่ก็บรกัษาทีม่กีระสุนหรอืวตัถรุะเบดิ

๖. การเก็บรักษา 

๖.๑ คลงัสิง่อปุกรณ์
ประเภท ๕
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อยู่ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เห็นได้ง่ายจากระยะไกลที่สุดเท่าที่
ท�าได้ ถ้าภูมิประเทศ และ/ หรือต้นไม้ใบหญ้าท�าให้มองไม่เห็น
สัญลักษณ์เพลิง จนกว่าจะเข้ามาใกล้ ต้องมีแผนผังและ/หรือแผนที่ 
ท่ีแสดงท่ีตั้งของพื้นท่ีเก็บรักษาสัญลักษณ์เพลิงและสัญลักษณ์เคม ี
ทีเ่กีย่วข้อง แผนผงันีต้้องทนัสมยัและควรมอียูท่ีย่ามรกัษาการณ์แผนก
ดับเพลิง

ผนวก ก. ข้อ ๓.๖ ข.๒ สัญลักษณ์เพลิงนี้อาจติดไว้ด้านนอกอาคาร
โดยตรง แต่อาคารหรือท่ีเก็บรักษาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บวัตถุ
ระเบิดบ่อย ๆ ควรใช้แผ่นป้ายสัญลักษณ์เพลิงที่ถอดออกได้ ส�าหรับ
อาคารท่ีมีความยาวมาก ๆ อาจจ�าเป็นต้องมีสัญลักษณ์อยู่ด้านละ 
มากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้

ผนวก ก. ข้อ ๓.๖ ค. (๒, ๓, ๔)

ค. ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์เพลิง 

 ๒) สัญลักษณ์เพลิงเป็นรูปต่าง ๆ ดังนี้

  - รูปแปดเหลี่ยม สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๑

  - รูปกากบาท สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๒

  - รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๓

  - รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๔

 ๓) สีพื้นของสัญลักษณ์เพลิงเป็น สีส้ม ตัวเลขแสดงถึงเพลิงแต่ละ
พวกเป็นสีด�า สัญลักษณ์นี้ควรใช้สีสะท้อนแสงหรือสีแรงแสงจะดีกว่า

 ๔) รูปร่างและขนาดของหมายเลข และสัญลักษณ์เพลิงทั้งสี่พวก
ส�าหรับติดที่ประตูด้านในอาคารให้ใช้ครึ่งขนาดจริง 
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ผนวก ค.

ข้อ ๑ ความสะอาดทั่ว ๆ ไป

ข้อ ๓ มีป้ายสัญลักษณ์เพลิงและป้ายสัญลักษณ์สารเคมี ตรงกับ
ประเภทของกระสุนและวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาไว้ ในคลัง

ข้อ ๑๒ ความเรียบร้อยของประตู

ข้อ ๑๓ สภาพหลังคา

ข้อ ๑๕ ผนังคลังแตกร้าวหรือช�ารุด

ข้อ ๒๐ ช่องระบายอากาศตอนล่างและตอนบนของคลังและมุ้งลวด
กันประกายไฟ กรุตามช่องระบายอากาศ

ข้อ ๒๑ การก�าจัดปลวก

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบัิตผิดิ ใส่กญุแจคลงัสิง่อปุกรณ์ ประเภท ๕ ไม่ประทบั
ตราคลังให้มั่นคง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ติดป้ายสัญลักษณ์เพลิง ตามช่องทางที่รถ
ดับเพลิงจะวิ่งเข้าดับเพลิง

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่ติดป้ายจ�านวนผู้เข้าปฏิบัติงานในคลัง 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕

• ตรวจดูการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดในคลัง

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๑๐ ตอนที่ ๓ ข้อ ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓, ๙.๔, 
๙.๕, ๙.๖, ๙.๗, ๙.๑๑, ๙.๑๓, ข้อ ๑๑ และตอนที่ ๖ ข้อ ๑๓

 ข้อ ๖.๑๐ ถ้าอุณหภูมิภายในคลังสูงกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส  
เป็นเวลานานกว่า ๒๔ ชม. ควรระบายความร้อนของคลังกระสุนและ

 ๖ .๒  ก า ร เ ก็ บ  
สิง่อุปกรณ์ประเภท ๕ 
ภายในคลัง
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วัตถุระเบิด โดยรดน�้า ภายนอกอาคารให้เปียก เปิดประตูและเครื่อง
ระบายอากาศ ถ้าวิธีเหล่าน้ีลดอุณหภูมิไม่ได้ผล ผู้บังคับบัญชาต้อง 
ตกลงใจว่า จะย้ายกระสุนและวัตถุระเบิดไปเก็บที่อื่นหรือไม่

  ข้อ ๙.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดต้องบรรจุอยู่ในหีบห่อ หรือ
กล่องมาตรฐาน ๔ นิ้ว ยอดกองกระสุนและวัตถุระเบิด ต้องอยู่ต�่ากว่า
ระดบัชายคาและอยูห่่างจากหลงัคา ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิว้ แต่ต้องไม่เกนิ
กว่าความสูงของช่องระบายอากาศและความสูงต้องต�่ากว่าแนว 
สิ่งก�าบังอย่างน้อย ๑ ฟุต มีป้ายประจ�ากองกระสุนและวัตถุระเบิด  
ทบ.๔๖๘- ๕๐๖ ติดไว้ทุกกองให้เห็นอย่างชัดเจน

  ข้อ ๙.๒ ต้องกองกระสุนและวัตถุระเบิด ให้หีบห่อด้านที่มีเลข
งานออกด้านนอกโดยกองเลขงานเดยีวกนัไว้รวมกนั และจดัให้อากาศ
สามารถถ่ายเทได้สะดวก ด้วยการยกด้านล่างของกองให้สูงพ้นพื้นไม่
น้อยกว่า ๔ นิ้ว และระยะระหว่างกองห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว  
ยอดกองกระสนุและวตัถรุะเบดิต้องอยูต่�า่กว่าระดบัชายคาไม่น้อยกว่า 
๑๘ นิ้ว แต่ต้องไม่เกินกว่าความสูงของช่องระบายอากาศ (ถ้ามี) และ 
ความสงูต้องต�า่กว่าแนวสิง่ก�าบงั (Barricades) อย่างน้อย ๑ ฟตุ มป้ีาย
ประจ�ากองกระสุน และวัตถุระเบิดตามแบบ ทบ.๔๖๘-๕๐๖ ติดไว ้
ทุกกองให้เห็นอย่างชัดเจน

  ข้อ ๙.๓ ต้องไม่กองกระสุนและวัตถุระเบิดสูงเกินไป จนท�าให้
หีบห่อชั้นล่างถูกกดจนแตกหรือเสียรูปทรง 

  ข้อ ๙.๔ กระสุนและวัตถุระเบิดต่างเลขงานห้ามกองรวมกัน

  ข้อ ๙.๕ หีบพร่องควรปิดให้สนิท ต้องท�าเครื่องหมาย ค�าว่า 
“หีบพร่อง” พร้อมระบรุหสั เลขงาน และจ�านวนกระสนุและวตัถรุะเบดิ
ให้ชัดเจน วางไว้ด้านบนสุดของกอง เลขงานหนึ่ง ๆ ให้มีหีบพร่องได้
เพียงหีบเดียวเท่านั้น 
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  ข้อ ๙.๗ ต้องไม่มีหีบเปล่ารวมทั้งวัตถุไวไฟอยู่ภายในคลัง 

  ข้อ ๙.๑๑ ต้องตดิค�าแนะน�าประจ�าคลังกระสุนและวตัถ ุระเบดิ
ตาม ผนวก ก. ข้อ ๔.๑.๓ ฉ. ไว้ใกล้ประตูของคลัง เพื่อให้เห็นได้ชัดเมื่อ
ท�างานอยู่ในคลัง

  ข้อ ๙.๑๓ ต้องมีผังแสดงการเก็บรักษากระสุนและวัตถุ ระเบิด
ทีท่นัสมยัอยูเ่สมอ ตดิไว้ให้เหน็ได้ชดัภายในคลงั และต้องมสี�าเนาทีต่รง
กันเก็บไว้ที่ส่วนควบคุมทางบัญชีของหน่วย

ข้อ ๑๑ กระสุนและวตัถรุะเบิดทีบ่กพร่อง ช�ารุด เสือ่ม สภาพใช้ราชการ
ไม่ได้ ต้องแยกเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยต่ออาคารที่พักอาศัย อาคาร 
ปฏิบัติงาน แหล่งชุมชนและเส้นทางสาธารณะ โดยค�านึงถึงประเภท
การเก็บรวมและข้อบังคับปริมาณ-ระยะ

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๐.๓, ๓๐.๔, ๓๐.๕, ๓๐.๘, ๓๐.๑๒, ๔๕.๑, 
๔๕.๑.๔.๑๐, ๔๕.๑.๕, ๖๑.๒.๖

  ข้อ ๓๐.๓ แยกเกบ็กระสนุตามหมวดการเกบ็ร่วม การเกบ็รกัษา
กระสุนและวัตถุระเบิดจะมีความปลอดภัยมากที่สุด ถ้าแยกเก็บแต่ละ
รายการหรอืแต่ละหมวด ต้องไม่เกบ็รกัษากระสนุทีม่อีนัตรายต่างหมวด
กันไว้รวมกัน เช่น เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดไว้รวมกับวัสดุที่
ติดไฟได้หรือไวไฟ

  ข้อ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ตามปริมาณ- ระยะ
ปริมาณของวัตถุระเบิดที่มีอยู่ในกระสุน เป็นสิ่งก�าหนดระยะอันตราย
ทีเ่กีย่วขอ้ง ปรมิาณสงูสดุของวตัถรุะเบิดที่อนุญาตใหเ้กบ็ไว้ในทีแ่ต่ละ
แห่งน้ัน พิจารณาจากระยะห่าง จากที่ตั้งนั้นถึงที่อีกแห่งหนึ่ง ควรมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่าที่ก�าหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
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  ข้อ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน ห้ามน�ากระสุนต่างเลข
งานเก็บไว้ในกองเดียวกัน ต้องกองไว้ห่างกันให้เห็นแยกกันได้ชัดเจน 
และมป้ีายประจ�ากองกระสนุตดิไว้ ให้เหน็แบบ และวธิเีขียนตามผนวก 
ด. (ทบ.๔๖๘-๕๐๖) 

   ข้อ ๓๐.๘ กระสุนหรือองค์ประกอบของกระสุนที่จะน�ามาเก็บ
ไว้ในคลังกระสุนต้องบรรจุในหีบห่อมาตรฐาน กระสุนนอกหีบห่อห้าม
น�ามาเก็บไว้ในคลังกระสุนเป็นอันขาด 

   ข้อ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไว้ส�าหรับเก็บกระสุนเท่านั้น ห้าม  
น�าสิ่งของอื่นมาเก็บรวมไว้ในคลังกระสุน หีบเปล่า ขอนรองที่ไม่ใช้ 
ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ต้องไม่ปล่อยให้มีไว้ ในคลังเก็บรักษากระสุน

   ข้อ ๓๐.๑๒ คลงักระสนุและกระสุนมลูฐาน ต้องได้รบัการตรวจ
สภาพอย่างน้อยปีละครัง้ ส�าหรบักระสุนส�ารองสงคราม ให้ท�าการตรวจ
สภาพตามวงรอบของการตรวจสภาพ

   ข้อ ๔๕.๑ ผูบ้งัคบัหน่วยทกุระดบั มอี�านาจตรวจ สภาพกระสนุ
ของหน่วยภายใต้บังคับบัญชาของตนและใช้ผลการตรวจสภาพน้ี  
เป็นเครือ่งมอืวดัสภาพอนัแท้จรงิของกระสนุ และประสทิธภิาพในการ
ส่งก�าลังและซ่อมบ�ารุงกระสุน ในหน่วยใต้บังคับบัญชาของตน

   ข้อ ๔๕.๑.๔.๑๐ การตรวจสภาพกระสุน มูลฐาน 
เป็นการตรวจสภาพท่ีกระท�าพร้อมกับการตรวจเยี่ยมหน่วยที่รับการ
สนบัสนนุ เพือ่ให้ค�าแนะน�าและความ ช่วยเหลอืทางเทคนคิและยนืยนั
สภาพใช้การได้ของกระสุน 

  ข้อ ๔๕.๑.๕ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕  
ทุกระดับต้องส่งผลการตรวจสภาพส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ พร้อม 
ข้อเสนอแนะให้กรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อตรวจสอบและพิจารณา 
สั่งการต่อไป 
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   ข้อ ๖๑.๒.๖ ผูบั้งคับหน่วยจะต้องรบัผดิชอบ ให้มจี�านวนกระสนุ
ครบตามอัตรามูลฐาน และอยู่ในสภาพใช้การรบได้ทันที หากปรากฏ
หรือสงสัยว่าเสื่อมสภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�าลังโดยด่วน 
และส�าเนารายงานตามสายการบังคับบัญชา

ข้อ ๑๓ ต้องมีการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุระเบิด ที่เก็บรักษา 
ไว้ในคลัง โดยเจ้าหน้าที่สรรพาวุธที่ให้การสนับสนุน ตามวงรอบการ
ตรวจสภาพท่ีก�าหนดไว้ รายละเอียดตามระเบียบการตรวจสภาพ
กระสุนและวัตถุระเบิดที่เกี่ยวข้อง

■ สิง่ท่ีหน่วยปฏบิตัผิดิ ผงัการเก็บกระสนุในคลังไม่เรยีบร้อย เช่น ไม่มี
หมายเลขติดที่กองกระสุนหรือผังการเก็บกับกองกระสุนไม่ตรงกัน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สกปรก มีหยากไย่

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด กองกระสุนไม่ถูกต้อง เช่น ไม่หันด้านตัว
หนังสือออก

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ มเีชือ้ไฟ เช่น หบีเปล่า, เศษผ้าท�าความสะอาด
อยู่ในคลัง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  เก็บกระสุนโดยไม่บรรจุหีบห่อ

• ตรวจดูกระสุนรักษาการณ์ท่ีกองรักษาการณ์และ หลักฐานการขอ
อนุมัติเก็บกระสุนไว้ที่คลังอาวุธกองร้อย

♦ ข้อบังคับทหาร ที่ ๖/๓๑๖๗๐/๒๔๘๔ ลง ๑ ก.ย. ๘๔ ว่าด้วยการ
รักษาการณ์ ข้อ ๓

ข้อ ๓ กองรกัษาการณ์ภายในให้ผูบ้งัคับบญัชาตัง้แต่ชัน้ ผู้บงัคับกองพนั 
หรือผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับกองร้อย หรือผู้บังคับเรือชั้น ๓ 
หรือผู้บังคับฝูงบินซึ่งตั้งแยกอิสระมีอ�านาจสั่งจัดได้

 ๖ .๓ การ เก็บ  
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ภายนอกคลัง
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♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕   
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๐.๒

  ข้อ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในคลังกระสุน ที่ได้
ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ห้ามน�ากระสุนไปเก็บไว้ในที่อื่น เช่น คลังอาวุธ 
หรือคลังของกองร้อย นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ

♦  ระเบียบกองทัพบกว่าด ้วยการเก็บกระสุนและวัตถุระเบิด  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนที่ ๓ ข้อ ๗ และตอนที่ ๖ ข้อ ๒๓

ข้อ ๗ การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดในที่ตั้งปกติ ต้องเก็บรักษา
ไว้ในคลังที่ออกแบบไว้ส�าหรับเก็บรักษา กระสุนและวัตถุระเบิด 
โดยเฉพาะ ยกเว้นในกรณีที่จ�าเป็น เช่น การเตรียมพร้อม การรักษา
ความปลอดภัยเมื่อมีภารกิจเฉพาะ เป็นต้น ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ 
ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณาอนุมัติให้เก็บรักษา 
กระสนุประเภท ๑.๓, ๑.๔ จ�านวนจ�ากดั ตามความจ�าเป็น ไว้ในอาคาร 
หรอืใกล้อาคารต่างๆ เช่น อาคารทีพ่กัคลงักองร้อย, โรงงาน หรอือาคาร
ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องค�านึงถึงปริมาณ-ระยะ 
ส�าหรับกระสุนปืนเล็ก ซึ่งมีไว้รักษาการณ์ภายในให้ผู้มีอ�านาจจัดตั้ง 
กองรักษาการณ์ภายในอนุมัติให้เก็บรักษาไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ 
จ�านวนไม่เกิน ๕๐๐ นัด ส่วนกองรักษาการณ์ภายนอกให้ผู้มีอ�านาจ 
จัดตั้งกองรักษาการณ์ภายนอกอนุมัติให้เก็บรักษากระสุนปืนเล็ก 
ไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๒๓ ให้หน่วยต่าง ๆ  ทีม่กีระสนุและวตัถรุะเบดิใน ครอบครองปฏบิตัิ
ตามระเบยีบนีโ้ดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตัติามด้วยเหตขุดัข้อง
ใด ๆ ต้องรายงานให้กองทัพบกทราบ โดยผ่าน สพ.ทบ. หรือ วศ.ทบ. 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ละเว้นการปฏิบัติตาม 
ระเบียบนี้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ก�าหนด แต่ต้อง ไม่เกิน  
๑ ปี ถ้ามีความจ�าเป็นสามารถขออนุมัติต่อได้ แต่ต้องพิจารณาหนทาง
ปฏิบัติเพื่อการแก้ไขให้ดีที่สุดต่อไป
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เก็บกระสุนกองรักษาการณ์ ไว้ที่คลังอาวุธ 
กองร้อยไม่ขออนุมัติผู้มีอ�านาจ

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบัิตผิดิ เกบ็กระสนุฉุกเฉนิเตรียมพร้อม ไว้ทีค่ลงัอาวธุ
กองร้อยโดยไม่ขออนุมัติ

• ตรวจดรูายงานการใช้ของ ร้อย.นขต., หลักฐานประกอบ การจ�าหน่าย 
(ใบส่งคืนและของหมุนเวียนส่งคืน)

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕.๑.๙, ๔๖ และ ๕๐.๑

  ข้อ ๕.๑.๙ การจ�าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์  
ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เนื่องจากสูญหาย ใช้หมดไป 
ช�ารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้ อย่างคุ้มค่า เสื่อมสภาพ
จนใช้งานไม่ได้ หรือสูญหายเกิน ความต้องการ หรือเป็นของล้าสมัย 
ไม่ใช้ราชการต่อไป

ข้อ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับหน่วยซึ่งมีกระสุนไว้ครอบครอง  
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่มขอ จ�าหน่ายกระสุน ซึ่งหมดความ
จ�าเป็นในการควบคุมทางบัญชีของหน่วย โดยได้ใช้ไป เส่ือมสภาพ  
ถูกท�าลาย หรอื สญูหาย และให้ผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัช้ันรบัผดิชอบ
ใน การควบคมุและด�าเนนิการขอจ�าหน่ายกระสนุซ่ึงหมดความจ�าเป็น
ดังกล่าว จนกว่ากองทัพบกจะได้อนุมัติให้จ�าหน่ายจากบัญชีคุม 
ของกองทัพบกแล้ว

  ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย หรือเทียบ
เท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงานโดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา

♦ วิทยุ สพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๔๓/๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค. ๔๖ ข้อ ๒.๓

 ข้อ ๒.๓ ขอให้หน่วยที่มีสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ใน ครอบครองให้
ความสนใจต่อการควบคุมการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ และ

๗. การจ�าหน่าย

 ๗.๑ การรายงาน 
ของหน ่วยระดับ 
กองร้อยหรือเทียบ
เท่า
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ปฏบัิตต่ิอระเบยีบและค�าสัง่ของกองทพับกทีเ่กีย่วกบัการเกบ็รกัษาการ
ส ่งก�าลังสิ่ งอุปกรณ์ประเภท ๕ และให ้ความส�าคัญมากกว ่า 
สิง่อปุกรณ์ประเภทอืน่ และควบคมุการจ�าหน่ายสิง่อุปกรณ์ประเภท ๕ 
ให้ตรงตามจ�านวนที่ได้ใช้จริงโดยใกล้ชิด

• ตรวจสอบหลักฐานและการบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ขออนุมัติ
จ�าหน่าย ทบ.๔๐๐-๐๖๕ รายการ จ�านวน วงเงิน ที่ขออนุมัติ ระยะ
เวลาจ�าหน่ายภายใน ๓๐ วนัหลงัจบการฝึก เอกสารทีแ่นบไปพร้อมกบั
ใบจ�าหน่าย เช่น ส�าเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน ค�าสั่งฝึก รายงาน 
การใช้และอ�านาจการอนุมัติจ�าหน่าย (มทบ./บชร. แล้วแต่กรณี) และ
การส่งรายงานตามสายการบังคับบัญชาหลังจากได้รับอนุมัติ

 ♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕.๑.๙, ๔๖, ๔๗.๑, ๕๐.๒, ๕๐.๓ และ ๕๑.๑

 ข้อ ๕.๑.๙ การจ�าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจาก
ความรับผิดชอบของกองทัพบก เนื่องจาก สูญไป ใช้หมดไป ช�ารุดเสีย
หายจนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เสื่อมสภาพจนใช้งาน
ไม่ได้ หรือ สูญหายเกินความต้องการ หรือเป็นของล้าสมัย ไม่ใช้ใน
ราชการต่อไป

ข้อ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับหน่วยซึ่งมีกระสุนใน ครอบครองเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่มขอ จ�าหน่ายกระสุน ซ่ึงหมดความ
จ�าเป็นในการควบคุมทางบัญชีของหน่วย โดยได้ใช้ไป เสื่อมสภาพ ถูก
ท�าลาย หรือ สูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นรับผิดชอบ 
ในการควบคมุ และด�าเนนิการขอจ�าหน่ายกระสนุ ซึง่หมดความจ�าเป็น
ดังกล่าว จนกว่ากองทัพบกจะได้รับอนุมัติให้จ�าหน่ายจากบัญชีคุม
ของกองทัพบกแล้ว

 ๗.๒ การขออนุมัติ 
จ�าหน่ายของหน่วย 
ระดับกองพันหรือ 
เทียบเท่าขึ้นไป
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 ข้อ ๔๗.๑ กระสุนที่ขอจ�าหน่าย หมายถึง กระสุนและวัตถุระเบิด
และวัตถุเคมี ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีอยู ่ที่หน่วยและ 
หน่วยในสายการส่งก�าลังขั้นเหนือได้ควบคุมทางบัญชีไว้แล้ว ทั้งชนิด
และจ�านวนโดยเป็นไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ใช้ไปในการ 
ฝึกตามหลักสูตร ใช้ไปในการรบ หรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ

 ข้อ ๕๐.๒ หน่วยขนาดกองพันหรือเทียบเท่า หรือกองร้อยอิสระ 
ขึ้นไป เป็นหน่วยรายงานในการขอจ�าหน่ายกระสุน 

 ข้อ ๕๐.๓ การรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายกระสุน 

 ข้อ ๕๑.๑ หน่วยจะต้องรายงานขอจ�าหน่ายกระสุนที่ใช้ ในการฝึก
ตามหลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน หลังจาก การใช้งานแล้วเสร็จ 
เว้นกรณีมีความจ�าเป็นอย่างอื่น

♦ วิทยุ สพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๔๓/๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค. ๔๖ ข้อ ๒.๓

 ข้อ ๒.๓ ผบ.หน่วยต้องควบคุมการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ 
ให้ตรงตามจ�านวนที่ใช้ไปโดยใกล้ชิด

♦ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๖๓/๕๒ ลง ๒๕ ก.พ. ๕๒ เรื่อง การป้องกัน 
การรั่วไหลของสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ข้อ ๒ และ ข้อ ๖

ข้อ ๒ ให้ผูบ้งัคบัหน่วยทกุระดบัต้องเพิม่ความเข้มงวดในการก�ากบัดแูล
การใช้ รวมถึงการขออนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วย
ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ ในภารกิจการฝึก-ศกึษา ภารกจิป้องกนัประเทศและภารกิจ
แก้ปัญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ป้องกันการรั่วไหล ของส่ิง
อุปกรณ์ประเภท ๕ จากการขออนุมัติจ�าหน่าย โดยไม่มีการใช้งานจริง
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ข้อ ๖ หากตรวจพบผู้กระท�าผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรั่วไหล 
ของสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ให้หน่วยพิจารณา ด�าเนินการลงโทษอย่าง
เด็ดขาดจริงจัง

♦	ค�าสัง่กองทพับก ที ่๙๔/๔๑ ลง ๒๗ ก.พ. ๔๑ เร่ือง มาตรการควบคมุ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไม่ให้รั่วไหลออกจากกองทัพบก ข้อ ๓.๕.๑ และ 
๓.๕.๒

  ข้อ ๓.๕.๑ ให้หน่วยระดับกองพันหรือ เทียบเท่า เป็นหน่วยใน
การขออนุมัติจ�าหน่าย และการขออนุมัติจ�าหน่ายทุกครั้งจะต้องแนบ
หลักฐานจ�าหน่ายตามท่ีก�าหนดใช้ในระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ 
ส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

  ข้อ ๓.๕.๒ จ�านวนและรายการสิง่อุปกรณ์ประเภท ๕ ทีข่ออนมุติั
จ�าหนา่ยต้องเป็นจ�านวนและรายการที่หน่วยได้ใช้ไปจริง (ดูจากส�าเนา
ใบส่งคืนของหมุนเวียน) ท้ังจ�านวนและรายการที่ขออนุมัติจ�าหน่าย 
จะต้องได้สัดส่วนกัน เช่น การขออนุมัติจ�าหน่ายกระสุน ป. ขนาด  
๑๕๕ มม. จ�านวน ๑๐ นัด ต้องขออนุมัติจ�าหน่าย ดินส่งกระสุน  
๑๐ ชุด ชนวนหัว ๑๐ ชนวน ชนวนท้ายปลอก ๑๐ อัน เป็นต้น ถ้าการ
ขออนุมัติจ�าหน่ายไม่ได้สัดส่วนกัน ต้องแสดงเหตุผลประกอบไปด้วย 
ทุกครั้ง

♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕๐.๓, ๕๑.๑.๑ ๕๑.๑.๒, ๕๑.๒

  ข้อ ๕๐.๓ การรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายกระสุน

   ข้อ ๕๐.๓.๑ ใช้แบบรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย (ผนวก 
ต. ทบ.๔๐๐-๐๖๕)
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   ข้อ ๕๐.๓.๒ หน่วยขอจ�าหน่าย ท�าใบรายงานขออนมุตัิ
จ�าหน่ายขึ้น ๔ ชุด เป็นตัวจริง ๑ ชุด ส�าเนา ๓ ชุด พร้อมกับเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เสนอตัวจริงและส�าเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการส่งก�าลัง 
เก็บส�าเนา ๑ ชุด ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง

   ข้อ ๕๐.๓.๓ เอกสารท่ีต้องแนบไปพร้อมกับรายงาน 
ขออนุมัติจ�าหน่าย

   ข้อ ๕๐.๓.๓.๑ การจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕  
ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�าปี

   ก. ส�าเนาค�าสั่ง ฝึก-ศึกษา  

   ข.  ส�าเนารายการรายงานการใช้

    ค. ส�าเนาใบส่งคืนของ หมุนเวียน 
    สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕

    ข้อ ๕๐.๓.๓.๒ การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ที่
ใช้ในการปฏิบัติราชการสนามปราบปรามฯ หรือป้องกันประเทศ

   ก. ส�าเนาค�าส่ังปฏิบัติราชการสนาม 
หรือผนวกการส่งก�าลังบ�ารุง

   ข. ส�าเนารายงานการใช้ โดยมผู้ีบงัคับ
หน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไปลงนาม

   ค. ส�าเนารายงานการสูญเสีย 
    สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ (ถ้ามี)

    ง. ส�าเนาใบส่งคืนของ หมุนเวียน 
    สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
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   ข้อ ๕๐.๓.๓.๓ การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ที่
ช�ารุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ตลอดจนการสูญหาย หรือ
ขาดบัญชี (เสื่อมสภาพตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกแจ้งไม่ต้อง
สอบสวน)

    ก. ค�าสัง่และส�าเนาค�าส่ัง แต่งตัง้คณะ
กรรมการสอบสวน

    ข.  ส�านวนการสอบสวน และส�าเนา
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน

    ข้อ ๕๐.๓.๓.๔ การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ที่
ใช้ในการทดสอบ

    ก. ส�าเนาค�าสัง่ให้ทดสอบหรอืค�าสัง่ซ่อม

    ข. ส�าเนาใบส ่งคืนของหมุนเวียน 
    สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕

   ข้อ ๕๐.๓.๓.๕ การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ที่
ใช้ในการฝึกพิเศษ ให้แนบหลักฐาน เช่นเดียวกับที่ใช้ในการฝึก-ศึกษา
ประจ�าปี

   ข้อ ๕๐.๓.๓.๖ การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ที่
ใช้ในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้แนบค�าสั่งหรือส�าเนา 
ค�าสั่งการใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไปด้วย

   ข้อ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนให้น�าส่งคืนตามที่กล่าวไว้
ในตอนที่ ๓ การส่งคืน

    ข้อ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ให้แนบใบ 
รายงานการสอบสวน (ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปด้วย
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  ข้อ ๕๑.๒ การขอจ�าหน่ายวัตถุระเบิดเพื่อท�าลายกระสุนด้าน 
ในให้ปฏิบัติตามค�าสั่งกองทัพบกที่เกี่ยวข้อง

♦	วทิย ุสพ.ทบ. ทีก่ห๐๔๔๓/๕๗๘๕ ลง ๑๙ ก.ย. ๔๖ เรือ่ง การด�าเนนิ
การขออนุมัติจ�าหน่าย ในกรณีวงเงินอยู่ในอ�านาจ จก.สพ.ทบ. อนุมัติ 
ขอให้ส่งหลักฐานประกอบการจ�าหน่ายเพิ่มเติมทุกครั้ง (เพิ่มเติม)  
จากระเบียบการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๔๒

   ๑. ผนวกรายละเอียดความต้องการ/รายการ ส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ ทีใ่ช้ในการฝึก-ศกึษา ประกอบค�าส่ังฝึกทีห่น่วยขอจ�าหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ในคราวนั้นๆ

   ๒. ส�าเนาค�าสัง่เครดติสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ทีห่น่วยได้รบัการ
แจกจ่ายในการฝึก-ศึกษา

   ๓. ส�าเนาใบเบิกและใบแจ้งเลขงาน ที่หน่วยเบิกส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ ตามเครดิตหรือบัญชีการหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ 
อัตรามูลฐานพร้อมเลขงานที่น�ามาใช้ในการฝึก-ศึกษา

   ๔.  ส�าเนารายงานการใช้ที่หน่วยฝึกระดับกองพันขึ้นไป 
รายงานให้ วศ.ทบ.ทราบ (ตามค�าสั่งกองทัพบก เรื่อง ก�าหนดการแจก
จ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ประจ�าปี)

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ และทางเดนิเอกสารการจ�าหน่ายท้ายระเบยีบฯ

  ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมือ่หน่วยขออนมุตัจิ�าหน่ายได้รบัตัวจรงิแล้ว ให้
แก้ไขส�าเนาทีเ่กบ็ไว้ในแฟ้มรอเรือ่งให้ตรงกบัตวัจรงิ แล้วเกบ็ตวัจรงิไว้
เป็นหลักฐาน เสนอส�าเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับบัญชา
จนถึงกองทัพภาค และให้กองทัพภาคส่งให้กองบัญชาการช่วยรบเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน ส�าหรับหน่วยท่ีมิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาค
และกองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบขอจ�าหน่าย ๓ ชุด เก็บส�าเนาไว้ใน
แฟ้มรอเรื่อง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและส�าเนาอย่างละ ๑ ชุด ไปตาม 
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สายการส่งก�าลัง เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้เก็บส�าเนา ๑ ชุด ไว้ที่กอง
ควบคมุสิง่อปุกรณ์ กรมสรรพาวธุทหารบก ตวัจรงิส่งคนืหน่วยขออนมุตัิ
จ�าหน่าย ให้หน่วยขอจ�าหน่ายแก้ไขส�าเนาให้ตรงกับตัวจริง แล้วเสนอ
ส�าเนาที่แก้ไขแล้วไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อเก็บ
ไว้เป็น หลักฐานทางเดินเอกสารจ�าหน่าย

  ๑. การรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย ส่งรายงานตามสายการ 
ส่งก�าลัง

   ๒. ส�าเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ 

   ๓. ทางเดินของค�าสัง่อนมุตัแิล้ว ย้อนกลับทางเดินตามสายการ
ส่งก�าลัง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  จัดท�าขออนุมัติจ�าหน่ายล่าช้า

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  แนบหลักฐานการขออนุมัติ จ�าหน่ายไม่ครบ
ถ้วน เช่น รายงานการใช้หรือค�าสั่งฝึก เป็นต้น

• ตรวจดหูลกัฐานการติดตามผลการจ�าหน่าย (เป็น ลายลกัษณ์อักษร)

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่อง การตรวจ
เยี่ยมการส่งก�าลังบ�ารุงของผู้บังคับบัญชา และ การก�ากับดูแลของฝ่าย
อ�านวยการส่งก�าลังบ�ารุง ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔

ข้อ ๑๐ การติดตามและเร่งรัดผลงานของฝ่ายอ�านวยการ ทางการส่ง
ก�าลังบ�ารุงปฏิบัติ ดังนี้

 ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�าดับ

  ๑๐.๔.๑  พบปะประสานงานด้วยตนเอง การเยี่ยมเพื่อก�ากับ
ดูแลด้านการส่งก�าลัง

  ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบปะประสานงาน  

  ๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์ หรือวิทยุโทรศัพท์

   ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

๗.๓ การติดตาม 
การขออนุมัติ
จ�าหน่าย  
(กรณีล่าช้า)
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■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ ไม่ตดิตามผลการขออนมุตัจิ�าหน่ายในกรณล่ีาช้า

• ตรวจหลกัฐานการรายงานขออนมุตัจิ�าหน่ายทีไ่ด้รบัอนมุตัแิล้ว และ
การตดัยอดกระสนุมลูฐานหรอืกระสุนฝึก-ศึกษาออกจากบตัรบญัชีคุม
กระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๔

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ข้อ ๒๐

ข้อ ๒๐ เม่ือหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจ�าหน่าย ส่ิงอุปกรณ ์
แล้ว ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์นั้นออกจากบัญชีคุมของหน่วย และแจ้งผล
การอนมุตันิัน้ให้หน่วยบงัคับบญัชา โดยตรงทราบ แต่ถ้าในระหว่างการ
ด�าเนินกรรมวิธีขออนุมัติจ�าหน่าย หน่วยรายงานมีความจ�าเป็นต้องใช้
สิ่งอุปกรณ์ประเภทน้ัน ให้หน่วยรายงานท�าเบิกทดแทนไปได้ เว้น 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ โดยในการเบิกทดแทน ให้แนบส�าเนารายงาน 
ขออนุมัติจ�าหน่าย (ทบ.๔๐๐-๐๖๕) ไปด้วย

■ สิง่ทีห่น่วยปฏิบตัผิิด ได้รบัอนมุตัจิ�าหน่ายจากผู้มอี�านาจ อนมัุตแิล้ว
ไม่ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ออกจากบัญชีคุม

• ตรวจการบันทึกใบรายงานสภาพกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑ 
และแบบ ๒ ล�าดับ รหัส รายการ จ�านวน การปิดรายงานทุกสิ้นเดือน 
การก�าหนดชั้นความลับ การลงนามของ ผบ.หน่วยในแผ่นสุดท้าย  
และการส่งส�าเนารายงานสถานภาพตามสายการบังคับบัญชาและ
รายงานเพิ่มเติมของ สพ.ทบ. (เฉพาะรายการที่เปล่ียนแปลง ถ้าไม่
เปลี่ยนแปลงให้งด แต่ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม)

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๗๐.๑.๑, ๗๐.๒, ๗๑.๑.๑, ๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, ๗๓.๑, 
๗๓.๒, ๗๓.๓, และ ๗๓.๔

๗.๔ การตัดยอด  
สิง่อุปกรณ์ประเภท ๕ 
ออกจากบัญชีคุม

๘. การรายงาน 
สถานภาพ

๘.๑ รายงาน 
สถานภาพรอบ  
๑ เดือน
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  ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลังกระสุน กองบัญชาการช่วยรบ 
คลังกระสุนส่วนภูมิภาค ใช้แนบเอกสารในรายงานสถานภาพกระสุน 
แบบ ๑ ตามผนวก ผ. (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�าหรับคลังกระสุน
กองบญัชาการช่วยรบให้ท�าใบสรปุการสะสมตาม ผนวก ฝ. (ทบ.๔๖๘-
๕๒๒) ด้วย

  ข้อ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงานทกุระดบัหน่วย รายงานทกุรอบ 
๑ เดือน ปิดรายงานในวันสิ้นสุดวันท�าการของเดือนนั้น ๆ

   ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหน่วยเทียบเท่า หรือกองร้อยอิสระ 
ขึ้นไป เป็นหน่วยรายงานสถานภาพ ส�าหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจาก
กองพัน คงรายงานเฉพาะหน่วยขึ้นตรงของตน เว้นหน่วยขึ้นตรงซึ่งได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว

   ข้อ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพต่อ หน่วยที่ให้การสนับสนุน 
ภายในวันที่ ๕ ของเดือน หลัง จากปิดรายงาน และส�าเนาเสนอตาม
สายการบังคับบัญชา และให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา สรุปรวม
เอกสาร ตามล�าดับจนถึงหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

 ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�าหนดของหน่วยใด ๆ ก็ตาม  
ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยในสายการบังคับบัญชา 
ของหน่วยนัน้ ๆ  พจิารณาข้อบกพร่อง แล้วรายงานให้กองทพับกทราบ

 ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับหรือ สะสมไว้ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากรายงานสถานภาพ กระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งด
ไม่ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงทุกรายการ  
ให้ยนืยนัด้วยเครือ่งมอืสือ่สารทีเ่หมาะสม ยกเว้นการรายงานสถานภาพ
สมบูรณ์

 ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนท่ีจะต้องรายงาน ให้ใช้รายชื่อ กระสุน  
ตามค�าสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการก�าหนดชื่อกระสุน 
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 ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุนให้ถือเป็นเอกสาร “ลับ” 

 ข้อ ๗๓.๔ ส�าหรับรายการกระสุนที่ต้องรายงาน ให้ถือตามรายการ
ที่กรมสรรพาวุธทหารบกประกาศและแจกจ่ายให้ทราบ

♦	หนังสือ สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๔๓/๕๑๐ ลง ๒๑ ม.ค. ๔๕ 
เรื่อง ก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ ข้อ ๒, ๒.๑, 
๒.๒ และ ๒.๓ 

ข้อ ๒ จากปัญหาข้อมลูจากการรายงานสถานภาพสิง่อปุกรณ์ประเภท 
๕ ตามวงรอบเดือนไม่มีข้อมูลเพียงพอ สพ.ทบ. จึงได้แจ้งให้ ทภ.๑ - ๔ 
และ นขต.บก. (นอก ทภ. ในพื้นที่ ทภ.๑) ทราบ และด�าเนินการ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓ สรุปได้ดังนี้

  ๒.๑ การรายงานสถานภาพทกุรอบ ๑ เดอืน ในฐานะของหน่วย
ใช้ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘-๕๑๒ แบบ ๑ ซ่ึงหน่วยรายงานยอด 
กระสุนฝึก กระสุนมูลฐาน รวมในรายการเดียวกันให้แต่ละหน่วย
รายงานสถานภาพกระสุน วัตถุระเบิดของหน่วยเอง เพิ่มเติมมาพร้อม
กับรายงานตามระเบียบฯ โดยแยกรายงานสถานภาพกระสุนและวัตถุ
ระเบิด เป็นประเภทกระสุนมูลฐาน กระสุนฝึกคนละฉบับ โดยใช้แบบ
ฟอร์ม ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑ พร้อมให้จัดท�ารายงานเลขงานกระสุน
ฝึก กระสุนมูลฐาน โดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๒ แนบมา
ด้วย (ตัวอย่างตามรายงานทีแ่นบ) โดยให้รายงานสถานภาพ ทกุรายการ 
(ฉบับสมบูรณ์) ทุกต้นเดือน ต.ค., เม.ย. หาก รอบเดือนใดไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ให้ยืนยันให้ทราบ หรือ แจ้งให้ทราบเฉพาะรายการ 
ที่เปลี่ยนแปลง

  ๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะหน่วย 
ส่งก�าลัง (คลังกระสุน บชร., คลังกระสุนส่วนภูมิภาค) ตามแบบฟอร์ม 
ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑ ซึ่งเดิมหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก กระสุน
มูลฐาน กระสุนส�ารองสงคราม รวมในรายงานฉบับเดียวกัน ให้แต่ละ
หน่วยรายงานเพิ่มเติมโดยแยกรายงานยอดกระสุนฝึก (ในสะสม)  
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และกระสนุส�ารองสงครามคนละฉบบัโดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘-๕๒๑ 
แบบ ๑ และจดัท�ารายงานเลขงาน และสภาพกระสนุฝึก กระสนุส�ารอง
สงคราม แยกคนละ ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๒ 
แนบ มาพร้อมกับรายงานตามระเบียบฯ (ตามตัวอย่างที่แนบ) หาก 
รอบเดือนใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ เฉพาะรายการ 
ที่เปลี่ยนแปลง

  ๒.๓ การรายงานสถานภาพเพิ่มเติม ในข้อ ๒.๑, ๒.๒ ให้หน่วย
ที่รายงาน รายงานผ่านหน่วยสนับสนุน ตามสายส่งก�าลังมาพร้อมกับ
รายงานตามระเบียบฯ และให้หน่วยรับรายงานดังกล่าว รวบรวม
รายงานของทุกหน่วย หน่วยละ ๑ ฉบับ ส่งให้ กคสป.สพ.ทบ. ทุกวง
รอบเดือน พร้อมกับรายงานตามระเบียบฯ 

♦	วิทยุ สพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๔๓/๑๙๙๑ ลง ๒๘ มี.ค. ๔๖ ข้อ ๓ 

ข้อ ๓ เพื่อให้ทราบปีผลิต (อายุ) ของสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ที่คงคลัง
หน่วยต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารใน เรื่องการเก็บรักษาการ
จัดหาให้สัมพันธ์กับอายุการเก็บรักษา ขอให้หน่วยบันทึกข้อมูล  
ปีผลิต (ปี ค.ศ.) ของสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕ แต่ละชนิดแต่ละเลขงาน
ลงไป (ในช่องหมายเหตุ) เพิ่มเติมในรายงานสถานภาพประจ�าเดือน 
ตามข้อ ๒ ด้วย รวมทั้งขอให้ตรวจสอบสภาพส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ 
คงคลัง (ตามผลการตรวจสภาพหรือหลักฐานแจ้งระงับก�าจัดการใช้) 
และบันทึกในช่องสภาพให้ตรงกับสภาพท่ีแท้จริงของสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ ในครอบครองด้วย

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ รายงานสถานภาพสิง่อปุกรณ์ ประเภท ๕ รอบ 
๑ เดือน ทบ.๔๖๘-๕๒๑ ไม่ครบถ้วนตาม แบบ ๑ และแบบ ๒

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ผบ.หน่วยไม่ลงนามในแผ่นสุดท้าย

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่จัดท�าประทับตราเอกสารลับ ทุกแผ่น
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•	 ตรวจการบันทึกรายงานสถานภาพกระสุน ทบ.๔๖๘- ๕๒๑  
แบบ ๑ และแบบ ๒ ล�าดับ รหัส รายการ จ�านวน การปิดรายงาน 
ในสิ้นเดือน มี.ค. และ ก.ย. การก�าหนดชั้นความลับ การลงนาม 
ของ ผบ.หน่วยในแผ่นสุดท้ายและ การส่งส�าเนารายงานสถานภาพ 
ตามสายการบังคับบัญชาและการรายงานสถานภาพเพิ่มเติม 
ของ สพ.ทบ.

♦	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๗๐.๑.๑, ๗๑.๑.๑, ๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, ๗๒.๒, ๗๓.๑, 
๗๓.๒, ๗๓.๓ และ ๗๓.๔

    ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้คลังกระสุนกองบัญชาการ 
ช่วยรบ คลังกระสุนส่วนภูมิภาค ใช้แนบเอกสารในรายงานสถานภาพ
กระสุน แบบ ๑ ตามผนวก ผ. (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�าหรับคลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบให้ท�าใบสรุปการสะสมตามผนวก ฝ.  
(ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย

   ข ้อ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหน ่วยเทียบเท ่าหรือ  
กองร้อยอิสระขึ้นไป เป็นหน่วยรายงานสถานภาพ ส�าหรับหน่วยเหนือ
ขึน้ไปจากกองพนั คงรายงานเฉพาะหน่วยขึน้ตรงของตนเว้นหน่วยขึน้
ตรงซึ่งได้รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว

   ข้อ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพต่อหน่วยที่ ให้การ
สนับสนุน ภายในวันที่ ๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงาน และส�าเนา
เสนอตามสายการบังคับบัญชาและให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา 
สรุปรวมเอกสารตามล�าดับจนถึงหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

  ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�าหนดของหน่วยใด ๆ ก็ตาม 
ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยในสายการบังคับบัญชา 
ของหน่วยนัน้ ๆ  พจิารณาข้อบกพร่อง แล้วรายงานให้กองทพับกทราบ

๘.๒ การรายงาน 
สถานภาพสมบูรณ์ 
(รอบ ๖ เดือน)
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  ข้อ ๗๒.๒ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานสถานภาพ สมบูรณ์ 
เพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงในรอบ ๖ เดือน เมื่อสิ้นสุดเดือน มี.ค., ก.ย. 
และงดรายงานสถานภาพประจ�าเดือน 

  ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับหรือสะสมไว้ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปี ที่แล้ว  
ให้งดไม่ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกรายการ 
ให้ยนืยนัด้วยเครือ่งมอืสือ่สารทีเ่หมาะสม ยกเว้นการรายงานสถานภาพ
สมบูรณ์

  ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้รายชื่อกระสุน
ตามค�าสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการก�าหนดชื่อกระสุน 

  ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็นเอกสาร “ลับ”

  ข้อ ๗๓.๔ ส�าหรับรายการกระสุนที่ต้องรายงาน ให้ถือตาม
รายการที่กรมสรรพาวุธทหารบกประกาศและแจกจ่ายให้ทราบ

♦	หนังสือ สพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๔๓/๕๑๐ ลง ๒๑ ม.ค. ๔๕ 
เรือ่ง ก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ ข้อ ๒, ๒.๑, ๒.๒ 
และ ๒.๓

ข้อ ๒ จากปัญหาข้อมูลจากการรายงานสถานภาพส่ิงอปุกรณ์ประเภท ๕ 
ตามวงรอบเดือน ไม่มีข้อมูลเพียงพอ สพ.ทบ. จึงได้แจ้งให้ ทภ.๑ - ๔ 
และ นขต.บก. (นอก ทภ. ในพื้นที่ ทภ.๑) ทราบ และด�าเนินการตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓ สรุปได้ดังนี้

  ๒.๑ การรายงานสถานภาพทกุรอบ ๑ เดอืน ในฐานะของหน่วย
ใช้ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘-๕๑๒ แบบ ๑ ซ่ึงหน่วยรายงานยอดกระสนุ
ฝึก กระสุนมูลฐาน รวมในรายการเดียวกัน ให้แต่ละหน่วยรายงาน
สถานภาพกระสุน วัตถุระเบิดของหน่วยเอง เพิ่มเติมมาพร้อมกับ
รายงานตามระเบียบฯ โดยแยกรายงานสถานภาพกระสุนและวัตถุ
ระเบิด เป็นประเภทกระสุนมูลฐาน กระสุนฝึก คนละฉบับ โดยใช ้
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แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑ พร้อมให้จัดท�ารายงานเลขงาน
กระสุนฝึก กระสุนมูลฐาน โดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๒ 
แนบมาด้วย (ตัวอย่างตาม รายงานที่แนบ) โดยให้รายงานสถานภาพ
ทุกรายการ (ฉบับ สมบูรณ์) ทุกต้นเดือน ต.ค., เม.ย. หากวงรอบเดือน
ใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ หรือแจ้งให้ทราบ เฉพาะ
รายการที่เปลี่ยนแปลง

   ๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะหน่วย 
ส่งก�าลัง (คลังกระสุน บชร., คลังกระสุนส่วนภูมิภาค) ตามแบบฟอร์ม 
ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑ ซึ่งเดิมหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก กระสุน
มูลฐาน กระสุนส�ารองสงครามรวมในรายงานฉบับเดียวกัน ให้แต่ละ
หน่วยรายงานเพิม่เตมิโดยแยกรายงานยอดกระสนุฝึก (ในสะสม) และ
กระสุนส�ารองสงครามคนละฉบับโดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘-๕๒๑ 
แบบ ๑ และจดัท�ารายงานเลขงาน และสภาพกระสนุฝึก กระสนุส�ารอง
สงคราม แยกคนละฉบับ โดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๒ 
แนบมาพร้อมกับรายงานตามระเบียบฯ (ตามตัวอย่างที่แนบ) หากวง
รอบ เดือนใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ เฉพาะรายการ 
ที่เปลี่ยนแปลง

  ๒.๓ การรายงานสถานภาพเพิ่มเติม ในข้อ ๒.๑, ๒.๒ ให้หน่วย
ที่รายงาน รายงานผ่านหน่วยสนับสนุนตามสายส่งก�าลัง มาพร้อมกับ
รายงานตามระเบียบฯ และให้หน่วยรับรายงานดังกล่าว รวบรวม
รายงานของทุกหน่วย หน่วยละ ๑ ฉบับ ส่งให้ กคสป.สพ.ทบ. 
ทุกวงรอบเดือนพร้อมกับรายงานตามระเบียบฯ

♦	 วิทยุ สพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๔๓/๑๙๙๑ ลง ๒๘ มี.ค. ๔๖ ข้อ ๓

ข้อ ๓ เพื่อให้ทราบปีผลิต (อายุ) ของสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ที่คงคลัง
หน่วยต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารในเรื่องการเก็บรักษาการ
จดัหาให้สมัพนัธ์กบัอายกุารเกบ็รกัษา ขอให้หน่วยบนัทกึข้อมลู ปีผลติ 
(ปี ค.ศ.) ของสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ แต่ละชนิด แต่ละเลขงานลงไป  
(ในช่องหมายเหตุ) เพิ่มเติมในรายงานสถานภาพประจ�าเดือน
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ตามข้อ ๒ ด้วย รวมทั้งขอให้ตรวจสอบสภาพส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ 
คงคลัง (ตามผลการตรวจสภาพหรือหลักฐานแจ้งระงับก�าจัดการใช้) 
และบันทึกในช่องสภาพให้ตรงกับสภาพท่ีแท้จริงของสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ ในครอบครองด้วย

■ สิง่ท่ีหน่วยปฏบิตัผิิด รายงานสถานภาพสมบรูณ์ ไม่ถกูต้อง เช่น ไม่
รายงานเครดิตกระสุนฝึกทั้งหมดในช่อง ๔

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด บันทึกรายงานสถานภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง 
เช่น ช่อง ๑, ๔, ๘, ๙ และช่อง ๑๒

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด รายงานสถานภาพไม่ครบทั้ง แบบ ๑ และ ๒

• ตรวจดหูลกัฐานการใช้กระสุนฝึก-ศึกษาและการรายงานให้ ยศ.ทบ. 
ทราบตามห้วงเวลา (ภายใน ๗ วันหลังจบการฝึก)

• ตรวจดูค�าสั่งกองทัพบก ท่ีแบ่งมอบเครดิตฝึกให้หน่วย ประจ�าปี
ปัจจุบัน

♦	 ค�าสัง่กองทพับก (เฉพาะ) ที.่..เร่ือง ก�าหนดการแจกจ่าย สิง่อปุกรณ์
ประเภท ๕ สาย สพ. และสาย วศ. ส�าหรับการฝึกประจ�าปีงบประมาณ 
.... ให้หน่วยฝึกที่ใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สาย สพ. และสาย วศ. 
รายงานการใช้และสถานภาพสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ สาย สพ. และสาย 
วศ. ต่อ ยศ.ทบ. ภายใน ๗ วัน หลังจากจบการฝึก ตามที่ได้ใช้จริง 
ประกอบค�าสั่ง

♦	 วิทยุ สพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๔๓/๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค. ๔๖ ข้อ ๒.๓

   ข้อ ๒.๓ ขอให้หน่วยที่มีสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ใน ครอบครอง
ให้ความสนใจต่อการควบคมุการเกบ็รกัษา ส่ิงอปุกรณ์ประเภท ๕ และ
ปฏิบัติต่อระเบียบและค�าสั่งของกองทัพบก ที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา 
การส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ และให้ความส�าคัญมากกว่า 
สิง่อปุกรณ์ประเภทอ่ืน และควบคมุการจ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ 

๘.๓ การรายงาน 
การใช้สิ่งอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ 
ฝึก-ศึกษา



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป
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ให้ตรงตามจ�านวนที่ได้ใช้จริงโดยใกล้ชิด

♦	  ค�าสัง่กองทพับก หรอืค�าสัง่หน่วยเหนอืทีแ่บ่งมอบเครดติฝึกประจ�า
ปี (สาย สพ. และ วศ.) ให้กับหน่วยปีปัจจุบัน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด รายงานการใช้ให้ ยศ.ทบ. ทราบ ล่าช้าเกิน  
๗ วัน หรือไม่รายงาน



เลม ๑ 

กรมจเรทหารบก

๗๘ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค)

ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

โทร ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๐๐
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