
๑ 

 

การตรวจกิจการทั่วไป 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ และแนวทางแก้ไข 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑. เร่ือง มาตรการประหยัดใน ทบ. 

๑.๑ การเตรียมการรับตรวจ 
      ๑.๑.๑ การเตรียมการรับตรวจไม่เรียบร้อย    
ในเรื่องของเอกสาร และข้อมูลประกอบการรับตรวจ 
คือ ไม่ส่งข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจ
ตามอนุผนวก ให้ผู้ตรวจทราบทาง e - mail  

 
 
- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๓๗๗/๒๕๕๙ ลง ๒๓ ส.ค. ๕๙  
เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๓ 
และ ค าสั่ ง  ทบ.  ที่  ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค .  ๕๒              
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๑.๑ กล่าวคือ 
หน่วยต้องจัดท าข้อมูลตามอนุผนวก เพื่อประกอบการรับตรวจ 
ให้เรียบร้อย และส่งให้ผู้ตรวจรับทราบทาง e - mail เพื่อท าการ
ตรวจสอบในช้ันต้นก่อนเข้าท าการตรวจ 

       ๑.๑.๒ การเตรียมการรับตรวจไม่เรียบร้อย     
ในเรื่องของข้อมูลประกอบการรับตรวจ คือข้อมูล    
ที่น ามาลงในอนุผนวก ๗-๓ การใช้น้ าประปา ยอดที่
น ามาลงไม่ตรงกับหลักฐานการใช้จริง 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลง ๒๔ ส.ค. ๖๐ 
เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๓ 
และ ค าสั่ ง  ทบ.  ที่  ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค .  ๕๒              
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๑.๑ กล่าวคือ 
หน่วยต้องจัดท าข้อมูลตามอนุผนวก เพื่อประกอบการรับตรวจ 
ให้เรียบร้อย ถูกต้องตรงตามหลักฐานการใช้จริง 

๑.๒ มาตรการประหยัดพลังงาน 
       ๑.๒.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการลดการใช้
พลังงานของหน่วย จัดท าไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
เช่นกิจกรรมในการประหยัดพลังงานมีอะไรบ้าง 
แ ต่ ล ะ กิ จ ก ร ร ม  จ ะ ท า อ ย่ า ง ไ ร  เ มื่ อ ใ ด              
ใครรับผิดชอบ โดยจัดท าในรูปของแผนงาน
โครงการของแต่ละกิจกรรม  และผลที่คาดว่า     
จ ะ ไ ด้ รั บ  เ มื่ อ ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ฯ  ไ ม่ ต อ บ
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแผน 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ 
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก กล่าวคือการจัดท า
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของหน่วย ต้องจัดท าตาม
แนวทางที่ ทบ. ก าหนด มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายที่ ชัดเจน ผลการคาดว่าจะได้รับต้องตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน และ
น าไปก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติตามห้วงเวลาของปี
ปฏิทิน และมีการจัดท ารายละเอียดแผนงาน โครงงานของแต่ละ
กิจกรรมให้ชัดเจน 

      ๑.๒.๒ การจัดท า ค าสั่งมาตรการประหยัด
พลังงานของหน่วย ยังจัดท าไม่ถูกต้องคือจัดท า  
ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่ ทบ. ก าหนด คือขาด  
ในส่วนของการก ากับดูแล และการรายงานผล 
การปฏิบัติ ว่าจะให้หน่วยรอง หรือ คณะกรรมการ
ด าเนินการอย่างไร ท าการรายงานผลการตรวจ  
จึงมีแต่เฉพาะในส่วนของ ร้อย.นขต. ท าการตรวจ
ในส่วนของกองร้อยเท่านั้นในส่วนของ บก.พัน   
ไม่มีหลักฐานการรายงงานผลการตรวจแต่อย่างใด 
 

- ใหป้ฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ 
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก คือการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดของหน่วย ต้องมุ่ ง เน้น          
ในรายละเอียดแต่ละด้านให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นระบบมีการแต่งตั้ งคณะท างาน มีการก ากับดูแล/      
การรายงาน และการประเมินผล การรณรงค์สร้างจิตส านึก
ในการประหยัด และการประหยัดตามมาตรการที่กองทัพบก
ก าหนดในแต่ละด้าน โดยเพ่งเล็งเป็นพิเศษเกี่ยวกับการ
ปรนนิบัติบ ารุง และการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดการประหยัด
อย่างแท้จริง 

        ๑.๒.๓ การแต่งตั้งคณะท างานลดการใช้
พลังงานของหน่วย ไม่เหมาะสม กล่าวคือไม่แต่งตัง้
ฝุายอ านวยการสายอื่นร่วมเป็นคณะท างาน 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ.  ที่  ๒๑๙/๕๒ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะท างานลดการใช้พลังงานของ ทบ. และ ค าสั่ง ทบ.      
ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก      
ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ คือการแต่งตั้งคณะท างานลดการใช้พลังงาน
ของหน่วย เป็นการบูรณาการ ก าลังพลภายในหน่วย        
ซึ่งประกอบด้วย ผบ.หน่วย หรือผู้แทน ฝุายอ านวยการแต่ละ
สาย และ ผบ.หน่วยรอง เพื่อร่วมกันจัดท าแผนลดการใช้



๒ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการ
ก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมลดการใช้พลังงาน การติดตาม
และประเมินผล โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแนวทางของ ทบ. 

        ๑.๒.๔ การก ากับดูแลและรายงานผล     
การปฏิบัติไม่ด าเนินการอย่างจริงจัง ตามค าสั่ง
มาตรการประหยัดที่หน่วยได้ก าหนดไว้ เพียงแต่
จัดท าเอกสารขึ้นเพื่อให้ครบตามที่ก าหนดเท่านั้น 
ท า ให้  ตรวจพบ การรั่ ว ไหลของน้ าประปา         
ไม่ปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศตามก าหนด 
อุปกรณ์ไฟฟูาช ารุด 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ 
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ข้อ  ๒.๖.๔ กล่าวคือ 
หลังจากที่หน่วยได้ก าหนดแผน และมาตรการประหยัดแล้ว 
คณะกรรมการตรวจและก ากับดูแลต้องด าเนินการตรวจสอบ 
และก ากับดูแลให้หน่วยรอง และก าลังพลของหน่วยยึดถือ 
และปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ข้อ ๒.๓.๒ 
หน่วยต้องตรวจสอบ และจัดซ่อมท่อ และก๊อกน้ าหรือ
อุปกรณ์ที่รั่ว หรือเปลี่ยนแหวน ยางลิ้นสุขภัณฑ์ที่หมดสภาพ
การใช้งาน เพื่อลดการสูญเสียน้ าโดยไม่จ าเป็น ทั้งนี้ควร
เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ าชนิดมีประสิทธิภาพสูง อาทิก๊อก
น้ าประหยัดน้ า ชักโครกประหยัดน้ า หัวฉีดช าระประหยัดน้ า 
แทนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ า เมื่อเสื่อมสภาพหมดอายุ
การใช้งานเป็นต้น ข้อ ๒.๒.๑.๔ ให้ดูแลรักษา และท าความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศตามก าหนดระยะเวลา ได้แก่      
ท าความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยู่ในชุดเครื่องปรับอากาศ        
ในอาคารอย่างสม่ าเสมอทุกๆ เดือน และท าความสะอาดชุด
ระบายความร้อน ที่ติดตั้งนอกอาคารทุก ๖ เดือน เพื่อลด 
การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟูา ข้อ ๒.๒.๔.๓ ต้องตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟูาอยู่สม่ าเสมอ ถ้าช ารุดเสื่อมสภาพให้รีบแก้ไข
ทันท ี

        ๑.๒.๕ ก าลังพลของหน่วย ยังขาดจิตส านึก
ในการประหยัดพลังงาน  สถานท่ีรับตรวจ ในขณะ
ที่ผู้ตรวจ ผู้น าตรวจ และเจ้าหน้าที่รับตรวจ ได้
ออกไปจากสถานท่ี ไปท าการตรวจคลัง ไม่มีคนอยู่
ใช้งานในห้องดังกล่าว แต่ยังคงเปิดไฟ และพัดลม
ทิ้งไว ้

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ 
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ข้อ  ๒.๒.๑.๓ , 
๒.๒.๔.๕ และ ข้อ ๒.๖.๓ กล่าวคือ ผบ.หน่วยต้องอบรม
ช้ีแจงให้ก าลังพลทราบ และเข้าใจนโยบายประหยัดของ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่หน่วยได้ก าหนด
และให้มีการประชาสัมพันธ์  ให้ เกิดผลในการปฏิบัติ        
เพื่อปลูกจิตส านึกให้ก าลังพล และต้องควบคุมการใช้
เครื่องใช้ไฟฟูา ให้เป็นไปโดยประหยัดและเท่าที่จ าเป็นตอ่การ
ปฏิบัติงาน ให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟูาที่ไม่จ าเป็นทุกครั้งเมื่อหมด
ความจ าเป็นในการใช้ 

๑.๓ การใช้ไฟฟ้า 
      ไม่ก าหนดมาตรการควบคุมการใช้เครื่องท า
น้ าแข็ง โดยหน่วยเปิดเครื่องท างานตลอดเวลา 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ 
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๖.๔ กล่าวคือ 
เครื่องท าน้ าแข็งเป็นเครื่องใช้ไฟฟูาที่กินพลังงานไฟฟูาเป็น
จ านวนมาก การเปิดเครื่องท างานตลอดเวลา จึงเป็นการ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟูาโดยไม่จ าเป็น ดังนั้นหน่วยต้อง
ก าหนดมาตรการเสริม โดยก าหนดระยะเวลาการท างานของ
เครื่อง เช่น เปิดท าการผลิตน้ าแข็งในเวลากลางคืน เมื่อผลิต
ได้ในปริมาณที่เพียงพอกับการใช้งานแล้วก็ปิดเครื่อง และหา
พาชนะบรรจุน้ าแข็งเพื่อน าไปแจกจ่ายให้กับพลทหารที่ใช้
เป็นการสวัสดิการ เช่น การฝึกทหาร หรือ ใช้ในโรงเลี้ยง 



๓ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑.๔ การใช้น้้าประปา          
      ๑.๔.๑ ห้องสุขาของหน่วยมีอุปกรณ์ก๊อกน้ า
ช ารุด/หมดสภาพ จนท. ไม่ด าเนินการจัดซ่อม 
หรือเปลี่ยนช้ินส่วนท่ีหมดสภาพ 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ 
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๓ และ ๒.๓.๒ 
ความว่า “มาตรการประหยัดน้ าประปา ตรวจสอบ/จัดซ่อมท่อ
และก๊อกน้ า หรืออุปกรณ์ที่รั่ว หรือเปลี่ยนแหวนยางลิ้น
สุขภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งาน เพื่อลดการสูญเสียน้ าโดยไม่
จ าเป็นฯ” 

      ๑.๔.๒ ตรวจพบท่อระบายน้ าอ่างล้างหน้า
ห้องน้ าหญิงแหล่งสมาคมนายสิบของหน่วยช ารุด 
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบและจัดซ่อม
ตามที่ก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ 
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๓ และ ๒.๓.๒ 
ซึ่งก าหนดให้“มาตรการประหยัดน้ าประปา ตรวจสอบ/จัด
ซ่อมท่อ และก๊อกน้ า หรืออุปกรณ์ที่รั่ว หรือเปลี่ยนแหวนยาง
ลิ้นสุขภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งาน เพื่อลดการสูญเสียน้ าโดย
ไม่จ าเป็นฯ” 

        ๑.๔.๓ ไม่จัดท ากราฟแสดงการใช้น้ าแต่ละ
เดือน และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันใน
บริเวณที่อาคารแต่ละหลังที่ใช้น้ า รวมทั้งไม่จด
สถิติการใช้ไฟฟูา ประปา ที่ใช้จริง เพื่อน ามา
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยได้รับ 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ 
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ข้อ  ๒.๒, ๒.๓ และ 
ข้อ ๒.๓.๓ กล่าวคือ หน่วยต้องจัดท ากราฟการใช้น้ าแต่ละ
เดือนของแต่ละหน่วยงาน หรืออาคาร เปรียบเทียบ และติด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในบริเวณอาคารที่ใช้น้ า และจด
สถิติการใช้ไฟฟูา ประปา ที่ใช้จริง เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณที่หน่วยได้รับ เพื่อที่จะท าให้หน่วยทราบว่าได้ใช้
จ่ายมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้ง
ยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ก าลังพลในหน่วยทราบถึงผลการ
รณรงค์ประหยัดพลังงานของหน่วยว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด 

๑.๕ การใช้โทรศัพท์ 
      จัดท าหลักฐานควบคุมการใ ช้ โทรศัพท์       
ไม่ถูกต้อง คือ ไม่ระบุ ช่ือผู้ ใ ช้งาน เรื่องที่โทร       
ผู้อนุญาตให้โทร และลงคุมไม่ครบถ้วนตามที่ใช้
งานจริงในแต่ละเดือน 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ 
เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก ข้อ ๒.๔.๓ กล่าวคือ
การใช้โทรศัพท์ของทางราชการให้หน่วยใช้เท่าที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะโทรศัพท์พื้นฐานประเภท ค. 
(ทางไกลภายในประเทศ) หน่วยใช้จะต้องมีการควบคุม และ
บันทึกการใช้งาน โดยหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ท่ีนานเกินควร 
หรือเพื่อการส่วนตัว โดยหลักฐานควบคุมการใช้ต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ว่า ใครเป็นผู้ใช้ ใช้เมื่อไหร่ ติดต่อเรื่องอะไร 
หมายเลขที่ติดต่อ ผู้รับปลายทาง ใช้เวลากี่นาที ใครอนุญาต
ให้ใช้ และให้บันทึกทุกครั้งท่ีมีการใช้งาน 

๑.๖ การใช้วัสดุเคร่ืองใช้ประจ้าส้านักงาน 
      หน่วยมีการก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบวัสดุ
ส านักงาน แต่จัดท าหลักฐานในการควบคุมยัง    
ไม่ถูกต้อง 

 
- ข้อเสนอแนะ  ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒  
ลง ๒๘ ก.ค. ๕๒ เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก     
ข้อ ๒.๕.๔ กล่าวคือ ต้องท าการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
วัสดุส านักงาน และจัดท าหลักฐาน ในการบันทึกการใช้วัสดุ
ประจ าส านักงาน ประเภท ต่างๆ เพื่อเป็นมาตรการในการ
ตรวจสอบ โดยเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และของใช้ในส านักงาน
ที่จัดหาโดยใช้ งบประมาณ งบงานบริหารหน่วย หน่วยต้อง
ด าเนินการจัดท าหลักฐานในการควบคุม ตามระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. 
๓๔ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘  ส าหรับกระดาษ       



๔ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ที่เป็นวัสดุที่จะต้องด าเนินการควบคุมตามมาตรการประหยัด
พลังงาน ต้องจัดท าหลักฐานในการควบคุมเพิ่มเติม ทั้งที่
จัดหาจากเงินงบประมาณ และเงินพิเศษ 

๒. เร่ือง การบริการก้าลังพล การรักษาความปลอดภัย  
และการเลี้ยงดูทหาร 
๒.๑ การเตรียมการรับตรวจ  
      หน่วยจัดท าไม่เรียบร้อย เรื่องของเอกสาร 
และข้อมูลประกอบการรับตรวจ คือ ไม่จัดท า
หัวข้อการตรวจ และข้อมูลที่ต้องการทราบ
ประกอบการรับตรวจ ตาม อนุผนวก ๑ 

 
 
 
- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ ง ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่
นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ ข้อ๑๒ การแจ้ง
ให้หน่วยรับการตรวจทราบ ก่อนออกท าการตรวจให้กรมจเร
ทหารบก หรือหน่วยท่ีสั่งการตรวจแจ้งเรื่อง และก าหนดเวลา
ในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ และค าขอต่างๆ         
ที่จ าเป็นต่อการอ านวยความสะดวกในการตรวจหรือเรื่อง
อื่นๆ ที่เห็นว่ามีความส าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ 

๒.๒ การรับ - ส่งหน้าท่ี 
      ๒.๒.๑ การรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.หน่วย เอกสาร
ประกอบการรับ-ส่งหน้าที่ มีไม่ครบ เช่น ไม่ได้
จัดท าบัญชีการเงิน, บัญชีแสดงหมายเลขอาวุธ, 
บัญชีแสดงหมายเลขยานพาหนะ และบัญชี สป.๓ 
ตามอัตราพิกัด  
 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่       
ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ 
ก.ย. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะ   
ในกองบังคับการ หรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง 
เช่น บัญชีก าลังพล, บัญชีอาวุธ, บัญชีการเงิน, บัญชีสิ่ง
อุปกรณ์ตามสายยุทธบริการต่างๆ และบัญชีอื่นๆ เฉพาะที่
จ าเป็น ตามจ านวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส าหรับ
เงินผู้ส่งที่มีอ านาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงิน
ต้องท าบัญชีรับส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย 

      ๒.๒.๒ เมื่อรับ-ส่งหน้าที่  แล้ว ผู้รับ ไม่ได้
รายงาน โดยให้ผู้ส่งหน้าท่ีเป็นผู้รายงาน   

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ -ส่งหน้าที่      
ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ  พ.ศ. ๒๕๔๐         
ลง ๑๘ ก.ย. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท าเป็น ๓ 
ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ 
๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีรับ-ส่งหน้าท่ี แล้วเสร็จ 

        ๒.๒.๓ เมื่ อท าการรับ -ส่ งหน้าที่  แล้ ว 
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ ล่าช้ากว่า
ก าหนด เกิน ๗ วัน ที่ถูกต้องแล้ว ต้องรายงาน
ภายใน ๗ วัน 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าท่ีในเวลา 
ย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. 
๔๐ ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ท าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้      
ณ ที่ท าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่ง เก็บรักษาไว้ ๑ ชุด        
อีก ๑ ชุด ผู้รับน าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันท่ีรับ-ส่งหน้าท่ี แล้วเสร็จ 

๒.๓  การรายงานยอดก้ าลั งพลทหารกอง
ประจ้าการ(กร.๓) 
        ๒.๓.๑  หน่วย ไม่จัดท ารายงานทุกวัน   
หน่วยจะท ารายงานก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ยอดเท่านั้น 
 

 
 
- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. (ค าช้ีแจง) ที่ ๑๕๔/๑๒๕๘๙   
เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานยอดก าลังพลประจ าวัน(แบบ กร.๓ 
ลง ๑ พ.ค. ๙๘) ลง ๑๗ มิ.ย. ๒๔๙๘ ข้อ ๘ การเสนอ
รายงานยอดก าลังพล แบบ กร.๓... รายงานยอดก าลังพล
จะต้องท าเป็นวันๆ ไป... และข้อ ๑๐ การท า (ก.) จะกระท า 
 
 



๕ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
เมื่อไร-รายงานยอดก าลังพลประจ าวันๆ จะต้องจัดท าภายใน 
๑๐๐๐ ของวันที่ถัดจากการสิ้นสุดแห่งวันรายงานยอด   
ก าลังพล 

        ๒.๓.๒ หน่วยไม่ได้ท ารายงานส าหรับ วันที่ 
๑๕ กับวันสิ้นเดือน 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. (ค าสั่งช้ีแจง) ที่ ๑๕๔/๑๒๕๘๙ 
เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานยอดก าลังพลประจ าวัน(แบบ กร.๓ 
ลง ๑ พ.ค. ๙๘) ลง ๑๗ มิ.ย. ๒๔๙๘ ข้อ ๘ ให้รายงานยอด
ก าลังพลจะต้องท าเป็นวันๆ ไป ส าเนาของรายงานที่ส าเร็จรูป
แล้วส าหรับวันที่ ๑๕ กับวันสิ้นเดือนทุกเดือนให้เสนอไปตาม
สายการบังคับบัญชาฯ มิให้ชักช้าโดยไม่จ าเป็น 

๒.๔ ประวัติรับราชการ 
      ๒ .๔ .๑  ก าลั งพลบางนาย ไม่ ไ ด้ท า การ
ตรวจสอบสมุดประวัติรับราชการประจ าปี ๖๑   

 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ลง ๒๖ ธ.ค. ๓๙ ข้อ ๑๐ ประวัติรับราชการของข้าราชการ
กองทัพบกถือเป็นเอกสารลับนอกจากเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของ
ประวัติไปตรวจสอบด้วยตนเองแล้ว ห้ามมิให้ผู้อื่นท าการ
ตรวจสอบ หรือขอดู และห้ามน าออกจากส านักงานที่เก็บ
ประวัติ เจ้าของประวัติจะต้องตรวจสอบประวัติรับราชการ
ของตนเองไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ ง และในระยะ ๑ ปี        
ให้หน่วยที่มีหน้าที่เก็บรักษาประวัติด าเนินการตรวจสอบกับ
ประวัติรับราชการฉบับท่ี สบ.ทบ. เก็บรักษา 

      ๒.๔.๒ จากการสุ่มตรวจสมุดประวัตขิองก าลัง
พลบางนาย พบว่าเอกสารประกอบสมุดประวัติ    
มีไม่ครบ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน ของ บิดา, 
มารดา, ภรรยา, บุตร 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลง 
๒๖ ธ.ค. ๓๙ ข้อ๖.๓ ประวัติรับราชการของข้าราชการ
กองทัพบก ให้มีเอกสารประกอบตาม ผนวก ข ท้ายระเบียบ
นี้แนบไว้เพื่อการตรวจสอบเสมอ 

      ๒.๔.๓ จากการสุ่มตรวจการลงบันทึกใน
ระบบ PDX ของก าลังพลบางนาย ไม่ถูกต้อง     
ไม่ครบถ้วน ไม่เรียบร้อย   

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/
๓๗๖๑ ลง ๒๖ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ขออนุมัติจัดท าประวัติย่อ
นายทหารสัญญาบัตรเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภายนอก ทบ. 
และให้ผู้บังคับบัญชากวดขัน จนท. ผู้ลงบันทึกข้อมูลฯ      
ในระบบ PDX ให้ด าเนินการโดยเร็ว ลงครบถ้วนเรียบร้อย 

๒.๕ อทบ. และการฌาปนกิจ 
      ๒.๕.๑ ก า ร ล ง บั น ทึ ก ใ น ส มุ ด ฝ า ก เ งิ น  
อ.๑ เจ้าหน้าท่ีจัดท าลงรายการไม่ถูกต้อง และการ
ลงบันทึกการฝากเงินประจ าเดือน ในสมุดฝากเงิน 
อ.๑ ตั้งแต่ ม.ค. ๖๑ จนถึง มี.ค. ๖๑ เจ้าหน้าที่ไม่
ลงลายมือช่ือรับรองทุกสิ้นเดือน  

 
- ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการ
ด าเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ว่าด้วย
การด าเนินงานของกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๕๗ ข้อ ๒๑.๙.๓.๑ สก.ทบ.      
จะจัดส่งบัญชีสรุปสถานภาพเงิน อทบ. ฝากรายบุคคลส่งให้
หน่วยตรวจสอบความถูกต้องกับสมุดคู่มือฝากเงิน อทบ. 
กรณียอดเงินดังกล่าวถูกต้องตรงกันให้น าดอกเบี้ย และยอด
ยกไปของบัญชีสรุปสถานภาพเงิน อทบ. ฝากรายบุคคล
บันทึก หากไม่ถูกต้องให้ท าหนังสือขอแก้ไขพร้อมส่งสมุดคู่มือ
ฝากเงิน อทบ. เสนอ สก.ทบ. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่
ได้รับบัญชีสรุปสถานภาพเงิน อทบ. ฝากรายบุคคล และ   
ข้อ ๒๑.๖ ลงนามรับรองสมุดคู่ฝากเงิน อทบ. (อ.๑) ของ
ข้าราชการภายในหน่วยทุกฉบับตามที่ได้หักเงิน อทบ. ฝากไว้
ทุกเดือน 



๖ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
   ๒.๕.๒ การจ่ายเ งินสงเคราะห์ฌาปนกิจ
เจ้าหน้าที่การเงิน จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินล่าช้า
กว่าก าหนด เกิน ๗ วัน   

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค. ๕๓ ข้อ ๓๐ เมื่อรับทราบการโอน
เงินเข้าบัญชีของหน่วย และได้รับหลักฐานคู่จ่ายเงินให้
ด าเนินการจ่ายเงินให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ภายใน ๗ วัน และส่ง
หนังสือยืนยันการรับเงินภายใน ๗ วัน 

๒.๖ อาคาร โรงเรือนทหาร 
      ตรวจพบโรงนอนทหาร 
      - เครื่องนอนไม่ครบ เช่น ปลอกหมอน, มุ้ง 
      - ห้องน้ า, ห้องส้วม ไม่สะอาด 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๘/๒๕๕๓ เรื่อง ให้ใช้อัตรา
สิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย, เครื่องประกอบเครื่อง  
แต่งกาย, เครื่องนอน, เครื่องสนามและของใช้ประจ าตัว         
ลง ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓ และ ค าสั่ ง ทบ. ที่  ๒๒๔๘/๖๑       
เรื่อง ช้ีแจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ ลง ๑๘ พ.ค. 
๖๑ ข้อ ช กวดขันห้องนอนต้องสะอาด, ข้อ ญ ๒, ๔ จัดให้มี
เวรท าความสะอาดทุกวัน และรักษาความสะอาดหลังจากใช้
งานเสร็จ 

๒.๗ การรักษาความปลอดภัยท่ีต้ังหน่วย 
 ๒.๗.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ    
ขอมูลขาวสารล ับ รอบ ๖ เดือน ไมถ ูกตอง คือ ไม่
แต่งตั้งนายทะเบียนเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ  
 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ. ๔๔ ขอ ๒๙ ให้หัวหน้า    
สวนราชการของรัฐแต งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับฯ เปนประธาน
กรรมการ และเจาหนาที ่อื ่นอ ีกไม นอยกว า ๒ คนเปน 
กรรมการท าการตรวจสอบความถูกตอง 

      ๒ .๗ .๒  ผู้ ร ายงาน ไม่ ใ ช่คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับๆ แต่เป็นผู้ช่วยนาย
ทะเบียน 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ. ๔๔ ข้อ ๒๙ การแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ใหหัวหนาส่วน
ราชการของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่า ๒ คนเป็นกรรมการ ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และการมี
อยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับ(ทขล.๓) อย่างน้อยทุก ๖ เดือน และเสนอ
รายงานการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ 
และสั่งการต่อไป 

      ๒.๗.๓ การบันทึกทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับ ซึ่งเป็นแผนการรักษาความปลอดภัย 
และแผนเผชิญเหตุ ไม่ได้ลงคุมในทะเบียนส่งใช้
ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่
ทะเบียนส่ง(ทขล.๒) และไม่ได้ลงคุมในทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ(ทขล.๓) 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๗ ทะเบียนส่ง
(ทขล.๒) ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารลับที่
ส่งออกนอกบริเวณหน่วยงาน และทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับ ใช้ส าหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารลับที่หน่วยงานจัดท าขึ้นใช้งานหรือได้ส่งออกหรือ
ได้รับมารวมทั้งบันทึกการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ลับนั้น(ทขล.๓) ใช้คุมข้อมูลข่าวสารลับ ทั้งรับเข้ามา และ
ส่งออก หรือท่ีหน่วยจัดท าข้ึน 



๗ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๒.๘ ความโปร่งใสในการเลี้ยงดูทหาร 
 ๒.๘.๑ หน่วยรับการเลี้ยงดู ได้เสนอความ
ต้องการ ข้าวสาร , เ ช้ือเพลิง  และค่าอาหาร      
ตาม แบบ ก และ แบบ ข ไม่ผ่านการตรวจสอบ
ยอดก าลังพล(ฝอ.๑)  

 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร     
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย. ๔๙ ข้อ ๒๑ หน่วยรับการเลี้ยงดู    
เสนอความต้องการเลี้ยงดู ไปยัง  จนท. ประกอบเลี้ยง            
ผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดก าลังพลที่รับการเลี้ยงดูของ
หน่วยประกอบเลี้ยง 

      ๒.๘.๒ การจัดหาข้าวสาร ไม่ตรงตามความ
ต้องการที่เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงได้ค านวณความ
ต้องการตามยอดผู้เข้ารับการเลี้ยงดู ตาม แบบ ค 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร     
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย. ๔๙ ข้อ ๒๓.๑ เจ้าหน้าท่ีจัดหาต้อง
ด าเนินการจัดหาข้าวสาร ตามจ านวนที่เจ้าหน้าที่ประกอบ
เลี้ยงเสนอให้จัดหา 

 ๒ .๘ .๓  กา รจั ดห าข้ า วส าร / เ ช้ื อ เพลิ ง
ด าเนินการโดยบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าท่ีจัดหา  

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร     
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย. ๔๙ ข้อ ๑๔ การด าเนินการจัดหา
ข้าวสาร/เชื้อเพลิง เป็นงานในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีจัดหา  

      ๒.๘.๔ การปิดทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง
(แบบ ซ) โอนเข้าทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง
เหลือ(แบบ ฌ) ด าเนินการไม่ถูกต้อง คือยอดเงิน
ในทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง(แบบ ซ) เมื่อโอน
ไปทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงเหลือ(แบบ ฌ)   
ยังมียอดเงินคงเหลืออยู่ในทะเบียนคุมฯ (แบบ ซ) 

- ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย. ๔๙ ข้อ ๒๘.๓ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลง ๒๒ 
ก.ย. ๔๙ ข้อ ๒๘.๓ ให้หน่วยปิดทะเบียนคุมเงินค่าประกอบ
เลี้ยง (ซ.) โอนเข้าทะเบียนคุมประกอบเลี้ยงเหลือ (ฌ)      
เมื่อโอนไปแล้ว ต้องไม่มียอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุม (ซ.) 
และจัดท าอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ณ สิ้นเดือน มี.ค. และ สิ้น
เดือน ก.ย.   

       ๒.๘.๕ เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ได้จัดท ารายงาน
สถานภาพค่าประกอบเลี้ยงประจ าเดือน รายงาน
ให้ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงทราบ 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร      
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย. ๔๙ ข้อ ๒๘.๑.๖ ให้สรุปสถานภาพ
เงินค่าประกอบเลี้ยงเป็นประจ าทุกเดือน รายงานให้ผู้บังคับ
หน่วยประกอบเลี้ยงทราบ ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 

๓. เร่ือง การส่งก้าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
สาย พธ.(หน่วยใช้) 
๓.๑ การเตรียมการรับตรวจ 
      การเตรียมการรับตรวจไม่เรียบร้อย ในเรื่อง
ของเอกสารและข้อมูลประกอบการรับตรวจตาม 
อนุผนวก ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ จบ.  

 
 
 
- ให้หน่วยจัดท าข้อมูลตามอนุผนวก เพื่อประกอบการรับ
ตรวจให้เรียบร้อย และส่งผลให้ผู้ตรวจรับทราบทาง e-mail 
ทั้ งนี้ เป็นการปฏิบัติตาม  ค าสั่ ง  ทบ.  ที่  ๒๘๓/๒๕๕๗         
ลง ๑๗ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ข้อ ๔.๓ 

 
 

๓.๒ การรับส่งหน้าท่ี 
      การรายงานการรับ-ส่งหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
คลัง ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ส่งเป็นผู้รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ                              
 

 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ รับ-ส่งหน้าที่    
ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ  พ.ศ.  ๒๕๔๐         
ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๑, ๑๑.๕, ๑๒ 
๒. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวข้าราชการผู้รับผิดชอบในการ
เก็บรักษานี้คราวใด ต้องให้มี  การรับ-ส่งหน้าที่กันของ
เจ้าหน้าที่ และมีหลักฐานทางเอกสารทุกครั้งโดยผู้รับหน้าที่
จะต ้องร ับทราบข ้อม ูล เกี ่ย วก ับหน่วยทุก เ รื ่อ ง  และ
รายละเอียดสถานภาพของสิ ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ    
ซึ่งจะปฏิเสธความรับผิดชอบภายหลังมิได้ เมื่อท าการรับ-ส่ง
หน้าที่เรียบร้อยให้ผู้ส่ง และผู้รับบันทึกไว้ท้ายบัญชีรับ-ส่ง



๘ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
หน้าที่ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว และลงชื่อผู ้รับไว้ แต่ถ้ามี
การคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้น และลงช่ือ 
ผู้รับ ผู้ส่งกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องแล้วรับส่งกันให้เสร็จไป
ช้ันหนึ่งก่อนต่อจากนั้นผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงทราบโดยเร็ว โดยบัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท าเป็น ๓ ชุด 
เก็บไว ้ณ ทีท่ าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด 
อีก ๑ ชุด ผู้รับเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันทีร่ับ-ส่งหน้าท่ีแล้วเสร็จ  

    ๓.๒.๒ การส ารวจพิเศษ  
                   - เจ้าหน้าที่บันทึกการเปรียบเทียบการ
ตรวจสอบยอด สป. ในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
             - บันทึกรายละเอียดการส ารวจสิ่ ง
อุปกรณ์สาย พธ. ในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ 
และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
             - บันทึกแบบพิมพ์  ทบ.๔๐๐ -๐๑๑  
บันทึกผลลงในใบส ารวจไม่ครบถ้วนและไม่ท าการ
เปรียบเทียบการตรวจสอบยอด สป. โดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 
             - ด าเนินการส ารวจ สป.สาย พธ. ไม่
ครบ ถ้วนทุกรายการ และบันทึกการเปรียบเทียบ
การตรวจสอบยอด สป. ในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-
๐๑๒ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
             - บันทึกยอด สป. ไม่ตรงตามอัตรา 

 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๔๒.๓, ๔๓.๓.๑, 
๔๔, ๔๔.๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๗.๓ และให้บันทึกใบรายงาน
ผลเปรียบเทียบการตรวจยอดสิ่งอุปกรณ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 
ตามค าอธิบายวิธีเขียนท้ายระเบียบฯ 
๒. ให้คณะกรรมการชุดส ารวจ สป. ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-
๐๑๑ ซึ่งมีอยู่ ๓ ส่วน ด าเนินการส ารวจตามล าดับ ดังนี้ คนที่ 
๑ ส ารวจแล้วบันทึกผลลงในใบส ารวจส่วนที่ ๑ คนที่ ๒  
ส ารวจแล้วบันทึกผลลงในใบส ารวจส่วนที่  ๒ คนที่  ๓  
ตรวจสอบแล้วบันทึกผลลงในใบส ารวจส่วนที่ ๓ เสร็จแล้วให้
เจ้าหน้าที่บัญชีคุมท าการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่ง
อุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ เพื่อเสนอรายงาน
ผลการเปรียบเทียบฯ ต่อผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจ 
๓. เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่ส่งก าลังจะต้องท าการ
ส ารวจ สป.สาย พธ. ที่ได้รับตามอัตราให้ครบถ้วน 

๓.๓ การเบิก-รับสิ่งอุปกรณ์ 
      ๓.๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง เบิกเพิ่มเติม สป.
สาย พธ. เครื่องสนาม(กระโจมส าเร็จรูปแบบ/๕๒,
เสื้อกันฝนแบบมีแขน) ที่ขาดอัตรา    

 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕.๔๑, ๕.๖๓, 
๗.๒, ๑๗.๑, ๑๘.๑.๑, ๑๘.๒, ๑๘.๕, ๑๙ 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง เบิก สป. เครื่องสนามที่ขาดอัตราไป
ยังหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง ส าหรับใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจของหน่วย 

      ๓.๓.๒ การตั้งกรรมการตรวจรับ สป. 
                      - เจ้าหน้าที่ส่งก าลังแต่งตั้งกรรมการ

ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ล่าช้า/ล่วงหน้า ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบก าหนด 
                - หน่วยตั้ งกรรมการตรวจรับสิ่ ง
อุ ป ก รณ์ ส า ย  พธ . ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ          
(น.๑, ส.๒)           
                - เ จ้ า ห น้ า ที่ ส่ ง ก า ลั ง ไ ม่ แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการตรวจรับสิ่ งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ เจ้าหน้าที่ส่งก าลังแต่งตั้งกรรมการตรวจ
รับสิ่งอุปกรณ์ล่วงหน้าไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๔.๒.๑.๔ , 
๓๔.๒.๑.๕, ๓๔.๒.๑.๖, ๓๔.๒.๑.๗ และ ๓๔.๒.๑.๘ 
๒. เมื่อผู้รับน าสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก ให้ผู้บังคับหน่วย
เบิกตั้ งกรรมการตรวจรับสิ่ งอุปกรณ์  จ านวน ๓ นาย 
ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย
โดยเฉพาะควรจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสายงานท่ีรับผิดชอบต่อ
สิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย 



๙ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
                - เจ้าหน้าที่ส่งก าลังแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบก าหนด         
(ใช้กรรมการตรวจรับ สป. ประจ าเดือน) 
      ๓.๓.๓ การรายงานผลการตรวจรับ สป. 
               - เจ้าหน้าท่ีส่งก าลัง ไม่รายงานผลการ
ตรวจรับ สป.สาย พธ. ตามสายบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีก ๑ ช้ัน 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๘.๕, 
๑๘.๕.๑ .๔, ๑๘.๕.๑.๖, ๑๘.๗.๒ และ ๑๘.๗.๒.๑ , 
๑๘.๗.๒.๓  
๒. เมื่อตรวจรับ สป. สาย พธ. เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ส่ง
ก าลังรายงานผลการตรวจรับ สป. สาย พธ. ให้ผู้บังคับหน่วย 
เบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตามสายบังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไปอีก ๑ ช้ัน 

       ๓.๓.๔ สป. เกินอัตรา หรือกรณีหน่วยเหนือ
เรียกคืน 
               - สป. สาย พธ.(เครื่องสนาม) ที่เกิน
อัตราให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลังของหน่วยด าเนินการ
ส่งคืน (ส่งซ่อม/จ าหน่าย) หน่วยจ่าย 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ 
และ ๓๓ 
๒. ให้หน่วยด าเนินการน าส่งคืน สป. สาย พธ. ที่เกินอัตรา 
ไปยังหน่วยจ่าย หากสิ่งอุปกรณ์ที่สึกหรอช ารุดใช้การไม่ได้  
ให้ด าเนินการส่งซ่อมและหากซ่อมไม่คุ้มค่าให้ด าเนินการ    
ขอจ าหน่าย เพื่อด าเนินการส่งคืน และให้ประสานหน่วยจ่าย  
กคสป.พธ.ทบ. โทร. ๐ ๒๕๘๘ ๐๘๑๔, ๖๘๒๖๖ เพื่อตัด
ยอดจากบัญชีคุม  

       ๓.๓.๕ การยืม สป. สาย พธ.(เครื่องสนาม)
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบก าหนด เช่น ไม่
เปลี่ยน ใบเบิกยืม หรือสมุดจ่ายยืม สป. สาย พธ.
(หมวกสนามสายรัดคางแบบ  ๑) เมื่ อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้เบิกยืม หรือกรณีมีก าลังพลย้าย
หน่วย เป็นต้น 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๘.๕, ๒๒, ๒๒.๑, 
๒๒.๑.๑ ถึง ๒๒.๑.๕, ๒๙, ๓๐, ๓๒, ๓๙.๒.๓.๒, ๔๐ และ
ข้อบังคับทหาร ที่ ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ ว่าด้วยการควบคุม
ศาสตราภัณฑ์ประจ ากาย และประจ าหน่วย มาตรา ๕ (๒), 
(๓) และ (๔) 
๒. การยืมสิ่งอุปกรณ์เป็นการช่ัวคราว (เว้นช้ินส่วนซ่อม)     
ส าหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจ หรือส าหรับการทรงชีพของ
หน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ใน
ครอบครอง หรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่เพียงพอ หน่วยใช้ท า
รายงานขอยืม สป. เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอตามสายส่ง
ก าลัง ในรายงานให้แจ้งเหตุผล และรายละเอียดในการ      
ใช้ สป. ให้ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูลในการพิจารณาตกลงใจ
ของผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งให้ยืมได้ ทั้งนี้ให้ก าหนดวันส่งคืนใน
รายงานนั้นด้วย เมื่อหน่วยยืมปฏิบัติภารกิจเสร็จ และครบ
ก าหนด เวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืมตามที่บ่งไว้ในใบเบิกต้องน า
ส่งคืนภายใน ๗ วัน และเมื่อมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยน
ต าแหน่งผู้เบิกยืมให้แจ้งยกเลิกใบเบิกเดิมพร้อมท าใบเบิก  
เสนอไปใหม่ และให้บันทึกในสมุดจ่าย สป. ประจ าคลัง     
ให้ชัดเจนแน่นอนทุกครั้งท่ีมีการจ่าย สป. และบันทึกในบัญชี 
คุมด้านหลัง ตามค าอธิบายวิธีเขียนบัญชีสิ่งอุปกรณ์ของหนว่ย 
ทบ. ๔๐๐-๐๐๕  ท้ายระเบียบฯ   



๑๐ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 ๓.๔ การควบคุมทางบัญชี 

      ๓.๔.๑ เจ้าหน้าท่ีส่งก าลังบันทึก สป. สาย พธ.
ในบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ทบ.๔๐๐-๐๐๕  
ไม่ครบถ้วนทุกรายการ  
               - บันทึกหลักฐานการได้มาด้านหน้า 
และการจ่าย สป. ด้านหลังบัตรบัญชีคุมไม่เรียบร้อย
ถูกต้องครบถ้วน  
               - การบันทึกบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร 
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ไม่บันทึกด้านหลังบัตรกรณีจ่าย 
สป. ออกจากคลัง  
                      -  เจ้าหน้าที่ส่งก าลังของหน่วยบันทึกบัตร
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ทบ.๔๐๐-๐๐๕ หลักฐาน
การได้มาของ สป. สาย พธ. ด้านหน้า, หน่วยจ่าย, 
ราคา และด้านหลัง รายการหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

 
- ๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 

และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒ และ 
ข้อ ๔๐ และให้บันทึกบัญชีคุมด้านหน้า/หลัง ตามค าอธิบาย
วิธีเขียนบัญชีสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ท้าย
ระเบียบฯ 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง บันทึกรายละเอียดข้อมูลตามที่   
กรมฝุายยุทธบริการ หรือ ทบ. ก าหนดไว้ในบัตรบัญชีคุม
ด้านหน้า และบันทึกด้านหลังบัญชีคุมได้ ๕ กรณี คือ จ่าย
หน่วยรอง, น าออกไปฝึก, น าออกไปปฏิบัติราชการสนาม,  
ส่งซ่อม และหน่วยอื่นยืม ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลังด าเนินการบันทึก
บัตรบัญชีคุม สิ่งอุปกรณ์ถาวร ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ของ สป.     
ใน อจย./อสอ./เครื่องสนาม ตามหลักฐานการได้มาของ สป. 
สาย พธ. ในด้านหน้าและด้านหลัง รายการสถานที่อยู่ของ 
สป. พร้อมทั้งรายการหลักฐาน ให้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่ส่งก าลังของหน่วยบันทึกหลักฐานบัตรบัญชีคุมสิ่ง
อุปกรณ์ถาวร ทบ.๔๐๐-๐๐๕ สป. เครื่องสนาม หลักฐานใบ
เบิกการจ่ายด้านหลังหน่วยรองจ านวนยอด สป.ไม่ตรงกับ
หลักฐานการได้มาของกองร้อย, ไม่ตรงกับ กคสป.พธ.ทบ. 
และบันทึกไม่ครบถ้วนทุกรายการ ได้แก่ หมวกสนาม(สายรัด
คางแบบ ๑), ลังเอนกประสงค์, เสื้อเกราะ เป็นต้น 

       ๓.๔.๒ เจ้าหน้าท่ีส่งก าลัง บันทึกบัตรบัญชีคุม 
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ยอด สป.สายพธ. ใน อจย./อสอ./
เครื่องสนาม ไม่ตรงกับหน่วยจ่าย(กคสป.พธ.ทบ.)  
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒ และให้
บันทึกบัญชีคุมด้านหน้า/หลัง ตามค าอธิบายวิธีเขียนบัญชี  
สิ่งอุปกรณ์ของหน่วย ทบ.๔๐๐-๐๐๕  ท้ายระเบียบฯ 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลังประสาน กคสป.พธ.ทบ.(โทร.ตู้กลาง 
พธ.ทบ. ๐ ๒๕๘๘ ๓๔๒๐ ต่อ ๖๘๒๖๖, ๐ ๒๕๘๘ ๐๘๑๔) 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบยอด สป. สาย พธ. และตามอนุมัติ 
การปรับบัญชีสถานภาพ สป.๒-๔ สาย พธ. ของ กคสป.  พธ.
ทบ. ปี ๕๑/๕๒ และสถานภาพข้อมูลสาย พธ. ใน ON LINE 
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (เมื่อยอด สป.ไม่ตรงกับ กคสป.พธ.
ทบ.) และ บันทึกรายละเอียดข้อมูลตามที่กรมฝุายยุทธ
บริการ หรือ ทบ. ก าหนดไว้ในบัตรบัญชีคุมด้านหน้า และ
บันทึกด้านหลังบัญชีคุมได้ ๕ กรณี คือ จ่ายหน่วยรอง, 
น าออกไปฝึก, น าออกไปปฏิบัติราชการสนาม, ส่งซ่อม และ
หน่วยอ่ืนยืม อย่างต่อเนื่อง 

       ๓.๔.๓ หน่วยไม่ติดตามใบเบิกฉบับท่ี ๒ (สีฟูา) 
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
               - เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง ไม่ด าเนินการ
ติดตามใบส่งคืน(ฉบับสีฟูา)เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
(เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยแคร่ยาว) 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๘.๕, ๑๘.๕.๑, 
๑๘.๕.๒, ๑๘.๗, ๑๘.๗.๑, ๑๘.๗.๒ และ ๑๙ และค าสั่ง ทบ. 
ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่อง การตรวจเยี่ยมการส่ง
ก าลังบ ารุงของผู้บังคับบัญชา  และก ากับดูแลของฝุาย
อ านวยการ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๐.๔ 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลังด าเนินการสอบถามเพื่อขอทราบผล
การปฏิบัติต่อใบเบิกที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน และให้



๑๑ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ติดตามใบเบิกตามห้วงระยะเวลา แบบ ก. การเบิกตั้งแต่ 
๔๕-๙๐ วัน และแบบ ข. การเบิก เกินกว่า ๙๐ วัน โดยใช้ 
ใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการติดตามต่อไป 

       ๓.๔.๔ จัดท าบัญชีส่วนประกอบชุด ทบ.๔๖๓-
๐๔๐ สป.สาย พธ.  ใน อจย./อสอ.ที่ ได้ รั บ         
ไม่ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน                                  
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๘๘/๙๕๐๖ ลง ๓๑ ก.ค. 
๐๔ เรื่อง ก าหนดอักษรย่อ และหมายเลขแบบพิมพ์ล าดับ 
๔๐ บัญชีส่วนประกอบชุด ทบ.๔๖๓-๐๔๐ และค าแนะน า
การใช้แบบพิมพ์บัญชีส่วนประกอบชุดท้ายค าสั่งฯ 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง ด าเนินการบันทึกรายละเอียด
ส่วนประกอบชุดของ สป.สาย พธ. ที่หน่วยได้รับตามอัตรา 
อจย . /นอก  อจย .  และ  อสอ .  ทุ ก ร ายการ ในบัญ ชี
ส่วนประกอบชุด  ทบ. ๔๖๓-๐๔๐   

 ๓.๕ การเก็บรักษา 
      ๓.๕.๑ หน่วยจัดระเบียบการวางสิ่งอุปกรณ์
บนช้ันวาง, แผนผังการจัดเก็บ สป.สาย พธ.    
การจัดเก็บ ไม่ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด 
 

 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย.
๑๗ เรื่อง ให้กวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ
ข้อ ๑ และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ 
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕.๓, 
๓๕.๓.๑ และ ๓๕.๓.๒   
๒. การจัดเก็บ สป. ในคลังให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่ได้จัด
ระเบียบไว้เพื่อสะดวกในการควบคุม และการใช้งาน(หยิบก็
ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา)ให้กวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของ
ทางราชการ ให้ผู้บังคับหน่วยควบคุมก ากับดูแล และกวดขัน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ได้ตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดบัญชีคุม โดยปฏิบัติตาม 
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 
ตลอดจนแบบธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ของทางราชการโดยเคร่งครัดและการเตรียมที่เก็บ
รักษาที่เก็บเตรียมท าที่เก็บในพื้นที่คลังปิดหรือคลังกลางแจ้ง 
แบ่งเป็นคลัง หรือพื้นที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษร
ผสมกับตัวเลข ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลัง
หรือพื้นที่ ๑ แถว ก ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔ และให้เขียนผัง
แสดง ที่เก็บตามที่จัดระบบไว้ เพื่อสะดวกในการวางแผนน า         
สิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ 

       ๓.๕.๒ การน าสิ่งอุปกรณเ์ข้าที่เก็บ      
               - หน่วยจัดระเบียบการวางสิ่งอุปกรณ์
บนช้ันวางปูายประจ ากองประจ าสิ่งอุปกรณ์ภายใน
คลังไม่เรียบร้อย และวางหมวกเหล็ก(สายรัดคาง
แบบ ๑) ซ้อนกัน   
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕, 
๓๕ .๑, ๓๕ .๑ .๑, ๓๕ .๑ .๒, ๓๕ .๒, ๓๕ .๒ .๑, ๓๕ .๒ .๒, 
๓๕.๒.๓, ๓๕.๓, ๓๕.๓.๑, ๓๕.๓.๒, ๓๕.๗, ๓๕.๗.๑, ๓๙.๒, 
๓๙.๒.๑, ๓๙.๒.๒, ๓๙.๒.๓, ๓๙.๒.๓.๒ และ ข้อ ๔๐ และ
ให้บันทึกบัญชีคุมด้านหลัง ตามค าอธิบายวิธีเขียนบัญชีสิ่ง
อุปกรณ์ของหน่วย ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ท้ายระเบียบฯ และให้
ปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้ การปรนนิบัติบ ารุง และการเก็บ 
รักษา สป. สาย พธ. รายการเครื่องสนาม(แบบใหม่) เล่มที่   
๕/๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก 
๒. การน าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บจะต้องจัดท าปูายบัญชีรายการ
สถานภาพประจ าคลังสิ่งอุปกรณ์ และปูายประจ ากองประจ า



๑๒ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
สิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเป็นไปตามเหตุการณ์กับข้อเท็จจริง
ของหน่วย ที่จ าหน่ายไปราชการ ส่งซ่อม ส่งคืน และหน่วย
อื่นยืม ทั้งนี้ยอดจ านวนสิ่งอุปกรณ์ต้องตรงตามบัญชีคุม ทบ.
๔๐๐-๐๐๕ ของหน่วย การจัดเก็บ สป. ในพื้นที่คลัง สป.   
ให้ก าหนดเป็น แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษรผสมกับ
ตัวเลขตัวอย่าง เช่น ๑-ก-๒-๔  หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ 
๑ แถว ก ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔ เพื่อสะดวก ในการน า สป.
เข้าเก็บ และให้เขียนผังแสดงท่ีเก็บตามที่ได้จัดระเบียบไว้เพื่อ
สะดวกในการควบคุม และการใช้งาน (หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็
งามตา)ความรับผิดชอบในการเก็บรักษาผู้บังคับหน่วยใช้
จะต้องวางระเบียบการระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรวมทั้ง
การปรนนิบัติบ ารุง และการซ่อมบ ารุงขณะเก็บ และการจัด
งานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัย และสะอาด
เรียบร้อยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ โดยเจ้าหน้าที่เก็บรักษา
จะต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อย
ตามที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด การรับ-จ่าย สป. ที่น าไปใช้
ราชการประจ า และราชการช่ัวคราวเพื่อให้รัดกุมเคร่งครัด 
ไม่เกิดการรั่วไหลให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลังบันทึก และท าหลักฐาน
แสดงหลักฐานการรับ-จ่าย วันเดือน ปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่
จ่าย ผู้รับ ผู้จ่าย ผู้อนุมัติให้จ่าย พยาน และวันเดือนปี เวลาที่
น าส่งคืนไว้ให้ชัดเจนแน่นอนทุกๆ ครั้ งที่มีการรับ-จ่าย     
เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติตามที่บ่งไว้ในใบเบิกต้อง
น าส่งคืนภายใน ๗ วัน และหน่วยต้องบันทึกบัญชีคุม        
สิ่งอุปกรณ์ถาวร ทบ.๔๐๐-๐๐๕(ด้านหลัง ) และการเก็บ
รักษาหมวกเหล็ก(สายรัดคางแบบ ๑) เก็บไว้ในช้ันหรือช่อง
วางหมวก ไม่ควรวางหมวกซ้อนกันเพราะจะท าให้ชุดรัดรอบ
ศีรษะภายในหมวกเสียรูปทรงอาจช ารุดเสียหายได้ 

      ๓.๕.๓ ทุกกองร้อย สภาพคลัง ไม่สะอาด      
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ 
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔  ข้อ ๓๕, 
๓๕.๑, ๓๕.๑.๑, ๓๕.๑.๒, ๓๕.๖, ๓๕.๖.๑.๑, ๓๕.๖.๑.๒, 
๓๕.๖.๒.๒ และ ข้อ ๔๐  
๒. ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ช้ันผู้บังคับกองพันฯ
ขึ้นไปวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติในการเก็บรักษาก าหนด
ที่เก็บรักษาให้อยู่ ในความปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง     
การเก็บรักษา ได้แก่ การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ 
รวมทั้งการปรนนิบัติบ ารุง และการซ่อมบ ารุงขณะเก็บความ
รับผิดชอบในการเก็บรักษา ผู้บังคับหน่วยใช้จะต้องวาง
ระเบียบ และจัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณใ์นที่เก็บให้ปลอดภยั
และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และเจ้าหน้าที่เก็บรักษาจะต้อง
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้บังคับบัญชา
ก าหนด การระวังรักษาเจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาจะต้องระวังรักษา
สิ่งอุปกรณ์ให้ปลอดภัย และสะอาดให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที และการเก็บสิ่งอุปกรณ์ในคลัง
สามารถระบายอากาศหรือปูองกันความช้ืนได้ ผู้บังคับบัญชา



๑๓ 

 

๒๔๘๖ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ทุกระดับช้ันต้องรับผิดชอบในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตามความมุ่งหมายของ
ทางราชการ 

       ๓.๕.๔ การบันทึกหลักฐานการจ่ ายสิ่ ง
อุปกรณ์ 
                  - หลักฐานการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ออก
จากคลังฯ เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง/คลัง บันทึกสมุด
ควบคุมการจ่าย สป. สาย พธ.(เครื่องสนาม)      
ไม่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่ลงนามผู้รับ   
ผู้จ่าย ผู้อนุมัติให้จ่าย เป็นต้น 
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ 
ประเภท ๒ และ ๔ พ .ศ .  ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ .ค .  ๓๔           
ข้อ ๓๕.๗, ๓๕.๗.๑, ๓๙.๒, ๓๙.๒.๑, ๓๙.๒.๒, ๓๙.๒.๓, 
๓๙.๒.๓.๒ และ ข้อ ๔๐ และให้บันทึกบัญชีคุมด้านหน้า/หลงั
ตามค า อธิบายวิธีเขียนบัญชีสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย ทบ.๔๐๐-
๐๐๕ ท้ายระเบียบฯ และข้อบังคับทหาร ที่ ๕/๒๒๑๘๐/
๒๔๘๖ ว่าด้วยการควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจ ากายและ
ประจ าหน่วย มาตรา ๕ (๒), (๓) และ (๔) 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลังจัดท าบัญชีแสดงหลักฐานการรับ-จา่ย 
วัน เดือน ปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่จ่าย ผู้รับ ผู้จ่าย ผู้อนุมัติให้
จ่าย พยาน หมายเหตุ ไว้ให้ชัดเจนแน่นอนทุกๆ ครั้งที่มีการ
รับ-จ่าย สป. และการน าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บต้องมี
หลักฐานการน าออก และหน่วยต้องบันทึก บัญชีคุมสิ่ง
อุปกรณ์ถาวร ทบ.๔๐๐-๐๐๕(ด้านหลัง )  

๔. เร่ือง การส่งก้าลัง สป.๕  
๔.๑ การเบิก และการส่งคืน 
      กระสุนรหัสสภาพ H ไม่รีบด าเนินการส่งคืน 
และเบิกทดแทน        

  
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕   
พ.ศ. ๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค. ๔๒ ข้อ ๖๑.๒.๖ ผู้บังคับหน่วย 
จะต้องรับผิดชอบให้มีจ านวนกระสุนครบตามอัตรามูลฐาน 
และอยู่ในสภาพใช้การรบได้ทันที หากปรากฏหรือสงสัยว่า
เสื่อมสภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก าลังโดยด่วน 
และส าเนารายงานตามสายการบังคับบัญชาทราบด้วย 

 ๔.๒ การเก็บรักษา และมาตรการการป้องกันการ
ร่ัวไหล 
      จ านวนกระสุนไม่ตรงตามบัญชีคุม และปูาย
ประจ ากอง 

- ให้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับทหาร ที่  ๕/๒๒๑๘๐ ว่าด้วยการ
ควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจ ากายประจ าหน่วย มาตรา ๔
ศาสตราภัณฑ์ทุกๆ ชนิดที่ทางราชการได้จ่ายประจ าการ หรือ
ประจ าหน่วยก็ดี จักต้องจัดการให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งหน่วยที่ได้จ่าย และรับโดยถูกต้องครบถ้วนตามความจริง
เสมอ ถ้ามีการช ารุดสูญหายหรือใช้สิ้นเปลืองไปด้วยประการ
ใดก็ตาม ผู้ท าช ารุดสูญหายหรือผู้ ใช้จักต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔ ชม. เป็น
หน้าท่ีให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ 
พ.ศ .  ๒๕๔๒ ลง ๕ มี . ค .  ๔๒ ข้อ ๖๐.๒ ,  ๖๐ .๒ .๑ , 
๖๐.๒.๑.๑, ๖๐.๒.๑.๒ และ ผนวก ด ปูายประจ ากองกระสุน 
ทบ.๔๖๘-๕๐๖ ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยใน
สายการส่งก าลังทุกระดับจัดตั้งหน่วยบัญชีคุมหรือหน่วยบัญชี
กระสุนขึ้นตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บังคับหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้มีกระสุนเพียงพอแก่การส่ง
ก าลัง และเกิดสมดุลในการแจกจ่าย และให้หมายรวมถึงการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วย คือ ข้อ ๖๐.๒.๑ การบันทึก การ
รายงาน และจัดท าสถิติเกี่ยวกับ ข้อ ๖๐.๒.๑.๑ จ านวน 
 



๑๔ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
กระสุนคงคลัง และค้างรับ ข้อ ๖๐.๒.๑.๒ สภาพกระสุน 
ผนวก ด ปูายประจ ากองกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๐๖ ให้ปฏิบัติ
ตามวิธีเขียนปูายประจ ากองกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๐๖ 

 ๔.๓ การรายงานสถานภาพ 
      การรายงานสถานภาพในระบบสารสนเทศ 
ทบ. รายงานไม่ครบถ้วนทุกรายการตามบัญชีคุม
ของหน่วย                     

  
- ให้ปฏิบัติตาม วิทยุ จก.กบ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๔/
๓๖๑๓ ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ ข้อ ๓.๓ ตรวจสอบรายการความ
เคลื่อนไหว สป.๕ ของหน่วยว่ามีความถูกต้อง ก่อนกดปุุม
ยืนยัน ข้อ ๓.๔ การบันทึกข้อมูลให้บันทึกข้อมูลกระสุนทุก
ประเภท แม้ว่าจะเป็นการเบิกมาแล้วใช้หมดทันทีก็ตาม    
เช่น กระสุนฝึก-ศึกษา หากเบิกมาแล้วให้ด าเนินการเพิ่มยอด 
สป.๕ ทันที และหลังจากใช้กระสุนหมด ให้ด าเนินการลด
ยอด สป.๕ พร้อมระบุภารกิจหรือค าอธิบายทุกครั้ง  

๕. เร่ือง อาวุธประจ้ากาย ประจ้าหน่าย และเคร่ือง
ควบคุมการยิง 
 ๕.๑ การรับส่งหน้าท่ี 
       ๕.๑.๑ การส ารวจพิเศษ ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
เช่น บันทึกแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ไม่ถูกต้อง 
และไม่ท าการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด         
สิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒   
 

 
 
 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒    
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, 
๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, และ ๔๘ และให้บันทึกใบรายงานผลการ
เปรียบเทียบการตรวจยอดสิ่งอุปกรณ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒      
ตามค าอธิบายท้ายระเบียบฯ เพื่อเสนอรายงานผลการ
เปรียบเทียบต่อ ผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจ 
๒. ให้คณะกรรมการชุดส ารวจสิ่งอุปกรณ์ ใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๑ ซึ่งมีอยู่ ๓ ส่วน ด าเนินการส ารวจตามล าดับ     
คนที่ ๑ ส ารวจแล้วบันทึกผลในใบส ารวจส่วนที่ ๑ คนที่ ๒ 
ส ารวจแล้วบันทึกลงในใบส ารวจส่วนที่ ๒ คนที่ ๓ ตรวจสอบ
แล้วบันทึกผลลงในใบส ารวจส่วนที่ ๓ เสร็จแล้วส่งใบส ารวจ
ให้เจ้าหน้าที่บัญชีคุมท าการเปรียบเทียบการตรวจสอบสิ่ง
อุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ๔๐๐-๐๑๒ เพื่อเสนอรายงานผล
การเปรียบเทียบต่อผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจ 

        ๕.๑.๒ ทุกกองร้อย ไม่ท าการส ารวจพิเศษ 
เมื่อมีการรับส่งหน้าท่ี ผบ.ร้อยฯ              

            ๑. ให้ปฏิบั ติ ต าม  ระ เบี ยบ ทบ . ว่ าด้ วยการส่ งก าลั ง                 
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔  
ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, ๔๔, ๔๕ ถึงข้อ ๔๘  
๒. เมื่อท าการรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.หน่วย ผู้รับต าแหน่งใหม่     
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจพิเศษ ท าการส ารวจใน
ทบ.๔๐๐-๐๑๑ และสรุปผลเปรียบเทียบ ใน ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 
รายการ และจ านวน จะต้องตรงกับผลส ารวจ ใน ทบ.๔๐๐-
๐๑๑ และตรงกับบัญชีคุมของหน่วยทุกรายการ แล้วรายงาน
ผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ                           



๑๕ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
       ๕.๑.๓ การส ารวจพิเศษ เมื ่อรับส่งหน้าที่ 

ผบ.หน่วย ผลการส ารวจไม่ครบถ้วนไม่มีผลการ
ส ารวจ รายการ ปลย.๑๑ เอชเค ๓๓ นอกอัตรา 
จ านวน ๑๐๐ กระบอก 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ 
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔  ข้อ ๔๒.๓, 
๔๒.๓.๖, ๔๔, ๔๕ ถึง ๔๘    
๒. การส ารวจพิ เศษโดยใช้แบบส ารวจ ทบ.๔๐๐-๐๑๑     
จ านวน สป. จะต้องตรงกับบัญชีคุมให้ครบทุกรายการ 
กรรมการส ารวจ จะต้องตรวจนับ สป. ให้ตรงกับจ านวน สป. 
ที่มีอยู่จริง           

 ๕.๒ การเบิก-รับและส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 
      ๕.๒.๑ เมื่อส่งคืนอาวุธ ปลย.๑๑ เอชเค ๓๓  
ใบส่งคืนที ่๑๓/๖๐ ลง  ๒๐ มี.ค. ๖๐ ยังไม่ได้รับใบ
ส่งคืนฉบับสีฟูา ที่มีผู้ลงลายมือช่ือ รับ สป. ส่งคืน
หน่วยไม่ติดตาม ใบส่งคืน 
 

 
๑.  ให้ปฏิบั ติ ต าม  ระเบี ยบ ทบ. ว่ าด้ วยการส่ งก าลั ง                 
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๒๙-๓๓ และ 
ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่อง การตรวจ
เยี่ยมการส่งก าลังของผู้บังคับบัญชา และก ากับดูแลของฝุาย
อ านวยการส่งก าลังบ ารุง ข้อ ๑๐, ๑๐.๔.๔  
๒. ให้ติดตามใบส่งคืน ไปยังหน่วยสนับสนุน เพื่อให้ได้      
ใบส่งคืนฉบับสีฟูากลับมา เพื่อตัดยอดจากบัญชีคุม  

       ๕ .๒ .๒ เมื่ อมี เอกสารเรี ยกคืน หนั งสื อ       
สพ.ทบ. ลับ ที่ กห ๐๔๔๓/๓๒ ลง ๒๙ ม.ค. ๖๑  
เรียกคืนเครื่องยิงจรวด อาร์พีจี  ๗ จ านวน ๓ 
กระบอก หมายเลข ๑๗๐๑๗๑๔, ๑๗๐๑๘๐๘   
และ ๑๗๐๐๙๙๑ หน่วยยังไม่ด าเนินการส่งคืน 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการการส่งก าลัง สป.
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๙-๓๓  
๒. เมื่อมีเอกสารเรียกคืน ของ สพ.ทบ. เนื่องจาก สป. ช ารุด
และส่งซ่อมหน่วยเหนือให้ด าเนินการท าใบส่งคืนไปยังหน่วย
สนับสนุนที่รับผิดชอบ ติดตามใบส่งคืนเพื่อตัดยอดออกจาก
บัญชีคุม 

      ๕.๒.๓ การจ่าย ปลย. เอ็ม ๑๖ อ ๒ และ 
ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ประกอบ เอ็ม ๒๐๓ ออกไป
ฝึก และผู้ช านาญการทางทหาร(เกิน ๒๔ ชม.) ของ
ทุกกองร้อย  หลักฐานการเบิกไม่ เ รี ยบร้อย           
เ ช่น รายละเอียด หมายเลขอาวุธไม่ตรงกับ       
ในสมุ ดจ่ า ยอาวุ ธ  และไม่ ก าหนดวันส่ งคื น          
ในหลักฐานการเบิก 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ 
ข้อ ๓๕.๗.๑ และข้อบังคับทหาร ที่ ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ ว่าด้วย
การควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจ ากาย และประจ าหน่วย      
ลง ๑๐ ก.ย. ๘๖ มาตรา ๕ (๒) 
๒. การน าอาวุธฯ ออกไปปฏิบัติราชการเกิน ๒๔ ชม.   
ต้องท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานให้แจ้งเหตุผล
และรายละเอียดในการใช้ สป. ให้ชัดเจนพอที ่จะเป็นข้อมูล    
ในการพิจารณาของผู้มีอ านาจอนุมัติในใบเบิกโดยให้ก าหนด
วันส่งคืนในรายงานนั้นด้วย 

 ๕.๓ การควบคุมทางบัญชี 
      ๕.๓.๑ จัดท าบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร
(ทบ.๔๐๐ -๐๐๕) ไม่ถูกต้องเรี ยบร้อย เ ช่น  
ด้านหน้าไม่บันทึกหลักฐานการได้มาของ สป. 
จ านวน, ปริมาตร, น้ าหนัก, หมายเลขสิ่งอุปกรณ์, 
ราคา, การส่งคืน ด้านหลัง คือ การจ่ายให้ก าลังพล
ออกไปฝึก, ปฏิบัติราชการสนาม, การส่งซ่อม และ
ให้หน่วยอืน่ยืม 

 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๑, ๓๙.๒.๒, ๓๙.๒.๓, 
๓๙.๒.๓.๒ และ ๔๐ และปฏิบัติตามค าแนะน าวิธีเขียนบัตร
บัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๕  
๒. ด้านหน้าบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ทบ.๔๐๐-๐๐๕  
ให้บันทึกในช่องหลักฐานโดยให้น าท่ีใบเบิก, ท่ีใบส่งคืน หรือที่
ใบโอน และทะเบียนหน่วยจ่าย, ทะเบียนหน่วยรับคืน มาบันทึกให้
ครบถ้วนทุกรายการ ตามล าดับเหตุการณ์  ก่อน -หลัง        
ให้ถูกต้อง ลงรายการ นน., ปริมาตร, ราคา, หมายเลขประจ า 
สป. ให้ครบถ้วนด้านหลังบัตรบัญชีคุม  ทบ.๔๐๐-๐๐๕      
ให้บันทึกเมื่อ สป. ออกจากคลัง โดยสรุปที่ส าคัญ ได้แก่   
จ่ายให้หน่วยรอง, น าออกไปฝึก, น าออกไปปฏิบัติราชการสนาม, 



๑๖ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 หน่วยอื่นยืม หรือส่งซ่อมโดยให้ลงรายละเอียด ว.ด.ป.- ลง 

วัน เดือน ปี ที่น า สป. ออกไปจากคลัง จ านวน - ลงจ านวน 
สป. ที่น า สป. ออกจากคลัง หน่วย/ที่ตั้ง - ลงช่ือหน่วยและ
สถานที่ตั้งที่ สป. นั้นไปอยู่รายการหลักฐาน ลงที่หลักฐานที่น า 
สป. นั้นออกไป(ใบเบิก,ค าสั่งปฏิบัติราชการสนาม, ใบส่งซ่อม, 
ใบยืม เป็นต้น) ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 
ต้องรับผิดชอบในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทาง
ราชการ    

       ๕.๓.๒ การบันทึกบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๕ 
ด้านหน้า บันทึกในช่องรายการหลักฐานไม่
ครบถ้วน โดยหน่วยไม่บันทึกรายการส่งคืนอาวุธที่
ใบส่งคืน และเลขทะเบียนของหน่วยรับคืนกรณี 
ส่งคืน ปลย.๑๑ เอชเค ๓๓ 
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๑, ๓๙.๒.๒, ๓๙.๒.๓, 
๓๙.๒.๓.๒ และวิธีเขียนบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐ -๐๐๕ 
(ด้านหน้า-ด้านหลัง) 
๒. ในช่องหลักฐานให้น าที่ใบเบิก, ที่ใบส่งคืน หรือ ที่ใบโอน 
และทะเบียนหน่วยจ่ายหรือหน่วยรับคืนมาบันทึกให้ครบถ้วน
ทุกรายการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันต้องรับผิดชอบ    
ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสมถูกต้องตามความมุ่งหมายของทางราชการ 

       ๕.๓.๓ กองพัน บันทึกด้านหลัง บัญชีคุม ทบ.
๔๐๐-๐๐๕ ไม่ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน ในกรณีจ่าย
อาวุธทุกประเภทให ้กองร้อย.  

 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๑ , ๓๙.๒.๒ ,   
๓๙.๒.๓, ๓๙.๒.๓.๒ และ ๔๐ และวิธีเขียนบัตรบัญชีคุม  
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ 
๒. เมื่อกองพันจ่ายอาวุธให้  กองร้อย.ฯ จะต้องบันทึก
ด้านหลังบัญชีคุมให้ครบถ้วนทุกครั้ง ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดั บ ช้ั นต้ อ งรั บผิ ด ชอบในกา รควบคุ มสิ่ ง อุ ป กรณ์            
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมถูกต้องตามความมุ่ง
หมายของทางราชการ ในกรณีเบิกรับมา และจ่ายให้หน่วย
รอง หรือ กองร้อย. ต้องบันทึกการรับ และการจ่ายด้านหลัง
บัตรบัญชีคุมให้ครบถ้วนทุกรายการ 

 ๕.๔ การเก็บรักษา       
      บริเวณด้านหน้า คลังอาวุธ ไม่มีระเบียบการ
เก็บรักษาของหน่วยติดไว้ 
 

 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ 
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕  
๒. ผู้บังคับหน่วยใช้จะต้องวางระเบียบ และจัดการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่
ใช้ราชการได้ 

 ๕.๕ การปรนนิบัติและการซ่อมบ้ารุง 
      ๕.๕.๑ การปรนนิบัติบ ารุงอาวุธ และเครื่อง
ประกอบ ไม่สะอาด ล ากล้อง ชุดลูกเลื่อน ในรัง
เพลิงสกปรกมีคราบเขม่าด า 

 
๑.  ให้ปฏิบั ติต าม  ค าสั่ ง  ทบ . ( เฉพาะ )  ที่  ๒๓๔/๒๑         
เรื่อง กวดขันการปรนนิบัติบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์หลังการฝึก     
ลง ๘ มี.ค. ๒๑ ข้อ ๒, ๓, ๔ และ ๕, ค าสั่ง ทบ. (ช้ีแจง) ที่
๕๖/๕๓๗๕ เรื่อง การปูองกันสนิม และรา ลง ๑๐ มี.ค. ๙๘      
ข้อ ๒ ค และ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๔๐  
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ก าชับ กวดขันให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบประจ าอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นๆ เอาใจใส่ดูแลรักษา 



๑๗ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 ปรนนิบัติบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ ในความรับผิดชอบของแต่

ละคนภายหลังเสร็จสิ้นการใช้ประจ าวันแล้วทุกครั้งให้สะอาด
เรียบร้อยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

       ๕.๕.๒ การด าเนินการส่งซ่อมอาวุธที่ช ารุด
ล่าช้า 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ.(ค าช้ีแจง)ที่๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง    
๙ พ.ย. ๙๘ เรื่อง วิธีการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ.    
ข้อ ๔, ค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๓๔/๒๑ เรื่อง การกวดขันการ
ปรนนิบัติบ ารุงยุทโธปกรณ์หลังการฝึก ลง ๗ มี.ค. ๒๑ ข้อ ๒ 
และ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔  ข้อ ๔๐  
๒. เมื่อปฏิบัติยุทโธปกรณ์การช ารุดหรือชะงักใช้ราชการ       
ให้ผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับช้ันจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติ  
สั่งการในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย ภายใน ๒๔ ชม. และ  
ส่งซ่อมตามขั้นตอนต่อไป  

        ๕.๕.๓ หน่วยไม่ติดตามการส่งซ่อมเครื่องยิง
จรวด อาร์พีจี ๗ และ กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๑ 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ 
เรื่อง การตรวจเยี่ยมการส่งก าลังของผู้บังคับบัญชา และการ
ก ากับดูแลของฝุายอ านวยการ การส่งก าลังบ ารุง  ข้อ ๑๐  
และ ๑๐.๔ 

    ๒   ๒. ให้ติดตามการส่งซ่อม สป. ทุกรายการที่ส่งซ่อมไปยังหน่วย
สนับสนุนเพื่อให้ทราบผลการซ่อม 

 
 

๕.๖ การตรวจ และการรายงานสถานภาพ  
      ๕.๖.๑ กองพัน รายงานสถานภาพ รอบ ๓ เดือน 
ในเดือน  ม.ค. - มี.ค. ๖๑ หน่วยรายงานยอดอาวุธ
งดใช้การไม่ถูกต้อง กล่าวคือ หน่วยมีรายการอาวุธ
ช ารุด และส่งซ่อม และสูญหายอยู่ระหว่างการ     
ขออนุมัติจ าหน่าย หน่วยรายงานยอดงดใช้การ      
ไม่ตรงกับความเป็นจริง 

 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์  
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ตามความใน 
ตอนที่ ๙ ข้อ ๕๒, ๕๒.๑, ๕๓, ๕๓.๑, ๕๔, ๕๔.๑, ๕๔.๑.๑ 
และ ๕๕           
๒. รายงานสถานภาพฯ ให้ปิดในสิ้น มี.ค., มิ.ย. , ก.ย. และ 
ธ.ค. ส าหรับสิ้นเดือน มี.ค.  ให้หน่วยรายงานสถานภาพ      
สิ่งอุปกรณ์ทุกรายการตาม อจย., อสอ.และตามที่ ทบ. 
ก าหนดให้ครบตามบัญชีคุมของหน่วย และสถานภาพการ  
ใช้งานท่ีเป็นปัจจุบัน            

        ๕.๖.๒ หน่วยปิดรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ 
รอบ ๓ เดือน ไม่ถูกต้อง และตรงเวลา ในห้วง    
ม.ค.- มี.ค. ๖๑ หน่วยปิดรายงาน ๕ เม.ย. ๖๑    
และในห้วง เม.ย.- มิ.ย. ๖๑ หน่วยปิดรายงาน ๒๙ 
มิ.ย. ๖๑ ซึ่งไม่ถูกต้องทั้ง ๒ ห้วง 

๑. ให้   ๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ 
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ตามความ     
ในตอนที่ ๙ ข้อ ๕๒, ๕๒.๑, ๕๓, ๕๓.๑, ๕๔, ๕๔.๑, ๕๔.๑.๑ 
และ ๕๕ และหนังสือ กบ.ทบ. ที่  กห ๐๔๐๔/๑๑๗๐๒      
ลง ๖ ก.ย. ๔๓ เรื่อง บชร.๒ หารือแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ
ส่งก าลังบ ารุง 

         ๒. รายงานสถานภาพฯ ให้ปิดในสิ้นเดือน มี.ค., มิ.ย. , ก.ย. 
และ ธ.ค. ส าหรับสิ้นเดือน มี.ค. ให้หน่วยรายงานสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์ทุกรายการตาม อจย., อสอ. และตามที่ ทบ. 
ก าหนดให้ครบตามบัญชีคุมของหน่วย และสถานภาพการใช้
งานที่เป็นปัจจุบัน การปิดรายงานหากในวันที่ปิดรายงานฯ เป็น
วันหยุดราชการให้ปิดรายงานในวันท าการถัดไป 



๑๘ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๖. เร่ือง ยานพาหนะใน และนอกอัตรา 

๖.๑ เอกสารการเตรียมการรับตรวจไม่เรียบร้อย 
       - ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจ
ตามอนุผนวกไม่ถูกต้องเรียบร้อย เช่น อนุผนวก    
๔-๑ ล าดับไม่ตรงกับล าดับใน อจย. ของหน่วย 
       - น าหัวข้อการตรวจเก่ามาท าการรับตรวจ  
 

 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจ
ในหน้าที่นายทหารจเรประจ าปี ๒๕๖๑ วิธีบันทึกข้อมูล    
อนุผนวก ๔ 
๒. เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจในสายงานจเร 
จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย ตามที่ จบ.
ก าหนด เช่น ล าดับ ให้ลงหมายเลขล าดับยานพาหนะให้ตรง
กับล าดับรายการใน อจย. 

๖.๒ รับส่งหน้าที่ ผบ.หน่วย รับส่งไม่ครบขาด
ยานพาหนะบางส่วน และไม่มีบัญชีหมายเลข
ยานพาหนะ 
            

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่      
ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ  พ.ศ.  ๒๕๔๐         
ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๑, ๑๑.๕ 
๒. เมื่อมีการรับส่งหน้าท่ีระหว่างผู้รับ และผู้ส่งต้องตรวจสอบ
บัญชีคุมยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้ถูกต้องโดยให้ตรวจสอบกับ
กรมฝุายยุทธบริการที่ เกี่ ยวข้องทุกๆ  ปี  เพื่ อ ให้บัญชี
ยุทโธปกรณ์นั้นถูกต้อง และสมบูรณ์ 

 
 

๖.๓ หน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ สป.๒ 
และ ๔ ล่าช้า 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๒ และ ๔ พ .ศ .  ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ .ค .  ๓๔           
ข้อ ๓๔.๒.๑.๔ และ ข้อ ๓๔.๒.๑.๕ 
๒. เมื่อ สป. มาถึงหน่วยเบิก ผบ.หน่วย จะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ สป. และให้คณะกรรมการตรวจรับ 
สป. รายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ 

๖.๔ หน่วยยังไม่ด าเนินการส่งคืนแบตเตอรี่ และ
ยางนอก ให้กับหน่วยสนับสนุน       
  

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป. 
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๒๕๓๔       
ข้อ ๒๙-๓๓ 
๒. ให้หน่วยด าเนินการส่งคืนแบตเตอรี่ให้กับหน่วยจ่ายหรือ
หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง โดยท าใบส่งคืนโดยใช้   
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔   

๖.๕ บัตรบัญชีคุม สป. ถาวร ทบ. ๔๐๐-๐๐๕   
บันทึกไม่เรียบร้อยถูกต้อง กล่าวคือ ไม่ลงอัตรา
ยุทโธปกรณ์, ไม่จ่าย สป. ให้กับหน่วยรอง 
               

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท สป.๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒, 
และ ข้อ ๔๐ 
๒. เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกบัตรบัญชีคุม สป. ถาวรของ
หน่วยให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด โดยผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับช้ัน จะต้องรับผิดชอบในการควบคุมฯ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม ตามความมุ่งหมายของ
ทางราชการ 

 ๖.๖ ไม่จัดท าบัตรบัญชีคุม  ทบ.๔๐๐ -๐๖๘     
แบบสิ้นเปลือง เพื่อบันทึกรายการรับ, จ่ายช้ินส่วน
ซ่อม หรือ สป. ใช้สิ้นเปลืองไว้เป็นข้อมูลทางการ
ส่งก าลัง   
 
 
 

๑. ให้ปฏิบัตติามระเบยีบดังนี ้  
    - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒ 
    - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด และ
ช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๖.๓ และ ๖.๓.๒ 
 ๒. ทุกหน่วยที่มีหน้าที่ซ่อมบ ารุงจะต้องท าบัตรบัญชีคุมฯ  
เพื่อบันทึกสถานภาพ และข้อมูลการส่งก าลังของช้ินส่วนซ่อม
ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติฯ ลงในบัตรบัญชีคุมช้ินส่วนซ่อม 
 



๑๙ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 และสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง ทบ.๔๐๐-๐๖๘ เมื่อมีการเบิก
,รับ หรือจ่าย 

 ๖.๗ การเก็บรักษาช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด
ชอพ. หรือ PLL เจ้าหน้าที่ไม่น าช้ินส่วนซ่อมมา
หมุนเวียนใช้ในการปรนนิบัติบ ารุ งขณะเก็บ     
เช่น กรองอากาศ กรองน้ ามันเช้ือเพลิง และกรอง
น้ ามันหล่อลื่น 
        .  
 

 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยช้ินส่วนซ่อมตามอัตรา
พิกัด และช้ินส่วนซ่อมที่สะสม พ.ศ. ๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย. ๑๒ 
ข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๒.๓ 
๒. ชอพ. หรือ PLL หากหน่วยไม่มีการขอเบิกก็ให้จ่ายไป
ใช้ได้เพื่อการ ปบ. ตามวงรอบหรือการซ่อมบ ารุงประจ า
หน่วย โดยให้ท าหลักฐานการเบิก รับ หรือจ่าย ในลักษณะ
คู่ขนานกันไป หากไม่น าช้ินส่วนมาหมุนเวียนใช้จะท าให้เกิด
การเสื่อมสภาพช ารุด หรือขาดจ านวนได้  

 
 

๖.๘ การบันทึกตาราง ปบ. ทบ.๔๖๘-๓๖๐       
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี ้
      - ลงช่ือผู้รับผิดชอบในการปรนนิบัติบ ารุงไว้
ล่วงหน้าก่อนท า ปบ. 
      - ไม่ลงจ านวนไมล์ในช่องวันหยุดเสาร/์
อาทิตย์  
      - ไม่ลงหมึกทับตัวดินสอท่ีก าหนดล่วงหน้าไว้ 
ในกรณีเลื่อนการ ปบ. เพื่อแสดงว่าได้ท าการ ปบ. 
แล้ว 
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย. ๐๗ 
เรื่อง ให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ค.(๑)-(๑๗) และ
ค าแนะน าด้านหลังตาราง ปบ. ทบ.๔๖๘-๓๖๐ 
๒. ตาราง ปบ. ก าหนดล่วงหน้าด้วยดินสอไว้ตลอดเดือน    
วิธีบันทึกจะต้องท าให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง/ทุกรายการ 
โดยเฉพาะในช่องที่ ๓ ผู้ลงนาม คือ นยน.หรือ นสย. ต้องลง
ช่ือภายหลังการท าเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อรับรองผลการ ปบ. ที่ได้
กระท าไป ส าหรับในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์ (ช่อง/รายการที่๙) 
ให้ลงจ านวนไมล์ของรถแต่ละคัน เพื่อเป็นการสอบว่า
ระยะทางใกล้จะถึงการ ปบ. แล้ว  และเมื่อได้ท าการ ปบ. 
แล้วเสร็จให้ลงหมึกทับตามที่ก าหนด     

๖.๙ พลขับประจ ายานพาหนะ ไม่รายงานการ
ช ารุด ของ ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาไม่ติด, ไฟหรี่หน้ารถ
ทั้งสองข้างไม่ติด, ไฟถอยด้านท้ายรถไม่ติด  
     
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. (ค าช้ีแจง) ที่ ๓๒๐/๒๓๖๓๐ 
เรื่อง วิธีซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์สาย สพ. ลง ๙ พ.ย.๙๘      
ข้อ ๔.ก., ข., ค.,ข้อ ๕ ก., ข., ค. และข้อ ๑ 
๒. เมื่อยุทโธปกรณ์ช ารุดให้ผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับช้ัน
จนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งการในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย
ภายใน ๒๔ ชม. 

๖.๑๐ การติดตามผลการซ่อม ตรวจไม่พบ
หลักฐานการติดตามผลการส่งซ่อมโดยต่อเนื่อง 
ทุกรอบ ๓ เดือน  
  

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ ลง ๑๑ ส.ค. 
๑๔  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการประหยัดของกองทัพบก       
ข้อ ๕.๓ และ ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๘๙/๒๕๑๑ ลง ๒๘ ส.ค. ๑๑    
เรื่อง การติดตามใบเบิก ข้อ ๑, ๒ และ ๔  
๒. การส่งซ่อมยุทโธปกรณ์เมื่อครบก าหนด ๙๐ วัน ให้
ติดตามผลการส่งซ่อมครั้งที่ ๑ และครั้งต่อไปให้ด าเนินการ
ติดตามอย่างต่อเนื่องทุกรอบ ๓ เดือน โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๗๑ เช่นเดียวกับการติดตามใบเบิกโดยอนุโลม     

 ๖.๑๑ สภาพลวดสลิง และเครื่องกว้าน  จัดเก็บ
ลวดสลิงไม่เรียบร้อย และขาดการ ปบ. สกปรก   
มีสนิมที่ลวดสลิง      
     

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๔๘/๑๑๘๗๑ เรื่อง การใช้
และการบ ารุงรักษาลวดสลิงเครื่องกว้าน ข้อ ๓, ก, ข, ค และ 
ข้อ ง 
๒. ถ้าหากไม่ได้ใช้ลวดสลิงทุก ๖ เดือน หรือ ทุกครั้งที่ท าการ
ปรนนิบัติบ ารุงรถ รอบ ๖,๐๐๐ ไมล์ ให้คลี่ลวดสลิงออก
ทั้งหมด และตรวจว่าลวดสลิงขาด คลายเกลียวแบบเป็นสนิม 
และขมวดเป็นปมที่ใดบ้าง ท าความสะอาดลวดสลิงให้ท่ัวด้วย
แปรงลวด และน้ ามันท าความสะอาดแล้วใช้ไขอัดลูกปืนล้อ
ทาบางๆ 



๒๐ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 ๖.๑๒ หน่วยเบิก  ยางนอก และแบตเตอรี่

เจ้าหน้าที่ ไม่บันทึกสมุดประวัติรถยนต์ทหาร      
๔๖๑-๓๐๕                                                                                                                 

๑. ให้ปฏิบัติตามค าอธิบายวิธีเขียนใบประวัติ และค าแนะน า
ของสมุดประวัติรถยนต์ทหารบก ข้อ ๒, ๓, ๔ และ ข้อ ๖  
๒. เมื่อหน่วยได้ท าการเบิกยางนอกหรือแบตเตอรี่ และได้ท า
การเปลี่ยนยางนอกหรือแบตเตอรี่แล้วให้ นายทหารซ่อม
บ ารุงหรือ นยน. บันทึกแล้วเซ็นช่ือ, ยศ, ต าแหน่งไว้ในช่อง    
ผู้บันทึกการซ่อมด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

การตรวจกิจการทั่วไป ( ทหารพราน ) 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ และแนวทางแก้ไข 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑. เ ร่ือง  การบริการก้ าลั งพล และการ รักษา 

ความปลอดภัย  
๑.๑ การรับ - ส่งหน้าท่ี 
      ๑.๑.๑ เอกสารประกอบการ รับ-ส่งหน้าที่   
ไม่เรียบร้อยในเรื่องของบัญชี สป. แยกตามสาย
งาน คือ อาวุธไม่มีหมายเลขอาวุธ และยานพาหนะ
ไม่มีหมายเลขทะเบียน หรือมีแต่ลงไม่ครบ     
หรือ ไม่มีบัญชี สป.๓ อัตราพิกัด 

 
 
 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่        
ใน เวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ 
ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๑.๑ และ ข้อ ๑๑.๒ เอกสารการรับ-ส่งหน้าที่ 
ประกอบด้วยบัญชีก าลังพล, บัญชีอาวุธ, บัญชีการเงิน, บัญชี 
สป. แยกตามสายยุทธบริการ และเมื่อท าการนับ และ
ตรวจสอบหมายเลข ให้ตรงตามที่หน่วยได้ควบคุมไว้ด้วย   
การจัดท าบัญชีอาวุธซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ส าคัญต้องระบุ
หมายเลขอาวุธประกอบหลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ เพื่อให้
ตรวจสอบได้ทั้งผู้รับ และผู้ส่ง โดยให้ลงนาม ผู้รับ ผู้ส่ง และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง พร้อมวันเดือนปี ที่รับ-ส่งหน้าที่ ในท้าย
บัญชีทุกบัญชี   

      ๑.๑.๒ การรับ - ส่ง หน้าที่ของ ผบ.หน่วย 
เมื่อท าการรับ-ส่ งหน้าที่  แล้วต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ ล่าช้าไป ๒๑ วัน      
ที่ถูกต้อง ต้องรายงานภายใน ๗ วัน  

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ ในเวลา
ย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้รับน าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๗ วัน 
นับแต่การรับส่งเสร็จสิ้น 

 ๑.๒ ประวัติรับราชการ 
      ๑.๒.๑ การบันทึกสมุดประวัติรับราชการ ไม่
เรียบร้อยเมื่อท าการบันทึกแล้วไม่ลงลายมือช่ือ
และ วัน เดือน ปี ก ากับ หรือ ไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
บันทึกสมุดประวัติ 
                

 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๓๙     
ลง ๒๖ ธ.ค. ๓๙ ข้อ ๗ และ ข้อ ๘ การบันทึกลงสมุดประวัติ
รับราชการไม่เรียบร้อย เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประวัติของ
หน่วยจะต้องตรวจสอบ และบันทึกสมุดประวัติให้ถูกต้องตาม
สถานภาพของก าลังพลแต่ละนาย 

       ๑.๒.๒ ก าลังพลเจ้าของประวัติ ไม่ได้รายงาน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติรับราชการ 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลง 
๒๖ ธ.ค. ๓๙ ข้อ ๘ ก าลังพลเจ้าของประวัติ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติรับราชการ เช่น การจด
ทะเบียนสมรส, การย้ายที่อยู่, การมีบุตรเพิ่ม, การถึงแก่กรรม
ของบิดามารดาจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อม
ด้วยส าเนาหลักฐานภายใน ๓๐ วัน   

       ๑.๒.๓ ส าเนาเอกสารที่แนบอยู่ในสมุดประวัติ
รับราชการของก าลังพลบางนายไม่ได้รับรองส าเนา 
โดยหัวหน้าแผนกประวัติ หรือประจ าแผนกประวัติ 
หรือ เอกสารประกอบ สมุดประวัติรับราชการ 
ของก าลังพลบางรายมีไม่ครบ 

- แผนกประวัติ มีหน้าที่ดูแล และเก็บรักษาสมุดประวัติรับ
ราชการเอกสารที่แนบอยู่ในสมุดประวัติ จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องเรียบร้อย จาก หน.แผนก 
หรือประจ าแผนกทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ.     
ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๓๙ ลง ๒๖ ธ.ค. ๓๙ ข้อ ๖.๓    
ผนวก ข หมายเหตุ ๑ 

       ๑.๒.๔ ก าลังพลบางนายจัดท าหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดไม่ถูกต้อง คือ   
ยกให้กับทายาท หรือ ท า ๒ ชุดไม่เหมือนกัน 

- ให้ปฏิบัติตาม พ.ร .บ. บ า เหน็จบ านาญ ข้าราชการ        
(ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๘ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง กค ๐๔๐๙.๔/ว ๗๐ ลง ๑๕ มิ.ย. ๔๗    
เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด ข้อ ๒ 
และ ๓ ก าลังพลทุกนายต้องจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว  



๒๒ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
  ผู้รับบ าเหน็จตกทอด โดยยกให้กับบุคคลอื่นที่มิใช่ทายาท 

(บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร) เป็นการแสดงเจตนาเผื่อไว้
ในกรณีที่ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จตกทอดได้เสียชีวิต   
ไปก่อน 

 ๑.๓ อทบ. และการฌาปนกิจ 
 ๑.๓.๑ ก าลังพลบางนายจัดท าหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับเงิน อทบ.ไม่เรียบร้อย คือ     
ไม่ระบุ ช่ือผู้รับ และส่วนแบ่งจ านวนเงิน โดย
หนังสือดังกล่าวได้ลงลายมือช่ือผู้แสดงเจตนา 
พยาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา และพยานอีก ๑ ท่าน
เรียบร้อยแล้ว 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติประจ ากองทัพบก ว่าด้วยการ
ก าลังพล พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอนที่ ๒ ข้อ ข ๒ ฉ. หนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับเงิน อทบ. ก าลังพลจะต้องจัดท าให้
เรียบร้อย และเก็บแนบไว้กับสมุด(อ.๑) โดยต้องระบุช่ือผู้รับ 
และส่วนแบ่งจ านวนเงินให้เรียบร้อย  
 

       ๑.๓.๒ สมุดฝากเงิน อทบ.(อ.๑) ของก าลังพล
บางนาย  บันทึกไม่ทันสมัย คือ ในปี  ๖๑ ไม่ได้
บันทึก 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ สก.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๕/๑๐๖๑๓ ลง 
๓๑ พ.ค. ๔๓ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสมุดคู่มือฝากเงินออม
ทรัพย์กองทัพบก(อ.๑) เจ้าหน้าที่ออมทรัพย์ของหน่วยต้อง
บันทึกการฝากเงินลงในสมุด(อ.๑) ของข้าราชการในหน่วย
ตามที่ได้หักเงินออมทรัพย์ของข้าราชการตามช้ันยศที่หักฝาก
ไว้ทุกเดือนรวมถึงเงินฝากสมทบโดยแยกการบันทึกเป็นเงิน
ฝากประจ าตามช้ันยศบันทึกด้วยหมึกสีน้ าเงินส่วนเงินฝาก
สมทบให้บันทึกด้วยหมึกสีแดง   

 ๑.๔ อาคารเรือนโรง 
      ๑.๔.๑ การตรวจปลวก และการรายงานผล
การตรวจปลวกไม่ถูกต้อง คือ การตรวจปลวก
ประจ าสัปดาห์ไม่ได้ท าการตรวจอาคารในความ
รับผิดชอบของหน่วยทุกหลัง 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่  ๖๒๗/๒๕๒๖ เรื่อง การ
ด าเนินการปูองกัน และก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้
อื่นๆ ลง ๖ ต.ค. ๒๖ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ หน่วยจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการท าการตรวจอาคารในความรับผิดชอบทุกหลัง 
โดยท าการตรวจเป็นประจ าทุกสัปดาห์แล้วรายงานผลให้
ทราบทุกเดือน  

  ๑.๔.๒ เรื่องความสะอาดของที่นอนพลทหาร 
พบว่า ปลอกหมอนไม่สะอาด ไม่มีมุ้ง 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ท่ี ๒๒๔๘/๒๕๖๑ เรื่อง ช้ีแจงการ
ปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ ข้อ ๓.๒.๔ 
และ ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๔๗/๒๕๔๓ เรื่อง ให้ก าหนดอัตราสิ่ง
อุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบ เครื่องแต่ง
กาย เครื่องนอน และของใช้ส่วนตัวส าหรับพลทหารกอง
ประจ าการ ลง ๓๑ ส.ค. ๔๓ ตามแนบท้าย (ผนวก ก) อัตรา
สิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องนอนพลทหารกองประจ าการ   
ต้องได้รับการแจกจ่ายเครื่องนอนตามสิทธิ์ และหน่วยที่
ปกครองดูแลทหาร ต้องตรวจสอบความสะอาด และความ
ครบถ้วนของสิ่งของให้เรียบร้อยเสมอ  

  ๑.๔.๓ หน่วยไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจปลวก 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่  ๖๒๗/๒๕๒๖ เรื่อง การ
ด าเนินการปูองกัน และก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้
อื่นๆ ลง ๖ ต.ค. ๒๖ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ หน่วยจะต้องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจปลวกท าการตรวจอาคารในความ
รับผิดชอบทุกหลังโดยท าการตรวจเป็นประจ าทุกสัปดาห์แล้ว
รายงานผลให้ทราบทุกเดือน  

  
 

 
 



๒๓ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑.๕ การรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร 

      ๑.๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารลับด าเนินการไม่ถูกต้อง คือ ไม่แต่งตั้งให้
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธาน
กรรมการ 
 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบยีบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ. ๔๔ ข้อ ๒๙ ทุกรอบ ๖ 
เดือน หน่วยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการท าการตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วย โดยให้นายทะเบียนเป็นประธาน 
และเจา้หน้าท่ีอื่นอีกไม่น้อยกว่า ๒ นาย เป็นกรรมการ  

       ๑.๕.๒ การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ ๕ นาย มากเกินความจ าเป็น 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ. ๔๔ ข้อ ๒๕ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบการ
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่
ตนรับผิดชอบเรียกว่า "นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ" และ
จะแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับตามความ
เหมาะสมด้วยก็ได้  

       ๑.๕.๓ การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ด าเนินการ
ไม่ถูกต้อง ในเรื่องของการลงทะเบียน ในทะเบียน
รับ(ทขล.๑) ทะเบียนส่ง(ทขล.๒) และทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ(ทขล.๓) โดยให้บุคคลอื่น
ที่มิ ใช่นายทะเบียนฯ หรือผู้ ช่วยนายทะเบียนฯ
ด าเนินการ 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ต.ค. ๔๔ ข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๓๗, ๔๒ 
และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบเอกสาร
ตาม ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ    
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ. ๔๔ ข้อ ๑, ๒, ๓ การด าเนินงานต่อ
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการเป็นหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของนายทะเบียนฯ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ซึ่งผู้
บังคับหน่วยได้ให้ความไว้วางใจ เมื่อได้ด าเนินการลงทะเบียน
รับ(ทขล.๑) ทะเบียนส่ง(ทขล.๒) และทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับ(ทขล.๓) แล้วจะต้องลงลายช่ือ เพื่อยืนยันความ
ถูกต้อง มิให้ความลับของทางราชการรั่วไหลจะให้บุคคลอื่น
ด าเนินการแทนไม่ได้   

  ๑.๕.๔ หน่วยไม่ได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับในรอบ ๖ เดือน (ก.ค.-
ธ.ค.) 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ. ๔๔ ข้อ ๒๙ ทุกรอบ ๖ 
เ ดื อน  หน่ ว ย จะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา รท า ก า ร 
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับของหน่วย โดยให้นายทะเบียน
เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่า ๒ นาย       
เป็นกรรมการ  

  ๑.๕.๕ หน่วยไม่มีเอกสารการมอบอ านาจ
การก าหนดชั้นความลับ หรือค าสั่ง 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ต.ค. ๔๔ ข้อ ๑๖ และหนังสือ 
ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ. ๔๕ เรื่อง ช้ีแจง และ
สั่งการการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ข้อ ๓.๔ การก าหนดช้ัน
ความลับ เป็นอ านาจหน้าที่ของ ผบ.หน่วย... ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (มทภ...)  

  ๑.๕.๖ การก าหนดช้ันความลับ ด าเนินการ
ไม่ถูกต้อง คือ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
เป็นผู้ก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ต.ค. ๔๔ ข้อ ๑๖ และหนังสือ 
ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ. ๔๕ เรื่อง ช้ีแจง และ
สั่งการการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของ
ทางราชการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ข้อ ๓.๔ การก าหนดชั้น 



๒๔ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
  ความลับ เป็นอ านาจหน้าที่ของ ผบ.หน่วย... ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ

มอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (มทภ...)  
  ๑.๕.๗ กรรมการตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสาร

ลับ รายงานผลการตรวจสอบในรอบ ๖ เดือน
ล่าช้า และรายงานไม่ครบทุกเรื่อง 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๔ ข้อ  ๒๙  หน่ วยจะต้ องแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ ในความครอบครองของหน่วย     
อย่างน้อยทุก ๖ เดือน  

 ๑.๖ การรักษาความปลอดภัยท่ีต้ังหน่วย 
 - การส ารวจการรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
ไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง  

 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรกัษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๓ ก.พ. ๕๒ หมวด 
๕ ข้อ ๓๕(๓) หน่วยต้องท าการส ารวจตรวจสอบแผนการ
รักษาความปลอดภัยอย่างจริงจัง โดยตรวจสอบสิ่งของ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน  

๒. เร่ือง ยานพาหนะใน และนอกอัตรา 
๒.๑ เอกสารการเตรียมการรับตรวจไม่เรียบร้อย 
       - ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับ
ตรวจตามอนุผนวกไม่ถูกต้องเรียบร้อย เช่น      
อนุผนวก ๔-๑ ล าดับไม่ตรงกับล าดับใน อจย. ของ
หน่วย  
       - น าหัวข้อการตรวจเก่ามาท าการรับตรวจ 
 

 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจ
ในหน้าที่นายทหารจเรประจ าปี ๒๕๖๑ วิธีบันทึกข้อมูล     
อนุผนวก ๔   
๒. เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจในสายงานจเร 
จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย ตามที่ จบ.
ก าหนด เช่น ล าดับ ให้ลงหมายเลขล าดับยานพาหนะให้ตรง
กับล าดับรายการใน อจย. 

 ๒.๒ หน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ สป.๒ 
และ ๔ ล่าช้า 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๒ และ ๔ พ .ศ .  ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ .ค .  ๓๔            
ข้อ ๓๔.๒.๑.๔ และข้อ ๓๔.๒.๑.๕ 
๒. เมื่อ สป. มาถึงหน่วยเบิก ผบ.หน่วย จะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ สป. และให้คณะกรรมการตรวจรับ 
สป. รายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ 

 ๒.๓ หน่วยใช้ใบเบิกสีขาว(ฉบับท่ี ๔) แนบใบเบิก
ไปกับการรายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับ
หน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตามสายการ
บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ช้ัน ไม่ถูกต้อง  
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๘.๕, 
๑๘.๕.๑, ๑๘.๕.๑.๑, ๑๘.๕.๑.๒, ๑๘.๕.๑.๓, ๑๘.๕.๑.๔, 
๑๘.๕.๑.๕ และ ๑๘.๕.๑.๖  
๒. เมื่อหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น าใบเบิก
ฉบับที่ ๔(ทบ.๔๐๐-๐๐๖) ไปตรวจสอบกับจ านวน และ
ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ 
ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วน า
ใบเบิกฉบับท่ี  ๒ และ ๔ กลับหน่วย น าใบเบิกฉบับที่ ๒ เก็บ
ในแฟูมแล้วเสร็จ แนบใบเบิกฉบับที่ ๔(สีขาว) ไปกับการ
รายงานสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงาน
หน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ช้ัน 

 ๒.๔ บัตรบัญชีคุม สป. ถาวร ทบ. ๔๐๐-๐๐๕   
บันทึกไม่เรียบร้อยถูกต้อง กล่าวคือ ไม่ลงอัตรา
ยุทโธปกรณ์, ไม่จ่าย สป. ให้กับหน่วยรอง, ไม่ลง
ราคา, ปริมาตร  

๑. ให้ปฏิบัตติาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท สป.๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒, 
และ ข้อ ๔๐ 



๒๕ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
               ๒. เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกบัตรบัญชีคุม สป. ถาวรของ

หน่วยให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด โดยผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับช้ัน จะต้องรับผิดชอบในการควบคุมฯ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม ตามความมุ่งหมายของ
ทางราชการ 

 ๒.๕ ไม่จัดท าบัตรบัญชีคุม  ทบ.๔๐๐ -๐๖๘     
แบบสิ้นเปลือง เพื่อบันทึกรายการรับ, จ่ายช้ินส่วน
ซ่อม หรือ สป. ใช้สิ้นเปลืองไว้เป็นข้อมูลทางการ
ส่งก าลัง   
 
 
 
 

๑. ให้ปฏิบัตติาม ระเบียบดังนี ้  
     - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒ 
     - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด    
และช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๖.๓ และ ๖.๓.๒  
 ๒. ทุกหน่วยที่มีหน้าที่ซ่อมบ ารุงจะต้องท าบัตรบัญชีคุมฯ  
เพื่อบันทึกสถานภาพ และข้อมูลการส่งก าลังของช้ินส่วนซ่อม
ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติฯ ลงในบัตรบัญชีคุมช้ินส่วนซ่อม 
และสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง ทบ.๔๐๐-๐๖๘  เมื่อมีการเบิก, 
รับ หรือ จ่าย 

 ๒.๖ การบันทึกตาราง ปบ. ทบ.๔๖๘-๓๖๐       
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
        - ลงช่ือผู้รับผิดชอบในการปรนนิบัติบ ารุงไว้
ล่วงหน้าก่อนท า ปบ. 
        - ไม่ลงจ านวนไมล์ในช่องวันหยุดเสาร์/
อาทิตย์  
        - ไม่ลงหมึกทับตัวดินสอที่ก าหนดล่วงหน้า
ไว้ในกรณีเลื่อนการ ปบ.เพื่อแสดงว่าได้ท าการ ปบ. 
แล้ว 
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย. ๐๗ 
เรื่อง ให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ค.(๑)-(๑๗) และ
ค าแนะน าด้านหลังตาราง ปบ. ทบ.๔๖๘-๓๖๐ 
๒. ตาราง ปบ. ก าหนดล่วงหน้าด้วยดินสอไว้ตลอดเดือน    
วิธีบันทึกจะต้องท าให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง/ทุกรายการ 
โดยเฉพาะในช่องที่ ๓ ผู้ลงนาม คือ นยน. หรือ นสย. ต้องลง
ช่ือภายหลังการท าเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อรับรองผลการ ปบ.ที่ได้
กระท าไป ส าหรับในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์ (ช่อง/รายการที่ 
๙) ให้ลงจ านวนไมล์ของรถแต่ละคัน เพื่อเป็นการสอบว่า
ระยะทางใกล้จะถึงการ ปบ. แล้ว และเมื่อได้ท าการ ปบ.   
แล้วเสร็จให้ลงหมึกทับตามที่ก าหนด   

 ๒.๗ การรายงานสถานภาพยานพาหนะรอบ ๓ 
เดือน ในห้วงสิ้น เดือน มี .ค .  หน่วยรายงาน
ยานพาหนะไม่ครบตาม อจย., อสอ. และไม่ครบ
ตามบัญชีคุม เช่น ยอดจ านวนยานพาหนะงดใช้
การไม่ถูกต้อง 
      

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕๐, 
๕๑, ๕๑.๑, ๕๑.๒, ๕๒, ๕๒.๑, ๕๒.๒, ๕๓, ๕๓.๑, ๕๓.๒, 
๕๔, ๕๔.๑ และข้อ ๕๕ 
๒. ในสิ้นเดือน มี.ค. ให้หน่วยรายงานสถานะภาพยานพาหนะ
ฉบับสมบูรณ์ ตาม อจย. และ อสอ. ทุกรายการ ส่งรายงาน
ตามสายบังคับบัญชา ส่วนในห้วงอื่นๆ ให้รายงานเฉพาะที่มี
รายการเปลี่ยนแปลง  

 ๒.๘ รถชะงักใช้ราชการไม่ติดปูายบอก ในกรณี
การเบิกเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ รยบ.  

๑. ให้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร 
พ.ศ. ๒๔๘๐ ลง ๑ มี.ค. ๘๐ มาตรา ๗ ข้อ ๕ และค าสั่ง ทบ. 
ที่  ๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง ๙ พ.ย. ๙๘ เรื่อง วิธีซ่อมบ ารุง
ยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ข้อ ๒ ก (๑) 
๒. เมื่อรถคันใดช ารุดใช้การไม่ได้ หรือไม่ท างานตามหน้าที่
ต้องมีปูายบอกไว้ให้ทราบเสมอ และถ้าสามารถท าได้ให้แยก
ไว้ต่างหากจากรถที่ใช้การได้   

 ๒.๙ พลขับประจ ายานพาหนะ ไม่รายงานการ
ช ารุด ของไฟหรี่หน้ารถทั้งสองข้างไม่ติดไฟถอย
ด้านท้ายรถไม่ติด, ใบปัดน้ าฝนเสีย, ไฟเบรกไม่ติด 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ.(ค าช้ีแจง) ที่ ๓๒๐/๒๓๖๓๐ 
เรื่อง วิธีซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์สาย สพ. ลง ๙ พ.ย. ๙๘     
ข้อ ๔ ก, ข, ค,ข้อ ๕ ก, ข, ค และข้อ ๑ 



๒๖ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
  ๒. เมื่อยุทโธปกรณ์ช ารุดให้ผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับช้ัน

จนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งการในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย
ภายใน ๒๔ ชม. 

 ๒.๑๐ การติดตามผลการซ่อม ตรวจไม่พบ
หลักฐานการติดตามผลการส่งซ่อมโดยต่อเนื่อง  
ทุกรอบ ๓ เดือน  
  

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ ลง ๑๑ ส.ค. 
๑๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการประหยัดของกองทัพบก       
ข้อ ๕.๓ และ ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๘๙/๒๕๑๑ ลง ๒๘ ส.ค. ๑๑  
เรื่อง การติดตามใบเบิก ข้อ ๑, ๒ และ ๔  
๒. การส่งซ่อมยุทโธปกรณ์เมื่อครบก าหนด ๙๐ วัน ให้
ติดตามผลการส่งซ่อมครั้งที่ ๑ และครั้งต่อไปให้ด าเนินการ
ติดตามอย่างต่อเนื่องทุกรอบ ๓ เดือน โดยใช้ แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๗๑ เช่นเดียวกับการติดตามใบเบิกโดยอนุโลม     

 ๒.๑๑ หน่วยท าการ ปบ. ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด
ของยานพาหนะ ขั้วแบตเตอรี่ขึ้นคราบขี้เกลือ,
น้ ากรดในแบตเตอรี่แห้ง  
 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย. ๐๗ 
เรื่อง ให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๑๒ ก(๑), ๑๒ ค(๑), 
(๒) และ ๑๓ ก(๑) และระเบียบ กห. ว่าด้วยรถราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ข้อ ๒๐.๒ 
๒. พลขับจะต้องตรวจสภาพยานพาหนะ ประจ าวัน ขณะใช้
งาน และหลังใช้งานทุกครั้ง   

๓. เร่ือง การส่งก้าลัง สป. ๕ สาย สพ. 
๓.๑ การเตรียมการรับตรวจ 
      เอกสารการเตรียมการรับตรวจไม่เรียบร้อย 
      - น าหัวข้อการตรวจเก่ามาท าการรับตรวจ 
      - อนุผนวก ๓,๓-๑,๓-๒ ผบ.หน่วยไม่ลงนาม
ถูกต้อง                

 
๑. ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลง ๒๔ ส.ค. 
๖๐ เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจ าปี ๒๕๖๑ 
ข้อ ๔.๓.๔ 
๒. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจในสายงานจเร 
จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย ตามที่ จบ.
ก าหนด 

 ๓.๒ อุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่คลัง สป.๕ เช่น     
ถังน้ าดับเพลิง, ถังทราย เป็นต้น มีไม่เพียงพอ 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ ลง ๑๙ ส.ค. ๔๕ ข้อ ๖.๑๑  
และผนวก ก ข้อ ๓.๓ ข, ค ๒), ๓), ง และ จ 
๒. อุปกรณ์ดับเพลิงต้องจัดหาให้เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่
คลัง สป.๕ ต้องพร้อมที่จะท าการดับเพลิงได้ทันทีหากเกิด
เหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิงท่ีจ าเป็น เช่น ถังน้ า, ถังทราย, 
ถังดับเพลิงน้ ายาเคมี และ อ่ืนๆ ต้องครบถ้วนเพียงพอ 

 ๓.๓ ตรวจพบกระสุน และวัตถุระเบิด ที่มี รหัส
สภาพ C จ านวนหลายเลขงาน 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค. ๔๒ ข้อ ๗๔, ๗๔.๑-๗๔.๘ และ     
ข้อ ๗๖, ๗๖.๑-๗๖.๔ 
 ๒. เพื่อไม่ให้สูญเสียกระสุนท่ียังใช้การได้โดยเปล่าประโยชน์ 
ให้หน่วยท่ีมี รหัส C ให้หน่วยด าเนินการหมุนเวียน  

 ๓.๔ การเก็บรักษา 
      ผังแสดงการเก็บรักษา สป.๕ ในคลังจัดท า        
ไม่เรียบร้อย เช่น ไม่ใส่หมายเลขกองกระสุน 
       

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค. ๔๒ ข้อ ๓๐.๑๓ 
๒. ผังแสดงการเก็บ สป.๕ ในคลังต้องใส่หมายเลขให้ตรงกับ
กองกระสุนบนม้ารองกระสุน เพื่อความสะดวกในตรวจสอบ 
และการส ารวจกระสุน ผังต้องทันสมัยติดไว้ให้เห็นชัดเจน 

 
 
 

๓.๕ มีต้นไม้ใหญ่ติดเขตกันเพลิงระยะ ๕๐ ฟุต  
เช่น  ต้นมะขาม และต้นมะม่วง 

๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ ลง ๑๙ ส.ค. ๔๕ ข้อ ๖.๕, ๖.๗, 
๖.๘, ๖.๑๑ และผนวก ก ข้อ ๓.๒ ฉ, ซ,  ๓.๓ ก, ข, ค ๒),   



๒๗ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 
 
 
 
 

ง และ จ และ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป. ๕         
พ.ศ. ๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค. ๔๒ ข้อ ๓๐.๑๐ 
๒. เขตกันเพลิงระยะ ๕๐ ฟุต(๑๕ เมตร) รอบคลังกระสุน
ต้องสะอาดโล่งเตียนห้ามมีเช้ือไฟ เช่น หญ้าแห้ง ส าหรับ
อุปกรณ์ดับเพลิงเคมีที่พร้อมใช้งาน 

๔. เร่ือง อาวุธประจ้ากาย ประจ้าหน่วย  
๔.๑ บญัชีแสดงการรับจ่ายอาวุธ ไม่บันทึกเวลาจ่าย
อาวุธ และเวลาส่งคืนอาวุธ 
 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับทหาร ที่ ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ ลง 
๑๐ ก.ย. ๒๔๘๖ มาตรา ๕(๒) คือ การรับ - จ่ายทั้งที่น าไปใช้
ราชการประจ า และราชการช่ัวคราว ให้รัดกุมเคร่งครัด     
ไม่เกิดการรั่วไหล โดยให้มีบัญชีแสดงหลักฐานการรับ - จ่าย 
วันเดือนปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่จ่าย ผู้อนุมัติให้จ่าย และวัน
เดือนปี เวลาที่น าส่งคืน ไว้ให้ชัดเจนแน่นอนทุกครั้งที่มีการ
รับส่ง 

 ๔.๒ การติดตามใบเบิกตามห้วงระยะเวลาบันทึก
หลักฐานการติดตามใบเบิกไม่ถูกต้อง 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ 
๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๙.๑ คือ หน่วยเบิก เมื่อเสนอใบ
เบิกไปยังหน่วยสนับสนุนเกิน ๔๕ วันแล้ว ยังไม่ได้รับสิ่ง
อุปกรณ์ ให้ติดตามใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ 

 ๔.๓ การติดตามผลการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ไม่
เร่งรัดติดตามผลการขออนุมัติจ าหน่ายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค.
๒๕๑๖ ข้อ ๑๐.๔.๔ คือ ติดตาม และเร่งรัดเป็นลายลักษณ์
อักษร 

 ๔.๔ การจ่ายอาวุธภายในหน่วยเพื่อปูองกันการ
รั่วไหลหลักฐานจ่าย และส่งคืนอาวุธไม่เรียบร้อย 
คือตรวจไม่พบการบันทึกหลักฐานเวลาที่จ่าย และ 
เวลาที่ส่งคืนอาวุธในบัญชีรับจ่ายอาวุธไปราชการ 
ทั้งน าไปราชการชั่วคราว และราชการประจ า 

- ให้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับทหาร ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ ลง ๑๐ 
ก.ย. ๒๔๘๖ มาตรา ๕ (๒) คือ การรับ - จ่าย ทั้งเวลาที่ไป
ราชการประจ า และราชการช่ัวคราว ต้องจัดท าบัญชีแสดง
การรับ - จ่าย วันเดือนปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่จ่าย ผู้อนุมัติ 
ให้จ่าย วันเดือนปี เวลาที่ส่งคื น ให้ ชัดเจนทุกครั้ งที่มี        
การรับ - จ่าย 

 ๔.๕ บญัชีหมายเลขอาวุธ  
       - ตรวจพบหน่วยไม่บันทึกหลักฐานการส่ง
ซ่อมในช่องหมายเหตุ เพื่อให้ทราบได้ว่าอาวุธอยู่ที่
ใด เมื่อใด 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าช้ีแจงที่ ๑๖/๑๑๑๑๗/๒๔๙๐ ข้อ ๔ ลง 
๑๗ ต.ค.๙๐ คือ บัญชีหมายเลขอาวุธใช้แบบ คส.๔ เป็นบัญชี
แสดงอาวุธแต่ละประเภทซึ่งอยู่ในความควบคุมของหน่วย
ตามล าดับ หมายเลขน้อยไปหามากเพื่อให้สามารถส ารวจได้
ว่าอาวุธหมายเลขน้ันๆ อยู่ ณ ท่ีใด เมื่อใด 

 ๔.๖ ตรวจไม่พบการติดตามใบส่งซ่อมอาวุธช ารุด
งดใช้งานไปยังหน่วยสนับสนุน 

 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๙ หน่วยใช้เมื่อส่งซ่อมอาวุธไปยังหน่วย
สนับสนุนแล้ว ยังไม่ได้รับอาวุธที่ส่งซ่อมเมื่อซ่อมเสร็จแล้ว
เพื่อไว้ใช้ราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตามที่ ทบ. ก าหนด เมื่อครบ ๔๕ วันแล้ว 
ต้องใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ติดตามใบส่งซ่อมไปยัง
หน่วยสนับสนุน 

 ๔.๗ ตรวจไม่พบการติดตามผลการจ าหน่ายอาวุธ
ประจ ากาย ประจ าหน่วยตามระยะเวลา 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ 
ข้อ ๑๐.๔.๔ ต้องติดตามเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ๔.๘ หน่วยไมม่ีใบส่งซ่อม(ใบสีชมพู) ไว้รับตรวจ 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง ๙ พ.ย.
๒๔๙๘ ข้อ ๗ ใบสั่งงานสีชมพู ใช้เป็นใบรับ และหลักฐานของ 
หน่วยส่งซ่อมในการมารับยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จ จากกอง
สรรพาวุธท่ีรับซ่อม 



๒๘ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 ๔.๙ หน่วยจัดท าบัญชีคุมอาวุธฯ ลงในแบบพิมพ์ 

ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ไม่ครบถ้วนทุกรายการ ตรวจพบ 
เครื่องควบคุมการยิง กล้องเล็ง อาร์ พี จี ๗ หน่วย
ไม่มีบันทึก แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ 
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒.๑ หน่วยใช้ด าเนินการ
รวบรวมจัดท าสถิติ และข้อมูลส าหรับ สป.แต่ละรายการ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

เร่ือง การตรวจการจัดหา 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ และแนวทางแก้ไข 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑. การจัดท าเอกสารเชิญชวนโดยวิธีสอบราคา และ

วิธีประกวดราคาไม่เป็นไปตามแผนการจัดหา 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (วรรคท้าย) 
กล่าวคือ การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา 
ให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหา และด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนด้วย 

๒. ไม่มีการบันทึกหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ทวิ กล่าวคือ     
การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอน ของการจัดหาต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส 
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมฯ และใน
การด าเนินการแต่ละขั้นตอนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการ
บันทึกหลักฐานในการด าเนินการพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลใน
การพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่ส าคัญไว้ เพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

๓. ไม่พบหลักฐานการปิดประกาศเผยแพร่การสอบ 
ราคาโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการของหน่วย 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ  ๔๑ (๑) และ ข้อ ๑๕ ทว ิ 
กล่าวคือ ข้อ ๔๑ (๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 
๑๐ วัน ส าหรับการสอบราคาภายในประเทศหรือไม่น้อยกว่า 
๔๕ วัน ส าหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่ง
ประกาศเผยแพร่การสอบราคา และเอกสารสอบราคาไปยังผู้
มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรงหรือโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้กับให้ปิด
ประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
ของส่วนราชการนั้น และ ข้อ ๑๕ ทวิ กล่าวคือการจัดหา
พัสดุตามระเบียบนี้ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
ของการจัดหาต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมฯ และในการ
ด าเนินการแต่ละขั้นตอนผู้มหีน้าท่ีรับผิดชอบต้องมีการบันทึก
หลักฐานในการด าเนินการ พร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการ
พิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่ส าคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วย 

๔. เจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคาไม่ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่น
ซองสอบราคา 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๑(๓) กล่าวคือ 
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวัน และเวลาที่รับ
ซองในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับ
ให้แก่ผู้ยื่นซอง ส าหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ให้
ถือวัน และเวลาที่ส่วนราชการนั้นลงรับจากไปรษณีย์ เป็น
เวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ทันท ี

 
 

 
 

 
 



๓๐ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๕. ไมเ่ปดิเผยราคากลางของทางราชการ ส าหรับการ 

จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท        
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กค ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว.
๑๑๑ ลง ๑๗ ก.ย. ๕๖ กล่าวคือ ในการเปิดเผย ราคากลาง
ของทางราชการ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท ให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศราคากลาง 
และรายละเอียดการค านวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของกรมบัญชีกลาง และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ทวิ     
การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ต้องด าเนินการโดยเปิดเผย 
โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม    
ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการ
ด าเนินการ พร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ
ในขั้นตอนท่ีส าคัญไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

๖. เผยแพร่การสอบราคา และเอกสารสอบราคา      
ไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๑ (๑) กล่าวคือ ก่อน
วันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ส าหรับการสอบ
ราคาภายในประเทศ หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ส าหรับการ
สอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่
การสอบราคา และเอกสารสอบราคา ไปยังผู้มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างท างานนัน้โดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบ
ราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการนั้น 

๗. ไม่พบการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็น     
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อน 
การเปิดซองสอบราคา 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ตรี เพื่อเปิดโอกาส   
ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคาประกวดราคา   
ฯลฯ และข้อ ๑๕ จัตวา (๔) วรรคท้าย กล่าวคือ เมื่อได้มี    
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน     
แต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรรคสองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มี 
หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาหรือ
เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท า
การของส่วนราชการนั้นโดยพลัน 

๘. ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ          
ผู้ควบคุมงาน 
 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 
๑๒๐๔/๑๙๓๘ ลง ๒๔ ก.พ. ๓๗ กล่าวคือ คณะกรรมการว่า
ด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการจ้างก่อสร้างที่ส่วน
ราชการจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ค ว บ คุ ม ง า น เ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมข้อ ๗๒ และ ๗๓ และงานก่อสร้างในที่นี้หมาย
รวมถึง งานเคลื่อนย้ายอาคาร, งานดัดแปลง, งานต่อเติม, 
งานรื้อถอน และงานซ่อมแซม ซึ่งส่วนราชการเห็นว่ามีความ



๓๑ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
จ าเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ตลอดเวลาด าเนินการด้วย 

๙. การบันทึกประวัติการจ้างซ่อม ยานพาหนะสาย 
ขส. ไม่ถูกต้อง 
  - ผู้ที่บันทึกประวัติการซ่อมไม่ได้เป็นนายทหาร
ซ่อมบ ารุง หรือ นยน. ของหน่วย 

  - การบันทึกรายการซ่อมบ ารุงไม่ครบถ้วนตามที่
ด าเนินการจ้างซ่อม 

- ให้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร   
พ.ศ. ๒๔๘๐ ลง ๑ มี.ค. ๘๐ ข้อ ๖ เอกสารการส่งซ่อมประวัติ
ยุทโธปกรณ์ เป็นเอกสารส าคัญเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงจะ
บันทึกรายการละเอียดของยุทโธปกรณ์ บันทึกรายการซ่อม
บ ารุ ง โดยละเอียดทุกครั้ ง  เมื่อท าการซ่อมเสร็จแล้ว 
(ข้อแนะน าท้ายสมุดประวัติรถยนต์ทหารบก (ทบ.๔๖๑-
๓๐๕) ข้อ ๓ ผู้ที่บันทึกคือนายทหารซ่อมบ ารุง หรือ นยน. 
เมื่อบันทึกแล้วเซ็นช่ือ, ยศ, ต าแหน่ง ไว้ในช่องผู้บันทึกการ
ซ่อมด้วย) และให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.  ๒๕๒๕ ลง ๒๙ ธ.ค.  ๒๕        
ข้อ ๒๗.๑ กล่าวคือ การบันทึกรายการซ่อมบ ารุงให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบลงรายการซ่อม และจ านวนเงินค่าซ่อมแต่ละ
รายการของรถแต่ละคันในสมุดประวัติให้ถูกต้องตามความ
เป็นจริงอยู่เสมอ 

๑๐. การจัดท าปูายทะเบียนสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
  - ไม่จัดท าหรือไม่ติดแผ่นปูายทะเบียนสินทรัพย์
กับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างฯ 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์
จากการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ก.ค. ๕๗ ข้อ ๓๐ การ
จัดท าแผ่นปูายทะเบียนสินทรัพย์ เพื่อติดตั้งกับสิ่งอุปกรณ์
ถาวร และอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่ละรายการโดยให้ด าเนินการ
ใช้แผ่นปูายทะเบียนทรัพย์สิน ตาม ผนวก ช แนบท้าย
ระเบียบนี้ 

๑๑. ไม่ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง ก่อนสิ้นสุด 
ระยะเวลาของการประกันความช ารุดบกพร่อง 
 
 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กบ.ทบ. ท่ี ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๑๙๗๒ 
ลง ๑๓ ต.ค. ๓๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกัน
สัญญา ข้อ ๑.๓ กล่าวคือ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการ
ประกันความช ารุดบกพร่อง ภายใน ๑๕ วัน ส าหรับ
หลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน      
๖ เดือน หรือภายใน ๓๐ วัน ส าหรับหลักประกันสัญญาที่มี
ระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ และ
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบอีกครั้งหน่ึง หากปรากฏ
ว่ามีความช ารุดบกพร่องให้หัวหน้าส่วนราชการรีบแจ้งให้
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความช ารุดบกพร่องตาม
หลักประกันสัญญา พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบ
ด้วย  

๑๒. บันทึกบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง 
  - การบันทึกบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนทุก
รายการตามที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
  - หน่วยใช้จัดท าบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง
ไม่ถูกต้อง ที่พบใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ -๐๐๕     
ในการควบคุม 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๒ (๑) 
กล่าวคือ ลงบัญชีหรือทะเบียน เพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี
แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างท่ี กวพ. ก าหนด 
โดยให้มีหลักฐาน การรับเข้าบัญชี หรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการ
อาหารทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้  และให้ปฏิบัติตาม 



๓๒ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒.๒ และ ข้อ ๔๐ กล่าวคือ 
การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่ง
ก าลัง และหน่วยใช้จะต้องรับผิดชอบด าเนินการควบคุมทาง
บัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 
เพื่อให้ทราบสถานภาพและสถิติ การใช้สิ่ งอุปกรณ์ได้
ตลอดเวลา หน่วยใช้สนับสนุนจัดท าบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร 
ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส าหรับบัญชีคุมช้ินส่วนซ่อม 
และสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองนั้น ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-
๐๖๘ ความรับผิดชอบผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ต้อง
รับผิดชอบในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้ เป็นไปโดยเรียบร้อย
เหมาะสม ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทางราชการ และให้ขึ้น
บัญชีคุมตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

๑๓. การก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุในเอกสารเชิญชวน  
ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหา 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (วรรคท้าย) 
กล่าวคือ การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา 
ให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหา และด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนด้วย 

๑๔. ไม่พบเอกสารใบสั่งให้ส่งของตามหนังสือสัญญา 
(กรณีที่มีการท าสัญญา) 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๓/๑๙๔๒ ลง ๒๗ ม.ค. ๙๘ 
เรื่อง การใช้แบบใบสั่งซื้อ และแบบใบสั่งให้ส่งของตามหนังสือ
สัญญา ข้อ ๔ กล่าวคือ ในกรณีที่มีการท าสัญญาให้ใช้เฉพาะ   
ใบสั่งให้ส่งของตามหนังสือสัญญา (ย.๓๗) 

๑๕. การก าหนดการรับรองความช ารุดบกพร่อง ในการ
จัดท าข้อผูกพันไม่ตรงกับท่ีอนุมัติ 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ท่ี ๙๐๘/๒๕๓๔ เรื่อง การก าหนด
เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าที่พัสดุของหน่วย ข้อ ๗ และ    
ข้อ ๗.๗ กล่าวคือ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าที่พัสดุมี
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ และมีหน้าที่จัดเตรียม และด าเนินการ
เกี่ยวกับการท าสัญญา และเสนอแนะผู้มีอ านาจสั่งจ้างเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่างๆ ในสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาการจัดท า
ข้อผูกพัน 

๑๖. ส่งคืนหลักประกันซอง และหลักประกันสัญญาไม่
เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 
   - ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา
คู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกัน ก่อนที่ผู้เสนอราคาหรือ
คู่สัญญาพ้นข้อผูกพัน 
   - ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา
คู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกัน ล่าช้ากว่าที่ระเบียบ
ก าหนด  

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๔ กล่าวคือให้ส่วน
ราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้ า
ประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (๑) หลักประกันซองให้คืนให้แก่
ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้
พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ า
ประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วการคืนหลักประกัน
ที่ เ ป็นหนั งสื อค้ าประกัน ของธนาคาร  บริ ษัท เ งินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับ



๓๓ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ าประกนั
ให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โดยเร็ วพร้อมกับแจ้ง ให้ธนาคารทราบ บริ ษัทเ งินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้ าประกันทราบด้วย และให้ปฏิบัติตาม
หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/๔๕๐๙    
ลง ๑๘ พ.ค. ๓๘ กล่าวคือ การแจ้งคืนหลักประกันที่เป็นเงิน
ส ด ใ ห ้คู ่ส ัญ ญ า  ค ว ร ม ีห น ัง ส ือ ส ่ง ท า ง ไ ป ร ษ ณ ีย์
ลงทะเบียนแจ้งให้ผู้ วางหลักประกันสัญญาทราบ โดย
ก าหนดระยะเวลาให้มารับเงินประกันสัญญาคืน  และมี
เง่ือนไขผนวกไปด้วยว่า หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะน า
เงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว หากผู้วางหลักประกันไม่มารับเงินประกันสัญญาคืน    
ให้น าเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

๑๗. การปิด และการปลดประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา และประกาศสอบราคา 
หน่วยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด 
   - ไม่ปิดประกาศประกาศประกวดราคาเอกสาร
ประกวดราคา และประกาศสอบราคา 
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการ 
   - ผู้ปิดประกาศ ผู้ปลดประกาศและ พยานการ
ปิดและการปลด เป็นบุคคลเดียวกัน 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห.๐๔๐๔/๓๖๕      
ลง ๑๕ ก.พ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการนั้น และให้กระท า
ในตู้ปิดประกาศที่มีกุญแจปิดตลอดเวลาโดยให้ผู้ปิดประกาศ 
และผู้ปลดประกาศต้องท าหลักฐานการปิด และการปลด
ประกาศเป็นหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ผู้ปิดประกาศ 
และผู้ปลดประกาศจะต้องมิใช่บุคคลเดียวกันและต้องมิใช่
บุคคลที่เป็นพยานในแต่ละกรณีด้วย 

๑๘. การรับซองสอบราคา และการเก็บรักษาซองสอบ
ราคาก่อนส่งให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามทีร่ะเบียบก าหนด 
   - เจ้าหน้าที่รับและผู้เก็บรักษาซองสอบราคา

เป็นบุคคลเดียวกัน 
   - เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาไม่ส่งมอบซอง

ให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุทันที 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๑(๓) กล่าวคือ 
ให้ เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่ เปิดซอง  พร้อมระบุวันเวลา          
ที่รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรง ให้ออกใบ
รับให้แก่ผู้ยืนซองส าหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์
ให้ถือวัน และเวลาที่ส่วนราชการนั้นลงรับทางไปรษณีย์เป็น
เวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ทันท ี

๑๙. ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องหลังจากคู่สัญญา
พ้นข้อผูกพันของสัญญา 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กบ.ทบ. ท่ี ต่อ กห ๐๔๐๔/ ๑๑๙๗๒ 
ลง ๑๓ ต.ค. ๓๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนการคืนหลกัประกันสัญญา 
ข้อ ๑.๓ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความช ารุด
บกพร่อง ๓๐ วัน ส าหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลา
ของการประกันตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบคามช ารุดบกพร่องของพัสดุและรายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่ามีความช ารุด
บกพร่อง ให้หัวหน้าส่วนราชการรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
มาด าเนินการแก้ไขก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันสัญญา
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน(ถ้ามี) ทราบด้วย 

๒๐. ไม่ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างก่อนการประกาศ
สอบราคาหรือประกาศประกวดราคาหรือประกาศร่าง 
TOR ส าหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทาง

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กค. ด่วนท่ีสุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว.๒๗ 
ลง ๓๐ มี.ค. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ และแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ



๓๔ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
อิเล็กทรอนิกส ์
 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๗.๒    
ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีอ านาจหน้าที่  และ
รับผิดชอบค านวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้อง
ตามหลัก เกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้ า ง         
แล้วน าเสนอ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนการประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคาหรือ
ประกาศร่าง  TOR ส าหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่กรณี  

๒๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อได้รับเงินสดจากการ 
ขายเอกสารประกวดราคาแล้ว น าเงินที่ได้รับ    
ส่งเจ้าหน้าท่ีการเงินล่าช้ากว่าที่ระเบียบก าหนด 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.  ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗ 
กล่าวคือ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน หรือ
รับช าระเงิน น าเงินที่ได้รับพร้อมกับส าเนาใบเสร็จรบัเงิน และ
เอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมด ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงิน
ของส่วนราชการนั้น  

๒๒. ไม่พบเอกสารของผู้ควบคุมงานในการจดบันทึกสภาพ
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม
เป็นรายวัน 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๓(๓) กล่าวคือ 
ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของ ผู้รับ
จ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน และสาเหตุการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ     
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ 
และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงาน
แต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการ   
เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้ด้วย 

๒๓. การขออนุมัติ ซื้อ/จ้างไม่ผ่านการตรวจสอบหรือ 
รับรองจากนายทหารงบประมาณ 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง ๒๙ ก.ค. ๕๖ ข้อ ๒๔.๓.๑ กล่าวคือการขอ
อนุมัติใช้งบประมาณหรือเบิกจ่ายเงิน จะต้องให้นายทหาร
งบประมาณหรือเจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาเสนอ
ความเห็น และรับรองว่าการใช้จ่ายงบประมาณชอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ กับทั้งมี
งบประมาณประเภทน้ันๆ พอจ่ายทุกรายการ  

๒๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ก าหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ (วรรคแรก) กล่าวคือ 
ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม  
ระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการแล้วแต่กรณี 

๒๕. ไม่รายงานขอขึ้นบัญชีคุม สป. เมื่อด าเนินกรรมวิธี
เรียบร้อยแล้ว 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๕๖/๒๕๕๗ เรื่อง การขึ้น
บัญชีคุม สป. ของ ทบ. ข้อ ๓.๑ เมื่อหน่วยที่ด าเนินกรรมวิธี
จัดซื้อจัดจ้าง แลกเปลี่ยน รับโอน หรือรับบริจาคได้
ด าเนินการจนถึงขั้นตรวจรับ สป. เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ใน
ราชการแล้ว ให้รายงานรายละเอียดของ สป. ที่ได้รับแยก
ตามสายงานที่รับผิดชอบ สป. ไปตามสายบังคับบัญชาจนถึง 
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นขต.ทบ. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ตรวจรับ สป. 
เรียบร้อยแล้ว  

๒๖. การแจ้งผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ผู้เสนอราคา ไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 
 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพ.)
๐๔๒๑.๓/ว.๖๓ ลง ๒๓ ก.พ. ๕๘ ข้อ ๓๙ กล่าวคือ เมื่อ
ด าเนินการตาม ข้อ ๓๗ แล้วเสร็จให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการพิจารณา
และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด ผ่าน หน.
เจ้าหน้าที่พัสดุ ต่อ หน.ส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบ
พร้อมเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ก่อนแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและประกาศผลการ
พิจารณาในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง  

๒๗. การเผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่  กค (กวพ.) 
๐๔๒๑.๓/๒๕๘ ลง ๒๔ ก.ค. ๕๘ ข้อ ๒.๒ (๑) กล่าวคือ   
การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  
แต่ ไม่ เกิน  ๕ ,๐๐๐,๐๐๐. -บาท ให้ เผยแพร่ประกาศ        
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของส่วน
ราชการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า ๕ วันท า 
การ และจะต้องมีระยะเวลาให้ผู้เสนอราคาใช้ในการค านวณ
ราคาก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 

๒๘. การใช้ราคากลางเป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบ
ราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้จริง ไม่เป็นไปตามล าดับที่ระเบียบ
ก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ เพื่อใช้เป็นฐานส าหรับ
เปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  (๑ )  ราคาที่ ได้มาจากการค านวณตามหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
  (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่
กรมบัญชีกลางจัดท า 
  (๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อื่นก าหนด 
  (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
  (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒
ปีงบประมาณ 
  (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่
ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคา
ตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) 
ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญในกรณีที่
ไม่มีราคาตาม (๑), (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔), (๕) 
หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔), (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ  

๒๙. การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนด  

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงาน
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     - ไม่พบการประกาศผล โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของหน่วย 
     - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ
หรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ของรัฐ 

ของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผล    
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรั ฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย           
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้      
ผู้ เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์         
(e - mail) ตามแบบที ่กรมบัญชีกลางก าหนด 

๓๐. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และผู้มี
สิทธิรับมอบงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง 
     - ผู้ มี สิ ทธิ รั บมอบงานก่ อสร้ างไม่ ไ ด้ เ ป็ น
นายทหารสายงาน ยย. ของ มทบ.ในพ้ืนท่ี 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๓๘๓/๒๕๒๕ เรื่อง คุณสมบัติ 
และหน้าท่ีผู้มีสิทธิรับมอบงานก่อสร้าง ข้อ ๑.๒ การกอสราง
ในพื้นที่ของ มทบ. หรือ จทบ. ใด ให มทบ. หรือ จทบ.     
นั้น ตั้งนายทหารสายงาน ยย. ของหนวยเปนผูมีสิทธิรับมอบ 
งานกอสรางที่คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับการจาง
จากผูรับจางไวเรียบรอยแลว 

๓๑. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ไม่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
และเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงานรายงาน 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๒ (๑) ตรวจสอบ
รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่
ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน
แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

๓๒. ไม่แจ้ งรายละ เอียดการค านวณราคากลาง       
งานก่อสร้างให้ สตง. กรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก
ราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ค านวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป  

-  ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ ว.๒๗ 
ลง ๓๐ มี.ค. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ ข้อ ๑๗.๒ ในกรณีที่ราคาของ       
ผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก
ราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไว้ 
ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาราย    
ที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการค านวณ        
ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้ง
รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้ สตง. 
ทราบโดยเร็ว   

๓๓. ไม่ได้จัดท าแผนภูมิการด าเนินงานงานก่อสร้าง - ให้ปฏิบัติตาม รายละเอียดการปฏิบัติ ประกอบสัญญาจ้าง
ของกองทัพบก มยย.๑๑ -๒๕๔๙ ข้อ ๘ งานก่อสร้าง       
ตามสัญญา ที่มีราคาค่าก่อสร้างเกินกว่า ๕ ล้านบาท ให้ผู้รับ
จ้างจัดท าแผนงานขั้นตอนการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มงานจนถึง
งานแล้วเสร็จ จ านวน ๓ ชุด เสนอขอความเห็นชอบจาก
เจ้าหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๐ วันเป็นอย่างช้า นับตั้งแต่
วันลงนามในสัญญา เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว 
จะส่งคืนให้ผู้รับจ้าง ๑ ชุด ผู้รับจ้างจะต้องน าไปเขียนขยายให้มี
ขนาดใหญ่ไม่เล็กกว่าขนาด ๑.๒๐ ม. x ๒.๔๐ ม. ไว้ ณ สถานที่
ก่อสร้าง และต้องมีรายนามของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างแสดง
อยู่ด้วย 

๓๔. ไม่ได้ก่อสร้างส านักงานช่ัวคราวของผู้รับจ้าง - ให้ปฏิบัติตาม รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของ
กองทัพบก มยย.๑๑-๒๕๔๙ ข้อ ๔(๔.๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา
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หรือก่อสร้างส านักงานช่ัวคราว ส าหรับงานก่อสร้างที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ ๑๒๐ 
วันขึ้นไป เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และจัดแบ่งให้เจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจ้างได้ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง ส านักงานนี้ต้องเป็นห้อง
เป็นสัดส่วนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้อง
ดูแล และท าความสะอาดให้เรียบร้อยตลอดเวลา 

๓๕. การก าหนดรายการจัดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร
ขนาดเล็กของหน่วยไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้   
    - รายการซ่อมที่ระบุไว้ในสัญญาไม่ตรงตาม
รายการช ารุดจริงที่ผู้ใช้ขออนุมัติจ้างซ่อมฯ 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๙๐๘/๓๔ ลง ๒๕ ก.ค. ๓๔ 
เรื่อง การก าหนดเจ้าหน้าที่พัสดุและ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ   
ของหน่วย กล่าวคือ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ข้อ ๗.๒ ด าเนินการ
จัดหาตามแผนจัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ถูกต้องตามระเบียบ
แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

๓๖. การออกรายการซ่อมแซมไม่ถูกต้องตามหลักวิชา
ช่าง เช่น สายไฟฟูา VAF, VAF-G ก าหนดให้ร้อย
ท่อ 

- ให้ปฏิบัติตาม ภาคผนวก รายละเอียดการปฏิบัติประกอบ
สัญญาจ้างของกองทัพบก วัสดุและอุปกรณ์  งานระบบ
วิศวกรรมไฟฟูา สายไฟฟูา VAF, VAF-G ก าหนดให้เดินลอย
เกาะผนังห้ามร้อยท่อ 

๓๗. หน่วยไม่น าคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์หรือแบบ
รูปรายการละเอียดมาเป็นหลักในการจัดหา 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ ง  ทบ. ( เฉพาะ)  ที่  ๑๖๐๔/๕๓          
ลง ๓๐ ธ.ค. ๕๓ เรื่อง การก าหนด และการใช้คุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ๕.๒ กล่าวคือ การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี   
ต้องใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ที่ได้ด าเนินกรรมวิธีตาม
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในค าสั่งนี้เป็นหลักในการ
จัดหาทุกครั้ง และ ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ (๒) 
กล่าวคือ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ และ ข้อ ๒๔ วรรคสอง       
ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ (๒) ขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี 

๓๘. ผู้รายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่เจ้าหน้าที่ 
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และไม่มีอ านาจหน้าท่ีตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๔๘/๖๐ เรื่อง การ
ก าหนดเจ้าหน้าท่ี และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของหน่วย และการ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ข้อ ๓.๒.๑, ๓.๒.๔ และ 
ข้อ ๕ กล่าวคือ ข้อ ๓.๒.๑ อัตราเฉพาะกิจหรืออัตราการจัด 
และยุทโธปกรณ์ ได้ระบุฝุายจัดหาหรือกองจัดหา หรือแผนก
จัดหาไว้ให้หัวหน้าฝุายจัดหาหรือหัวหน้ากองจัดหาหรือ
หัวหน้าแผนกจัดหา แล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่      
ข้อ  ๓ .๒ .๔  ส าหรับโรงพยาบาลในสั งกั ดกองทัพบก           
ให้ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้ากองเภสัชกรรม หรือหัวหน้า
หน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งตามอัตราเฉพาะกิจหรืออัตราการจัด และ
ยุทโธปกรณ์ของโรงพยาบาล ก าหนดให้มีหน้าที่ในการจัดหา
ยา และสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ    



๓๘ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ  

๓๙. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หน่วยไม่
ก าหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณา 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ กล่าวคือ      
ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ (๕) คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

๔๐. การประกาศผลผูไ้ด้รับการคัดเลือกหน่วยด าเนินการ 
ไม่ครบทุกช่องทางตามที่ระเบียบก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ กล่าวคือ ให้น า
ความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับ
คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยอนุโลม (ข้อ ๔๒ กล่าวคือ
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
พิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่ งซื้อหรือสั่ งจ้างแล้ว         
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือการจ้างใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

๔๑. รายละเอียดในสัญญา(ใบสั่งซื้อ)ไม่ระบุช่ือยี่ห้อของ
พัสดุที่จัดหา 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๑๔๘/๖๐ ลง ๒๒ 
ก.ย. ๖๐ เรื่อง การก าหนดเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่   
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ของหน่วย และการจัดท าแผนการการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่มีอ านาจหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการหลักเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๕.๗ จัดเตรียม 
และด าเนินการเกี่ยวกับการท าสัญญา และเสนอแนะผู้บังคับ
หน่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในสัญญา และการปฏิบัติ
ตามสัญญา  

๔๒. การจัดท าข้อผูกพันไม่เป็นไปตามแผนงานหรือที่
ได้รับอนุมัติหลักการจัดหา 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามข้อ ๑๑ 
แล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามแผน และขั้นตอนตามระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ 
หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

๔๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ น าฝากหลักประกันสัญญา 
ให้กับการเงินของหน่วยล่าช้า 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๕๓/๒๕๓๑ ลง ๑๕ ม.ค. ๓๑ 
ข้อ ๔.๗.๒ ให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยด าเนินการน า
หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสดหรือมีมูลค่าเป็นเงินให้รีบน า
ฝากไว้ในบัญชีของส่วนราชการนั้น ในวันน้ันหรือวันถัดไป 



๓๙ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับหลักประกัน
สัญญามอบให้แก่ผู้รับจ้างถือไว้เป็นหลักฐาน 

๔๔. ก าหนดค่าปรับไม่ถูกต้องกรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ไม่สามารถส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างทันตาม
ก าหนดเวลา 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กล่าวคือการท า
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนอกจากการจ้างที่ปรึกษา  
ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 
๐.๐๑-๐.๐๒ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง
ซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้ก าหนด
ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้นแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 
๑๐๐.- บาท 

๔๕. การจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างมีรายการไม่
ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 
     - ไม่ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือ
จ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ 
๒๓ และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อ
หรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอความ
เห็นชอบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

๔๖. หน่วยไม่แต่งตั้งผู้ควบคุมงานรับผิดชอบในการจัด
ซ่อมเครื่องปรับอากาศในลักษณะงานที่จ าเป็นต้อง
มีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเง่ือนไขการ
จ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน 

- ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่
มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะๆ อันจ าเป็นต้องมีการ
ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตาม
ความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้
ควบคุมงานที่มีความรู้  ความช านาญ ทางด้านช่างตาม
ลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ 
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐนั้น 

๔๗. ใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์เป็นหลักในการ 
จัดหาไม่ครบทุกรายการ 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๒๔/๖๐ ลง ๑๗ 
พ.ย. ๖๐ เรื่อง การก าหนด และการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่ง
อุปกรณ์ ข้อ ๕.๑ สิ่งอุปกรณ์ที่จะต้องก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วัสดุ และครุภัณฑ์  ที่ด าเนินการ
จัดหาด้วยเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อ ๕.๑ ทุกวิธี ต้องใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ที่ได้
ด าเนินกรรมวิธีตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน
ค าสั่งนี้ เป็นหลักในการจัดหาทุกครั้ง ฯ 

๔๘. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ไม่
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครบถ้วนตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่
มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 



๔๐ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๔๙. การแจ้งผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอ- 

นิกส์ ให้ผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบ 
ก าหนด 
 

- ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
เหตุ ผลสนับสนุน ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

๕๐. การจัดท าข้อผูกพันไม่เป็นไปตามแผนงานหรือที่
ได้รับอนุมัติหลักการจัดหา 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหรือจ้างประจ าปีตามข้อ ๑๑ 
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างให้
เป็นไปตามแผน และขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ 
หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณีเพื่อให้พร้อมที่จะท าสัญญา
หรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

๕๑. ไม่ แต่ งตั้ งคณะกรรมการของหน่ วย ใ ช้ เป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๕/๖๐ ลง ๒๕ 
ก.ย. ๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ ข้อ ๓.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุต้องมีผู้แทนหน่วยใช้ร่วมด้วยอย่างน้อย ๑ นาย (กรณีมี
หน่วยใช้หลายหน่วยให้พิจารณาจากหน่วยหลัก) ยกเว้นการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินตามสัญญาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  

๕๒. ไม่ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ . -บาท  ขึ้ น ไ ป ให้  สต ง .  แล ะ
กรมสรรพากร 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๔   ให้หน่วยงาน
ของรัฐส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่า
ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงหรือตามกรรมวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

๕๓. การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างระบุรายการไม่
ครบถ้วน 
    - ไม่ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละ
วิธี ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีตามรายการดังต่อไปนี้ (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

๕๔. ไม่พบการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง    
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ เมื่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
พิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือการจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของ
รัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และ
แจ้ ง ให้ผู้ เ สนอราคาทุกรายทราบ ผ่ านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ตามแบบที ่กรมบัญชีกลางก าหนด 

๕๕. ไม่ระบุวันส่งมอบหรือระบุรายละเอียดในสัญญาไม่
ครบถ้วน 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๘/๖๐ ลง ๒๒ 
ก.ย. ๖๐ เรื่อง การก าหนดเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่   



๔๑ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ของหน่วย และการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี    
ข้อ ๕.๗ ให้เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่
จัดเตรียม และด าเนินการเกี่ยวกับการท าสัญญา และ
เสนอแนะผู้บังคับหน่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในสัญญา 
และการปฏิบัติตามสัญญา   

๕๖. ก าหนดหลักประกันสัญญาไม่เป็นจ านวนเต็ม 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ หลักประกัน
การเสนอราคา และหลักประกันสัญญาให้ก าหนดมูลค่าเป็น
จ านวนเต็ม ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือ
ราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งน้ัน  

๕๗. ไม่ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนคืนหลัก 
ประกันสัญญา 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๖ กรณีที่สัญญา
จะครบก าหนดรับประกันความช ารุดบกพร่อง ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาถึงความช ารุดบกพร่องของพัสดุเพื่อปูองกัน
ความเสียหาย จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป  

๕๘. ผู้ซื้อไม่ลงนามด้านหลังใบสั่งซื้อ 
 

 - ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๓/๑๙๔๒ ลง ๒๗ ม.ค. ๙๘ 
เรื่อง การใช้แบบใบสั่งซื้อ และแบบใบสั่งให้ส่งของตาม
หนังสือสัญญา ข้อ ๓ กรณีที่มีการออกใบสั่งแทนการท าสัญญา
ให้ใช้ใบสั่งซื้อ(ย.๓๗) ซึ่งระบุข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้
ปฏิบัติไว้ด้านหลังทั้งผู้ซื้อ, ผู้ขายกับพยานต้องลงลายมือช่ือ
ตลอดจนให้ผู้ขายวางเงินมัดจ าเช่นเดียวกับสัญญา  

๕๙. ไม่มีผู้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือ
จ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ด้วย  

๖๐. ไม่พบการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของ    
ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ 
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนเปิดซอง 
สอบราคา 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ  พ .ศ.  ๒๕๓๕ และที่ แก้ ไข เพิ่ ม เติม  ข้อ  ๑๕ ตรี         
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่
ที่ตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคา หรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนการเปิดซองสอบราคา 
ประกวดราคา ฯลฯ และข้อ ๑๕ จัตวา (๔) วรรคท้าย 
กล่าวคือ เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานแต่ละรายตาม ข้อ ๑๕ ตรี วรรคสองแล้ว   
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศลายช่ือ  
ผู้เสนอราคาหรือเสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการนั้นโดยพลัน         
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการ



๔๒ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
เปิดโอกาสให้ม ีการแข่งข ันกันอย่างเป ็นธรรม ให้ผู ้มี
หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบ 

๖๑. ไม่ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วย ในการเผยแพร่การสอบราคา 
  

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๑ (๑) กล่าวคือ 
ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ส าหรับการ
สอบราคาภายในประเทศหรือไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ส าหรับ
การสอบราคานานาชาติให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุส่งประกาศเผยแพร่
การสอบราคา และเอกสารสอบราคา ไปยังผู้มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างท างานนั้นโดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบ
ราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการนั้น 

๖๒. ก า ร แ จ้ ง ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ผู้ เสนอราคาไม่
ครบถ้วนตามระเบียบที่ก าหนด (ไม่มีการปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วย) 

- ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และเหตุผลสนับสนุน ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น 

๖๓. ไม่เปิดเผยราคากลางของทางราชการ ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
๐๔๐๕.๓/ว ๑๓๒ ลง ๑๔ มี .ค. ๖๑ เรื่อง แนวทางการ
เปิดเผยราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเปิดเผยราคากลาง
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออก
ตามความใน พ.ร.บ. นี้ จึงเห็นควรก าหนดวงเงินในการ
เปิดเผยราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 
๕๐๐,๐๐๐.-บาทขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคา
กลาง และรายละเอียดการค านวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์
ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดที่
หน่วยงานต้องประกาศให้ เป็นไปตามแนวทางที่คณะ 
กรรมการ ปปช. ก าหนด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

เร่ือง การตรวจการจัดหา กรมฝ่ายยุทธบริการ 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ และแนวทางแก้ไข 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑. บันทึกบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง 

  - การบันทึกบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนทุก
รายการตามที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
  - หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังจัดท าบัญชีคุม
สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองไม่ถูกต้องที่พบใช้แบบพิมพ์ 
ทบ. ๔๐๐-๐๖๘ ในการควบคุม 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลงัอุปกรณป์ระเภท 
๒ และ  พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒ และข้อ ๔๐ กล่าวคือ       
การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่ง
ก าลัง และหน่วยใช้จะต้องรับผิดชอบด าเนินการควบคุมทาง
บัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 
เพื่อให้ทราบสถานการณ์ และสถิติการใช้สิ่งอุปกรณ์ได้
ตลอดเวลา หน่วยใช้สนับสนุนจัดท าบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร
ใช้ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส าหรับบัญชีคุมช้ินส่วนซ่อม
และสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง นั้น ให้ใช้ แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-
๐๖๘ ความรับผิดชอบผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันต้อง
รับผิดชอบในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
เหมาะสม ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทางราชการ และให้
ขึ้นบัญชีคุมตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

๒. การน าฝากหลักประกันสญัญาทีเ่ปน็หนังสือค้ า
ประกันของธนาคารล่าช้า 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวพ.) ๐๔๒๑.๓/๒๙๑๗๑ ลง ๒๐ ก.ค. ๕๘ กล่าวคือ 
หลักประกันสัญญา คือสิ่งที่คู่สัญญาให้ไว้เมื่อเข้าท าสัญญา
เพื่ อ เป็นพยานหลักฐานว่ า ได้ท าสัญญาขึ้น  และ เป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งนี้ต้องเป็นสิ่งที่ได้มีการ
ส่งมอบให้กันไว้ในวันท าสัญญาหากเป็นทรัพย์สินที่สัญญาว่า
จะให้ ไ ว้ ในวันข้ า งหน้ าหรื อ ให้ ไ ว้ ในวันอื่ นย่ อม ไม่ ใ ช่
หลักประกันสัญญา 

๓. ไม่พบประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละราย ว่าเป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนการ
เสนองาน 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๕ ตรี เพื่อเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนการเปิดซองสอบราคา 
ประกวดราคา ฯลฯ และข้อ ๑๕ จัตวา วรรคท้ายกล่าวคือเมือ่
ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
แต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรรคสองแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท า
การของส่วนราชการนั้นโดยพลัน 

๔. การจ้างพิมพ์ ในท้องถิ่นโดยหน่วยยังไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารงานโรง
พิมพ์ ทบ. 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๑๑๐   
ลง ๒๖ ต.ค. ๔๗ เรื่อง การยกเลิกมติ ครม. เรื่อง สิทธิพิเศษ
ของโรงพิมพ์ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๓.๒ กล่าวคือ 
ให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณส าหรับงานพิมพ์ทุกกรณีโอน
งบประมาณให้โรงพิมพ์ ทบ. จัดพิมพ์ เว้นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
จะต้องจ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานกรรมการบริหารงานโรงพิมพ์ ทบ. ก่อน 
 



๔๔ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๕. น าคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์หรือแบบรูป

รายการละเอียดมาเป็นหลักฐานในการจัดหา     
ไม่ครบถ้วน 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๑๖๐๔/๕๓ ลง     
๓๐ ธ.ค. ๕๓ เรื่อง การก าหนด และการใช้คุณลักษณะเฉพาะ
สิ่ ง อุ ปก รณ์  ข้ อ  ๕ .๑  และ  ๕ .๒  กล่ า วคื อ  ข้ อ  ๕ .๑             
สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ วัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดหาด้วยเงินในงบประมาณหรือเงิน
นอกงบประมาณที่มิได้มีระเบียบใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
ข้อ ๕.๒ การจัดซื้อหรือจ้างท าสิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ ๕.๑ ทุกวิธี 
ต้องใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ที่ได้ด าเนินกรรมวิธีตาม
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในค าสั่งนี้เป็นหลักในการ
จัดหาทุกครั้ง 

๖. การใช้ราคากลางเป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบ
ราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อ
จัดจ้างได้จริงหรือไม่เป็นไปตามล าดับที่ระเบียบ
ก าหนดที่ตรวจพบหน่วยใช้ราคากลางที่ได้จากสืบ
ราคาท้องตลาด 
 
 
 

- ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับ
เปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  (๑ )  ราคาที่ ได้มาจากการค านวณตามหลัก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
  (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่
กรมบัญชีกลางจัดท า 
  (๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลาง
อื่นก าหนด 
  (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
  (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสอง
ปีงบประมาณ 
  (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อนในกรณีที่ไม่
มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม 
(๒) หรือ (๓) ก่อนโดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญในกรณีที่
ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม  (๔) (๕) 
หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

๗. ไม่แต่งตั้งผู้ควบคุมงานรับผิดชอบในการจัดซ่อม
ลิฟท์โดยสารซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๗ ในการจ้าง
ก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะๆ อัน
จ าเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเง่ือนไขการ
จ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้ า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความช านาญ
ทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น 

   



๔๕ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๘. ไม่แต่งตั้งผู้แทนหน่วยใช้ร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ  
 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๕/๖๐ ลง ๒๕ 
ก.ย. ๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ ข้อ ๓.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ต้องมีผู้แทนหน่วยใช้ร่วมด้วยอย่างน้อย ๑ นาย 
(กรณีมีหน่วยใช้หลายหน่วย ให้พิจารณาจากหน่วยหลัก 
ยกเว้นการจัดซื้ อจัดจ้ างที่ มี วง เ งินตามสัญญาไม่ เกิน 
๕๐๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น ขนาด ของพัสดุที่จัดหา - ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๘/๖๐ ลง ๒๒ 
ก.ย. ๖๐ ข้อ ๕.๗ จัดเตรียม และด าเนินการเกี่ยวกับการท า
สัญญา และเสนอแนะผู้บังคับหน่วยเกี่ยวกับรายละเอียด
ต่างๆ ในสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญา 

๑๐. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุล่าช้า - ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (๕) โดยปกติ
ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่
วันท่ีประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท า
การตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

เร่ือง การตรวจงานก่อสร้าง (งานสนาม) 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ และแนวทางแก้ไข 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑. ส านักงานช่ัวคราวของผู้รับจ้าง 

  - ผู้รับจ้างไม่ได้ก่อสร้างส านักงานช่ัวคราว 
  - จัดสร้างไว้แต่พื้นที่ใช้สอยไม่เหมาะสม 
  - ไม่มีปูายแผนภูมิงานก่อสร้างประจ าส านักงาน 
  - ไม่จัดท าปูายแสดงรายการก่อสร้าง 
(ส าหรับงานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕ ล้านบาท
ขึ้นไปและมีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ ๑๒๐ วัน 
ขึ้นไป) 

 

- ให้ปฏิบัติตาม รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้าง
ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑ การด าเนินการทั่วไป
ตาม มยย.๑๑-๒๕๔๙ การปฏิบัติก่อนการด าเนินงานก่อสร้าง       
ข้อ ๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๓ ข้อ ๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหรือ
ก่อสร้างส านักงานช่ัวคราวส าหรับงานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 
๕ ล้านบาท ข้ึนไป และระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ ๑๒๐ วัน 
ขึ้นไปเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และจัดแบ่งให้เจ้าหน้าที่ของผู้
ว่าจ้างได้ใช้ในระหว่างการก่อสร้างส านักงานนี้ต้องเป็นห้อง
เป็นสัดส่วนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ผู้รับจ้าง
จะต้องดูแล และท าความสะอาดให้เรียบร้อยตลอดเวลา    
ข้อ ๔.๒ ส านักงานจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยขนาดเหมาะสม   
แล ะ มี ที่ ตั้ ง แ ผ น ภู มิ ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ขน า ด ไม่ น้ อ ย ก ว่ า           
๑.๒๐ ม. × ๒.๔๐ ม. และที่วางของตัวอย่างของวัสดุก่อสร้าง
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ข้อ ๔.๓  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าปูายขนาด  
ไม่เล็กกว่า ๑.๒๐ ม. × ๒.๔๐ ม. แสดงรายการก่อสร้างจ านวนเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้างระยะเวลาการก่อสร้างส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับจ้าง และข้อความอื่นที่จ าเป็นให้เห็นอย่าง
ชัดเจนในบริเวณที่ท าการก่อสร้างด้วย 

๒. แผนภูมิการด าเนินงาน 
  - ไม่จดัท าแผนภูมิการด าเนินงาน 
  - จัดท าแผนภูมิการด าเนินงานไม่ถูกต้อง 
  - ไม่เสนอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

- ให้ปฏิบัติตาม รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้าง
ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑ การด าเนินการทั่วไป
ตาม มยย.๑๑-๒๕๔๙ การปฏิบัติก่อนการด าเนินงานก่อสร้าง 
ข้อ ๘ งานก่อสร้างตามสัญญาที่มีราคาค่าก่อสร้างเกินกว่า   
๕ ล้านบาทให้ผู้รับจ้างจัดท าแผนงานขั้นตอนการด าเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงงานแล้วเสร็จจ านวน ๓ ชุด เสนอขอความ
เห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างภายใน ๑๐ วัน เป็นอย่าง
ช้านับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 

๓. การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ผู้มีสิทธิ์รับมอบงาน และ
ผู้มีสิทธิ์รับมอบงานต่อ ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะ      
ในเรื่องคุณสมบัติและหน้าท่ี 

- ให้ปฏิบัติตาม  การแต่งตั้ งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติตาม 
หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๔๖๑ ลง ๑๓ ก.พ. ๔๑ เรื่อง 
ก าหนดมาตรการในการตรวจรับหรือตรวจการจ้างข้อ ๓.๔ 
งานก่อสร้างให้แต่งตั้งผู้แทนหน่วยใช้หรือหน่วยรับประโยชน์
เป็นผู้ควบคุมงานเพิ่มอีก ๑ นาย โดยสมควรพิจารณา
นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมหรือที่ผ่านการ
อบรมเป็นผู้ควบคุมงานหากไม่มีผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวให้
พิจารณาผู้แทนของหน่วยท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมแทนส าหรับผู้มี
สิทธิ์รับมอบงานให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๓๘๓/๒๕๒๕  
ลง ๘ ก.ค. ๒๕๒๕ เรื่อง คุณสมบัติ และหน้าท่ีผู้มีสิทธ์ิรับมอบ
งานก่อสร้างโดยจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงาน   
ยย. เท่านั้นและจะต้องแต่งตั้งผู้แทนหน่วยใช้หรือหน่วยรับ
ประโยชน์เป็นผู้มีสิทธิ์รับมอบงานต่อ และให้ท าการตรวจรับ
มอบอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมกับผู้มีสิทธ์ิรับมอบงาน 
 



๔๗ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๔. ไม่พบเอกสารของผู้ควบคุมงานในการจดบันทึก

สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์
แวดล้อมเป็นรายวัน 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ     
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๓(๓) โดยให้จดบันทึก
สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม
เป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกการ
ปฏิบัติงานให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
วัสดุที่ใช้ด้วย 

๕. ก าหนดรายการวัสดุ เกินความเป็นจริง และ        
บางรายการไม่มีขายในท้องตลาด 

- ในการถอดแบบประมาณการ กรณีที่เป็นอาคารมาตรฐาน   
ให้ใช้แบบปรับปรุงและต่อเติมที่ ยย.ทบ. จัดท าขึ้นรวมถึงได้
จัดท าบัญชีรายละเอียดราคาและปริมาณงานวัสดุก่อสร้าง 
(B.O.Q.)ไว้แล้วมาใช้ในการประมาณการหากเป็นอาคาร
ช่ัวคราวหรือเป็นการซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดให้ท าการส ารวจ
อาคารอย่างละเอียดเท่าที่จะท าได้เพื่อให้การประมาณการ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดและในกรณีที่ได้ค านวณ
ปริมาณวัสดุก่อสร้างมากเกินไปให้หน่วยพิจารณาน าวัสดุ
ก่อสร้างที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่าง
แท้จริง 

๖. วัสดุก่อสร้าง 
  - การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  

- ให้ปฏิบัติตาม ภาคผนวกรายละเอียดการปฏิบัติประกอบ
สัญญาจ้างของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดเกี่ยวกับ
ขนาด คุณสมบัติ และยี่ห้อวัสดุที่ใช้ในงานประเภทต่างๆ โดยผู้
ควบคุมงานต้องตรวจสอบวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างน ามาใช้ให้
ถูกต้อง และจดไว้ในบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน
ด้วย 

๗. ผลงานการก่อสร้างไม่เรียบร้อย  เช่น 
  - ตีตะปูชิดขอบกระเบื้องฝูาเพดานไม่ถูกต้องตาม
แบบ 
  - น าสายไฟฟูาเก่ามาร้อยในท่อร้อยสาย 
  - เปลี่ยนฝูาเพดานไม่มีช่องเซอร์วิส 
  - การยาแนวพ้ืนกระเบื้องเคลือบไม่เรียบร้อย 
  - การตัดมุมกระเบื้องเคลือบไม่เรียบร้อย 

- ให้ปฏิบัติตาม  รายละเอียดประกอบสัญญาจ้างของ
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ และแบบรูปรายการ
ของสัญญา และหลักวิชาช่างที่ดี 

๘. งานไม่แล้วเสรจ็ตามสัญญาจ้าง  - ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๑ กรณีสัญญา
หรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น 
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันท าการนับถัดจากวันครบ
ก าหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงาน
ของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ
นั้นด้วย ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา 
หรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของ
วงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้
ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
 



๔๘ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอก
เลิกสัญญาได้เท่าท่ีจ าเป็น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

การตรวจกิจการสายงานสัสดี 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ และแนวทางแก้ไข 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑. ไม่พบเอกสารส าเนาบันทึกผลการตรวจของชุด

ตรวจ จบ. ครั้งสุดท้าย และรายงานการแก้ไข
ข้อบกพร่องไว้รับตรวจ 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่
นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับ
ตรวจเมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้วให้แก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่
ในอ านาจของตนทันที โดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
ส าหรับเรื่องที่เกินขีดความสามารถและหรือนอกเหนืออ านาจ
ของตนที่จะแก้ไขได้เองให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด าเนินการ
ต่อไป และให้เก็บบันทึกผลการตรวจ และการด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป 

๒. ไม่ มี กา ร ร ายงานการรั บ  - ส่ งหน้ าที่ ใ ห้ กั บ
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ในเวลา
ย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ 
ข้อ ๑๒ บัญชีรับส่งหน้าที่ให้ท าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท าการ 
เป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด และอีก ๑ ชุด ผู้รับ
น าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
วันที่ รับ - ส่งหน้าที่ แล้วเสร็จ 

๓. การยกรายช่ือด าเนินคดีกับทหารกองเกินที่ไม่มา
เข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามมาตรา ๒๕ และมาตรา 
๒๗ มีชื่อซ้ าทั้ง ๒ มาตรา  

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค. ๒๘ 
ตอนที่ ๕ ข้อ ๘ 
 

๔. สด.๑๖ ของอ าเภอ(ฉบับจังหวัด) บันทึกวันรับ
หมายไม่ตรงกับ สด.๒ ที่อ าเภอส่งมาให ้
 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๑๔ ม.ค. ๑๗ 
เรื่อง การด าเนินการเรียก และการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ตอนที่ ๑ ข้อ ๑.๕ เมื่อ
สัสดีอ าเภอหรือสัสดีกิ่งอ าเภอได้มอบหมายเรียกฯ (แบบ สด.
๓๕) และส่งหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ให้ทหารกองเกินรับ
ไปในเดือนใด มีจ านวนเท่าใด ให้ส่งบัญชีรายช่ือแจ้งให้สัสดี
จังหวัด หรือสัสดีกรุงเทพมหานคร ทราบว่า คนใดรับหมาย
วัน เดือน ปีใด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนใหม่ ส าหรับผู้ที่รับ
หมายใน มี.ค. ให้ส่งก่อนวันท าการตรวจเลือกฯ ของอ าเภอ
หรือเขต หรือกิ่งอ าเภอนั้น และข้อ ๘.๗.๑.๕ ได้ลงวันรับ
หมายในบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการครบถ้วน
ตามหลักฐานที่อ าเภอหรือเขต หรือกิ่งอ าเภอแจ้งมาหรือไม่ 
ถ้าไม่ถูกต้องได้สั่งการแก้ไขอย่างใด มีจ านวนคนที่ยังไม่ได้รับ
หมาย และส่งหมายไม่ได้ อ าเภอหรือเขต หรือกิ่งอ าเภอใด   
มีจ านวนอย่างละเท่าใด 

๕. การรายงานวันรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 
(แบบ สด.๓๕) ตามที่หน่วยสัสดีอ าเภอรายงาน 
สง.สด.จว. ใช้เลขลงไม่ถูกต้องซึ่งจะต้องใช้เลข
ล าดับใน สด.๑๖ มาลงในเลขจ านวนวันรับหมาย 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค. ๒๘ 
ตอนที่ ๓ ผนวก ซ ที่ก าหนดให้ใช้เลขจ านวนในบัญชีเรียกฯ 
(แบบ สด.๑๖) 
 

๖. การรายงานสรุปยอดการส่งบัญชีจ านวนคนที่จะ
เรียกได้ (สด.๑๔)ตามผนวก ด ส่งต่อฝุายการสัสดี
มณฑลทหารบกไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค. ๒๘  
ตอนที่ ๓ ข้อ ๕ (๕.๑) สัสดีจังหวัดรายงาน มทบ. ครั้งแรก ๑๐ 
มิ.ย. ของทุกปี 

   



๕๐ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๗. การจัดท ารายงานยอดทหารกองเกินตามบัญชีเทียบ

จ านวนคนท่ีจะเรียกได้ (สด.๑๔) และบัญชีเทียบ
จ า นวนคนที่ จ ะ กะ เ รี ยก  ( ส ด . ๑๕ )  มี ย อด
คลาดเคลื่อนกัน 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค. ๒๘ 
ตอนที่ ๓ ข้อ ๕ จ านวนคนท่ีจะเรียกเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ 
       ๕.๑ ให้สัสดีจังหวัดรวบรวมยอดจ านวนทหารกองเกินตาม
ข้อ ๑ ลงในบัญชีจ านวนคนที่จะเรียกได้ (สด.๑๔)  ตามผนวก ด 
ส่งต่อฝุายการสัสดีมณฑลทหารบก ซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพภาค ๑ 
ฉบับ และส่งในนามผู้ว่าราชการจังหวัดถึงผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบก ที่ขอเรียกคน ๑ ฉบับ ตามก าหนด ดังนี้ 
             ๕.๑.๑ ครั้งแรกส่งภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ทุกปี พร้อม
กับแนบบัญชีก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีท าการตรวจเลือกฯ 
ตามผนวก ต ไปด้วย ๔ ฉบับ ต่อไปถ้ามีจ านวนคนเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเกินกว่า ๕๐ คน ของฉบับท่ีส่งไว้เดิม ให้จังหวัดส่งบัญชีนี้
ใหม่ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป และต้องชี้แจงไว้ในช่อง
หมายเหตุให้ทราบว่าที่เพิ่มหรือลดนั้นเป็นเพราะเหตุใด 
           ๕.๑.๒ ครั้งสุดท้าย เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับ
แจ้งจ านวนคนท่ีขอเรียกจากฝุายที่ต้องการคนแล้ว ให้ส่งบัญชี
จ านวนคนที่จะเรียกได้ (สด.๑๔) นี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนส่ง
บัญชีเทียบจ านวนคนท่ีจะกะเรียก (สด.๑๕) 
           ๕.๑.๓ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เก็บรวบรวมยอดผิดหรือ
เปลี่ยนแปลงท้องที่ให้ส่งเปลี่ยนทันที   

๘. การบันทึก สด.๑๗ ในช่องคนขาดการตรวจเลือก 
ตามมาตรา ๒๕ และ ๒๗ มียอดคนไม่ตรงกับรายงาน
ของ สง.สด.จว. ที่สั่งให้สัสดีอ าเภอสอบสวน และสั่ง
สอบสวนบอกจ าหน่าย 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๑๔ ม.ค. ๑๗ 
เรื่อง การด าเนินการเรียก และการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ตอนที่ ๓ การปฏิบัติ
ภายหลังการตรวจเลือก ข้อ ๒๖ การจัดท าบัญชีตรวจเลือก
เข้ากองประจ าการ (แบบ สด.๑๗) ให้สัสดีจังหวัดที่ประจ าท า
การอยู่ ณ จังหวัดที่การตรวจเลือกรวบรวมยอดจ านวนคนใน
บัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ (แบบ สด.๑๖) 
ลงในบัญชีตรวจเลือกเข้ากองประจ าการ (แบบ สด.๑๗) ตาม
ค าช้ีแจง (ผนวก ๓๗) ท้ายนี้เสนอต่อสัสดี มทบ. หรือสัสดี 
จทบ. (จทบ. ที่ขึ้นตรงต่อ ทภ.) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา แล้วให้
สัสดี มทบ. สัสดี จทบ. ดังกล่าว เสนอตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึง ทบ. ภายใน มิ.ย. ของทุกปี โดยให้ส่งก่อนการส่ง
บัญชีจ านวนคนท่ีจะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) ของปีใหม่ ตามที่
กล่าวในข้อ ๓ 

๙. การสอบสวนบอกจ าหน่ายต่อทหารกองเกินที่ไม่มา
เข้ารับการตรวจเลือกฯ โดยอ้างว่าปุวยในวันตรวจ
เลือกฯ ของอ าเภอ ไม่ได้ตรวจสอบใบรับรอง
แพทย์กับโรงพยาบาลผู้ออกใบรับรองแพทย์ให ้

 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค. 
๒๘ ตอนที่  ๕ ข้อ ๘ จังหวัดคัดรายช่ือผู้ที่ต้องสอบสวน
จ าหน่ายให้อ าเภอภายหลังการตรวจเลือกและอ าเภอจะต้อง
สอบสวนให้เสร็จภายใน ๑๕ พ.ค. ของทุกปี หากไม่ปุวยจริง
ให้อ าเภอส่งช่ือให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดี 

 
 
 

 
 



๕๑ 

 

การตรวจกิจการเรือนจ้าทหาร 
ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ และแนวทางแก้ไข 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑. การด าเนินการตามบันทึกผลการตรวจ ไม่ส าเนา

บันทึกผลการตรวจฯ และรายงานการแก้ไขแนบไว้
กับข้อมูล 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่
นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับ
ตรวจ เมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้ว ให้แก้ไขข้อบกพร่องที่
อยู่ในอ านาจของตนทันที โดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
ส าหรับเรื่องที่เกินขีดความสามารถและ/หรือ นอกเหนืออ านาจ
ของตนที่จะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนือ เพื่อด าเนินการ
ต่อไป และให้เก็บบันทึกผลการตรวจ และการด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป 

๒. ข้อมูลประกอบการรับตรวจไม่เรียบร้อย 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๖๑ ข้อ ๔.๓.๔ จัดท าข้อมูล
การตรวจ และเตรียมเอกสารที่จะรับตรวจให้ครบถ้วนตามที่ 
จบ. ก าหนด 

๓. หลักฐานการรับ - ส่ง หน้าที่ ไม่มีรายช่ือก าลังพล
ของเรือนจ า ในบัญชี รับ - ส่ง หน้าที ่

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การรับ -ส่งหน้าที่      
ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๑ 
การปฏิบัติต่อเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการรับ -ส่งหน้าที่        
ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท าบัญชีส่งหน้าท่ีเฉพาะในกองบังคับการ 
หรือเฉพาะในส่วนท่ีตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีก าลังพล 
บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์ตามสายยุทธบริการ
ต่างๆ และบัญชีอื่นๆ เฉพาะที่จ าเป็นตามจ านวนซึ่งเป็นจริงใน
วันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส าหรับเงิน ผู้ส่งที่มีอ านาจสั่งการเบิก
จ่ายเ งินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท าบัญชีรับส่ง  และ
ตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย  

๔. การตรวจเรือนจ าของผู้บัญชาการเรือนจ า ไม่มี
บันทึก และรายงานผลการตรวจ 

- ให้ปฏิบัติตาม  ระเบียบ ทบ. ว่ าด้ วย เรือนจ าทหาร        
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐.๑ ตรวจการเรือนจ าด้วยตนเองอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง  

๕. อาหารที่จัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ไม่เหมาะสมกับราคา 
และมีปริมาณน้อย 

- ให้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงทหารเบี้ยเลี้ยง
ผู้ต้องขัง หรือผู้ถูกควบคุมตัว และค่าอาหารผู้ เจ็บปุวย       
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. ระเบียบการประกอบเลี้ยงอาหารของหน่วย มิได้ออก
โดย ผู้บัญชาการเรือนจ า แต่ออกโดยผู้บังคับเรือนจ า  
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร      
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ ข้อ ๑๐ ผู้บัญชาการเรือนจ าเป็น
ผู้บังคับบัญชา เจ้าพนักงานเรือนจ า มีอ านาจ และหน้าที่ ดังนี้  
ข้อ ๑๐.๒ เป็นผู้วางระเบียบการเลี้ยงอาหาร และการจ่ายเบี้ยเลี้ยง
แก่ผู้ต้องขัง  

๗. บริเวณที่ตากภาชนะรับประทานอาหาร ไม่มี
อุปกรณ์ที่กันแมลงวัน 

- ให้ปฏิบัติตาม ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๖๗/๒๕๔๘ เรื่อง ช้ีแจง          
การปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ ลง ๒๒ มี.ค. ๔๘ 

๘. ไม่วางระเบียบปฏิบัติประจ าของเรือนจ า - ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร พ.ศ. 
๒๕๕๑ หมวด ๓ ข้อ ๑๓ ผู้บังคับเรือนจ า มีอ านาจและหน้าที่       
ดังนี้ ข้อ ๑๓.๓ มีอ านาจวางระเบียบปฏิบัติประจ าเกี่ยวกับ
การก าหนดหน้าที่เวรยาม, การปกครอง, การควบคุมระเบียบ
วินัยทหาร, เจ้าพนักงานเรือนจ า และผู้ต้องขังที่อยู่ในบังคับ
บัญชาให้เป็นอย่างเหมาะสมกับเรือนจ านั้นๆ 



๕๒ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๙. ไม่มีการจัดท าตารางการปฏิบัติงานประจ าวัน 

 
- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ การบังคับบัญชา ข้อ ๑๓ ผู้บังคับ
เรือนจ า มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ ข้อ ๑๓.๗ ก าหนดตารางการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน หรือประจ าสัปดาห์ให้แก่ผู้ต้องขังและผู้
คุมปฏิบัติ 

๑๐. การบันทึกสมุดอบรมช้ีแจงผู้ต้องขังไม่เรียบร้อย - ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๓ ข้อ ๑๕.๑๓ อบรมช้ีแจงข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติให้ผู้ต้องขังทราบอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๑๑. การรับตัวผู้ต้องขังไม่มีสมุดบันทึกการตรวจค้น
สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งของต้องห้าม 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘.๒ ต้องท าการตรวจสิ่งของที่ตัว
ผู้ต้องขังว่ามีสิ่งของต้องห้ามหรือไม่ เช่น สุรา, ยาเสพติด, 
เครื่องอุปกรณ์ในการเล่นการพนัน, อุปกรณ์ในการหลบหนี , 
ศาสตราวุธ, วัตถุระเบิด, น้ ามันเช้ือเพลิง, สัตว์มีชีวิต, สิ่งของที่
น าเข้ามาเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายเป็นการค้า
ก าไรและอื่นๆ ที่มีไว้เป็นการผิดกฎหมาย 

๑๒. สมุดรายงานเหตุการณ์ประจ าวัน สิบเวรบันทึก
รายละเอียดในสมุดไม่เรียบร้อย 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ ข้อ ๑๖.๔ รายงานเหตุการณ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาในช่วงเช้าท่ีผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติงาน 

๑๓. รายละเอียดการบันทึกในแฟูมประวัติไม่ครบถ้วน 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๖.๑ จัดท าประวัติของผู้ต้องขัง
อย่างละเอียด พร้อมกับพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บไว้ ๒ ฉบับ 

๑๔. ไม่ มี การจั ดยามในสามัญและยามในตรวจ       
เพื่อดูแลผู้ต้องขังและช่วยเหลือสิบเวร 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร      
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ การรักษาความปลอดภัยของ
เรือนจ า ให้ปฏิบัติ ดังนี ้ข้อ ๒๗.๓ จัดยามในสามัญเข้ายามดูแล
ผู้ต้องขังในเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๘๐๐-๐๖๐๐ และ ข้อ 
๒๗.๔ จัดยามในตรวจคอยตรวจตรา และช่วยเหลือสิบเวร คอย
ดูแล และควบคุมผู้ต้องขัง 

๑๕. ไม่มีการจัดยามประตูทางเข้าเรือนจ า - ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ การรักษาความปลอดภัยของ
เรือนจ า ข้อ ๒๗.๑ จัดยามรักษาการณ์ที่ประตูทางเข้าเรือนจ า     
ตลอดเวลา ๒๔ ชม. 

๑๖. ไม่จัดท าแผนการปูองกันอัคคีภัย 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการปูองกันอัคคีภัย และ 
การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๗.๖ 
ข้อ ๗.๖ แผนการปูองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยทุกหน่วยจะต้องมีแผนปูองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัยตามความเหมาะสมกับสภาพ และสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยนั้นๆ ก่อนการวางแผนปูองกันอัคคีภัย ควรจะให้มี
การส ารวจอาคารสถานที่  และสิ่งต่างๆ ในบริเวณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วย การส ารวจก็เพื่อหารายละเอียดใน
เรื่องปริมาตรของอาคาร เพื่อจัดหาเครื่องดับเพลิงให้พอเพียง 
ต าบลส าคัญๆ ที่จะต้องปูองกันสิ่งที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ เป็น
ต้น เมื่อส ารวจแล้วก็ก าหนดเป็นแผนปูองกันอัคคีภัย และการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ในแผนนี้ควรจะมีหัวข้อ ดังนี้ 
 



๕๓ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
          การก าหนดเจ้าหน้าที่ต่างๆ ประจ าวัน เพื่อปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัย แผนการขนย้ายสิ่งของต่างๆ การก าหนด
สัญญาณอัคคีภัย น้ าใช้ในการดับเพลิง ทิศทางลมตามฤดูกาล 
เป็นต้น 
          แผนการปูองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยนี้ นายทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ เพื่อ
ท าการดับเพลิงของหน่วย เป็นผู้กระท า เสนอต่อผู้บังคับ
หน่วยเพื่อพิจารณาด าเนินการ และสมควรแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะสมอยู่เสมอ และแผนนี้ควรจะได้มีการประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะ และส่วนราชการข้างเคียง
อย่างใกล้ชิด เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อหน่วยจะท า
แผนปูองกันอัคคีภัย ของหน่วยแล้ว ให้หน่วยส าเนาส่งหน่วย
เหนือทราบด้วย       

๑๗. ไม่มีบันทึกการสัมภาษณ์สอบประวัติผู้ต้องขังใหม่ 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๗ ข้อ ๓๓.๔ ต้องสัมภาษณ์สอบประวัติ
ผู้ต้องขังรายใหม่ทุกรายแล้วสรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอ 

๑๘. การไปท างานนอกเรือนจ า ลงบันทึกสมุดจ่าย
ผู้ต้องขังไม่เรียบร้อย 

- ให้บันทึกรายละเอียดตามแบบพิมพ์ ตามระเบียบ ทบ.    
ว่าด้วย การเรือนจ าทหาร พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒๗ ข้อ 
๑๒๓.๕ ใบจ่ายผู้ต้องขัง และรับคืน (ทบ.๑๐๔-๐๑๓) 

๑๙. การจัดผู้ คุมผู้ต้ องขัง ไปท างานนอกเรือนจ า       
ไม่เป็นไปตามก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร พ.ศ.
๒๕๕๑ หมวด ๑๒ ข้อ ๕๓ การควบคุมผู้ต้องขังไปท างานนอก
เรือนจ า จะต้องจัดผู้คุม ๑ คน ต่อผู้ต้องขังไม่เกิน ๕ คน 

๒๐. การจัดท ารายงานขอค าสั่งปล่อยตัวช้ากว่าก าหนด 
ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการปล่อยตัวนักโทษ
และไม่มีรายงานของผู้ตรวจสอบ 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร   
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒๓ ข้อ ๑๐๖ ผู้บังคับเรือนจ าต้องท า
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาการเรือนจ าเพื่อขอค าสั่งปล่อยตัว
นักโทษให้พ้นโทษก่อนถึงก าหนดวันปล่อย ๗ วัน และผู้
บัญชาการเรือนจ าต้องจัดนายทหารสัญญาบัตร ไปตรวจสอบ
ก่อนการปล่อยตัวทุกครั้ง 

๒๑. ไม่มีรายงานของคณะกรรมการ และไม่มีค าสั่งการ
เลื่อนช้ันนักโทษ 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร        
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๙ ข้อ ๔๓ การเลื่อนหรือลดช้ันนักโทษ  
ให้กระท าได้คราวละช้ัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ โดยให้ 
ผู้ บัญชาการเรื อนจ า  ตั้ งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ ง        
เพื่อพิจารณาเลื่อนหรือลดช้ันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๒๒. การปล่อยตัวผู้ต้องขังไม่มีหลักฐานการแจ้งหน่วย
ต้นสังกัด 
 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒๓ ข้อ ๑๑๐ ให้ผู้บังคับเรือนจ าแจ้งหน่วย
ต้นสังกัดของผู้ต้องขังทราบวัน และเวลาเมื่อจะมี การปล่อยตัว 
เพื่อจัดเจ้าหน้าที่มารับตัวต่อไป 

๒๓. การด า เนิ นกา รพิ จ า รณา เ ลื่ อ น ช้ันนั ก โทษ          
ไม่เป็นไปตามก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๙ ข้อ ๔๒ การเลื่อนช้ันให้กระท าเมื่อสิ้น
เดือน มิ.ย. และ ธ.ค. โดยนักโทษจะต้องได้รับโทษมาแล้วไม่
น้อยกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาคดีถึงที่สุด    
ในกรณีมีเหตุพิเศษจะเลื่อนช้ันก่อนเวลาก็ได้ 

๒๔. การเยี่ยมผู้ต้องขัง สถานท่ีเยี่ยมญาติไม่เหมาะสม - ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเรือนจ าทหาร พ.ศ. 
๒๕๕๑ หมวด ๑๘ ข้อ ๙๐ การเยี่ยมผู้ต้องขังให้เยี่ยมได้เฉพาะ



๕๔ 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
วันหยุดราชการระหว่างเวลา ๑๒๐๐ ถึง ๑๕๐๐ ตามสถานที่ที่
เรือนจ าจัดให้ และขณะเยี่ยมต้องมีเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลอยู่
ตลอดเวลาเยี่ยม เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นให้ผู้บังคับเรือนจ า อนุญาต
ให้เยี่ยมในวันและเวลาอื่นได้  

๒๕. ไม่มีแพทย์มาตรวจการสุขาภิบาลเรือนจ า และ
ตรวจอนามัยผู้ต้องขัง รวมทั้งตู้ยาและเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลขั้ นต้น  ไม่ มี ฉลากก ากับ  และ
วิธีการใช้ 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร พ.ศ. 
๒๕๕๑ หมวด ๑๔ ข้อ ๖๔ แพทย์ต้องท าการตรวจเรือนจ าไม่
น้อยกว่าเดือนละสองครั้ง และข้อ ๖๘ เมื่อผู้ต้องขังปุวย
เล็กน้อย ให้จัดหายาที่มีอยู่ให้กับผู้ต้องขัง ส าหรับผู้ต้องขัง 
ส าหรับผู้ต้องขังที่ปุวยหนักให้รายงานขออนุมัติผู้บัญชาการ
เรือนจ า เพื่อน าไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลทหาร โดยจัด
ผู้ควบคุมไปด้วย 

๒๖. การตรวจการสุขาภิบาลเรือนจ า ไม่ใช้แพทย์     
แต่ใช้นายทหารเวชกรรมปูองกันเป็นผู้ตรวจ 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑๔ ข้อ ๖๔ แพทย์ต้องท าการตรวจ
เรือนจ า เกี่ยวกับการอนามัยของผู้ต้องขัง และการสุขาภิบาล
ของเรือนจ า ไม่น้อยกว่าเดือนละสองครั้ง 

๒๗. แพทย์ไม่มาท าการตรวจการสุขาภิบาลเรือนจ า 
และการอนามัยของผู้ต้องขังเป็นประจ าทุกเดือน 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร       
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑๔ ข้อ ๖๔ แพทย์ต้องท าการตรวจ
เรือนจ าเกี่ยวกับการอนามัยของผู้ต้องขัง และการสุขาภิบาลของ
เรือนจ าไม่น้อยกว่าเดือนละสองครั้ง 

๒๘. ไม่มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร     
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑๔ การอนามัยและการสุขาภิบาล      
ข้อ ๖๗ เรือนจ ามณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก และกรม
กองทหาร จะต้องจัดให้มีสถานพยาบาล เป็นที่ท าการ
รักษาพยาบาลผู้ต้องขัง ถ้าไม่สามารถจัดได้จะจัดขึ้นใน
สถานพยาบาลของหน่วยทหารที่ใกล้เคียงก็ได้ 

๒๙. ไม่มีการตรวจสารเสพติดผู้ต้องขัง - ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรือนจ าทหาร       
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑๔ การอนามัยและการสุขาภิบาล      
ข้อ ๗๐ ผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด หรือสงสัยว่าติดยาเสพติด 
เ มื่ อ เ รื อนจ า ไ ด้ รั บ ตั ว ไ ว้ แ ล้ ว ให้ ตรวจหาสารเสพติ ด               
ในปัสสาวะ ถ้าตรวจพบสารเสพติดให้ท าการบ าบัดรักษา และ
ท าการแยกขัง โดยห้ามเยี่ยมใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าติดยาเสพติดถึง
ขัน้ร้ายแรง และอาละวาด ต้องขออนุมัติผู้บัญชาการเรือนจ า
ตีตรวน 

๓๐. ไม่มีการจัดสถานที่ส าหรับการประกอบพิธีทาง
ศาสนาอ่ืนตามสมควร 

- ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเรือนจ าทหาร พ.ศ. 
๒๕๕๑ หมวด ๒๑ ข้อ ๑๐๔.๓ ให้ความสะดวกแก่ผู้ต้องขัง  
ที่นับถือศาสนาอื่น นอกเหนือจากศาสนาพุทธโดยอ านวย
ความสะดวกให้ประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามสมควร 

๓๑. การไม่มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย - ให้ปฏิบัติตาม  ระเบียบ ทบ. ว่ าด้ วย เรือนจ าทหาร        
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒๒ การฝึกวิชาชีพ ข้อ ๑๐๕.๒ ประสาน
ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากส่วนราชการหรือเอกชน
เพื่อให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาวิชาชีพ โดยค านึงถึง
การน าไปใช้ได้จริงเมื่อพ้นโทษ และให้ท าการฝึกอบรมอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

 


